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Då var det dags att sammanfatta 
musikåret 2008, hos oss gör vi det 
med tre olika listor. Det känns fort-
farande aktuellt att lista årets album, 
men så klart även låtar, och konserter 
är ju en allt viktigare del av artisters 
sätt att fungera i dessa tider med ned-
laddningar. Så håll till godo, mina lis-
tor ser du nedan och ett gäng till finns 
på sidan 20 och resten väntar på dig 
på www.groove.se.

Årets album 2008

1. Timbuktu – En high 5 & 1 falafel
2. Håkan Hellström – För sent för 

Edelweiss
3. Joel Alme – A master of ceremonies
4. Dungen – 4
5. Glasvegas – Glasvegas
6. Gnarls Barkley – The odd couple
7. Hästpojken – Caligula
8. Nada Surf – Lucky
9. Lil Wayne – Tha Carter III
10. Saft Stockholm – Ordet

Årets låt 2008

1. Håkan Hellström – Kärlek är ett 
brev skickat tusen gånger 

2. Glasvegas – Geraldine
3. Guldgossen – Cpfingret
4. Asian Dub Foundation + Iggy Pop 

– No fun
5. Frida Hyvönen – Dirty dancing

Årets konsert 2008

1. The Raconteurs – FiB Benicassim, 
Spanien

2. Neil Young – Way Out West, Göte-
borg

3. Prop Dylan – Peace & Love, Bor-
länge

GARY LANDSTRÖM
gary@groove.se
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First Aid Kit…
… som består av systrarna Johanna och Klara 

Söderberg. Deras inspirerade folkpop fick 

tidigare i år kritikerna på fall med minialbumet 

Drunken trees. En skiva som gavs ut på The Knifes 

Rabid Records. Nu är de aktuella med ett antal 

spelningar utomlands, bland annat på Euroso-

nicfestivalen i Holland.

Har ni gjort mycket nya låtar sedan ni släppte 

Drunken trees?

 – Ja, vi hoppas på att kunna släppa ett album 

nästa år. Det är lite osäkert när. Kanske till hös-

ten, men senast 2010.

Vad har ni för förväntningar på Eurosonic 

och dom andra lite mer showcaseinriktade 

spelningarna?

 – Vi tänkte bara spela och ha lite kul. 

Har ni spelat något utomlands innan?

 – Ja, i Holland och Danmark. Vi blir faktiskt 

mer självsäkra då vi får prata engelska, man 

blir mer inne i rollen. Ja, vi är bättre utomlands, 

haha.

Har ni fått mycket respons från utlandet?

 – Ja, särskilt efter Fleet Foxes-covern vi la ut 

på Myspace. 

Känns det konstigt att vara ihopkopplad med 

ett annat bands låt?

 – Lite kanske. De är ju ett av dom mest hypa-

de banden just nu, så det är ju inte så konstigt 

att det har blivit uppmärksammat. Men det är 

inget fel med att bli förknippad med ett så bra 

band. Folk lyssnar ju på våra låtar också.

Vad lyssnar ni mest på just nu?

 – Karen Dalton, Bon Iver, Vashti Bunyan, 

Megapuss. Dungen har jag börjat lyssna på 

också. Och John Regan, han är inte så känd.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM
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 – När vi skrev på för Parlophone var 
det i en period som var som den sista 
dödssucken för skivindustrin. Vi var 
bland dom sista som fick ett klassiskt 
kontrakt. Dom gjorde ett stort misstag, 
skrattar Nicholas.
Varför blev det just ni?

– Jag tror dom ville ha lite indie-cred. 
Annars har dom ju bara sådana som 
Robbie Williams, Coldplay och Kylie.
 Det stora skivbolaget hade sina in vanda 
rutiner kring hur ett band skulle lanseras. 
Love Is All skickades ut på förbandstur-
néer och Londons tunnelbana tapetsera-
des med stora affischer på bandet.
 – Det var helt bisarrt. Ser man sådana 
affischer tänker man ju ”jag har aldrig 
hört talas om dom, det måste vara ett 
desperat försök att marknadsföra det 
här bandet”. Band på vår nivå klarar 
sig mycket bättre på egen hand än att ha 
storbolag som ska försöka marknads-
föra dom och trycka ner band i halsen 
på folk uppifrån.
 Idag är läget helt annorlunda. Bandet 
sköter det mesta på egen hand, bokar 
turnéer, ordnar med sin egen merchan-
dise och har till och med mixat den nya 
skivan själva i replokalen. 
 – När vi skulle börja spela in skivan 
var det en ganska olycklig period. Vi 
stod emellan så många läger och så hade 

vi vår egen ångest att tampas med. Hur 
ska vi kunna tillgodose allas förvänt-
ningar och samtidigt vara nöjda själva?
 Love Is All hittade tillbaka till hur de 
verkligen ville ha det och alla, inklusive 
skivbolaget, var nöjda. Och i USA, det 
enda land där skivan hittills är släppt, har 
kritikerna radat upp positiva omdömen.
 Eftersom Love Is All började ge ut 
skivor på det amerikanska indiebolaget 
What’s Your Rupture? är det också i USA 
de spelat mest. Det är där de har sitt hjär-
ta, som Nicholas Sparding uttrycker det.
Finns det någon skillnad mellan att spela i 

USA och Sverige?

 – I Sverige är det mer uppdelat i 
genrer vilket gör att här är det ofta en 
renodlad indiepublik vi spelar för. Det 
är förstås en väldigt bra publik men det 
är ju lite synd att man missar så många. 
Därför gillar jag att spela på studentna-
tioner, det blir lite bredare.
 – I USA upplever jag det som lite mer 
öppet. Jag kommer ihåg första gången vi 
var där och spelade och det kom stora 
biffiga latinos med tatueringar upp till 
öronen. Jag tänkte ”shit, dom kommer 
hata oss”. Sedan så stod dom längst 
fram och hoppade och köpte skivorna 
efteråt.
 Nya albumet Hundred things keep 
me up at nights låter som en väldigt 

naturlig fortsättning på föregångaren 
Nine times that same song. Ljudbilden 
är väldigt mycket ”allt hela tiden” och 
energiskt melodiös.
På vilket sätt återspeglar musiken Love Is 

All som personer?

 – Ganska väl. Alla är jävligt neurotis-
ka, vi pratar gärna mer än vi praktiserar, 
är otåliga och lite förhastade sådär.
 Otåligheten märks i replokalen, när 
någon kommer med en låtidé börjar 
alla spela så fort det första ackordet är 
slaget. Bandet lägger ner mycket tid på 
arrangemangen men när det är dags för 
inspelning måste det gå fort.
 – Vi gör sällan fler än tre tagningar 
per låt. Om man polerar för mycket har 
vi märkt att låtarna dör lite. Det måste 
skava lite för att det ska vara intressant 
för oss.
 Det aviga skaviga soundet har de 
gemensamt med de amerikanska band 
de spelar med i december, såsom Crys-
tal Stilts och Vivian Girls. När Nicho-
las ställs inför frågan om vilka svenska 
band de känner släktskap med nämner 
han bob hund och Silverbullit, på grund 
av deras anti-attityd till musikaliska 
konventioner. Två ruskigt bra liveband 
dessutom, precis som Love Is All.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

LOVE IS ALL

Otåliga melodier

Göteborgsbandet Love Is All har precis släppt sin andra fullängdare fylld 

med karaktäristiskt hetsig och charmigt peppande pop. Nu gör de en ny 

turnévända i USA, den tionde i ordningen. Gitarristen Nicholas Sparding 

berättar om hur inspirationen återvände efter en tid av frustration.

66frågor 

till
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– DOM FLESTA LÅTARNA på plattan är bara demos, 
det var aldrig meningen att dom skulle hamna på 
skivan. Det är jag som bara satt hemma i mitt hus 
och spelade in, det var därför jag inte ville släppa 
dom, det kändes inte som en färdig platta. Men 
dom tjatade på mig och nu är jag glad, livet har 
varit bra sen dess.
 På mindre än ett år har A Place To Bury 
Strangers varit förband åt sina idoler The Jesus 
And Mary Chain på deras återföreningsspelning-
ar, öppnat för Nine Inch Nails på deras stadium-
turné i USA, varit förband åt The Dandy Warhols 
och nu åker de runt Europa med MGMT. 
 – Men det var hela tiden meningen att det 
skulle vara ett band, så därför blir liveupplevelsen 
en helt annan än vad du får från skivan. På ski-
van vet du hela tiden vad som ska hända och man 
försöker få ner idéer. Men live utforskar man vart 
musiken tar en, man vet aldrig vad som ska hända 
och man låter sig helt bli tagen av musiken så får 
den föra iväg dig.
Har er volym nåt med det att göra? För ni spelar 

otroligt högt.

 – Ja delvis. En sak är att jag inte kan få till 
dom ljuden jag vill om inte min förstärkare är vri-
den i botten, och sen är det en upplevelsegrej. Det 
är en del av upplevelsen och vad vi vill med vår 
musik.
 Jay tittar upp från golvet och nickar och 
plockar upp ytterligare tre öl från fickorna på 
jackan och bjuder.

Så hur ser det ut efter den här turnén?

 – Vi har en och en halv månad ledigt så för-
hoppningsvis kan vi använda den tiden åt att göra 
klart nästa skiva.
Har ni redan börjat med den?

 – Ja, vi spelar in den hemma hos mig och för-
söker spela in lite varje gång vi är hemma i Brook-
lyn. Vi har inte satt en deadline eller nåt, men jag 
är väldigt exalterad över våra nya låtar och jag 
kan knappt vänta på att få fortsätta jobba med 
dom. Men jag tror att vi kommer att vara klara i 
slutet på januari. 
Hur låter det hittills?

 – Helt galet. Riktigt jävla stört. Det kanske 
låter för galet och stört just nu, men du måste helt 
enkelt lita på mig att det kommer att bli bra och 
jag vet vad jag gör.
 För mig är A Place To Bury Strangers det mest 
spännande jag hört på väldigt länge och jag ser 
verkligen fram emot att se dom live. Oliver berät-
tar att de inte har någon låtlista på scenen utan 
bara tar det som det kommer och det märks. 20 
minuter in i konserten tar den en helt annan rikt-
ning när de börjar jamma loss och Oliver sliter 
strängarna av gitarren medan resten av bandet 
fortsätter att spela. Han tar då fram en ny gitarr 
och fortsätter låten som om ingenting hänt. Så jag 
hoppas och tror att deras nya skiva är allting som 
de säger. Och kanske lite till.

MATHIAS SKEPPSTEDT

Riktigt jävla stört

På bussen sänker sig mörkret över oss. Omgi-
ven av julreklam sitter man där och är trött och 
mumlar något om årstiden, och kanske säger 
man något uppgivet om att vara människa, 
men så kommer man på sig själv med att man 
inte borde klaga, och säger något om hur lyck-
liga vi ska skatta oss som har tak över huvudet, 
men det känns ändå inte bra i magen.
 Ni vet hur magkänslor funkar. Först försöker 
man ignorera dem, men tids nog slår de tillbaka 
med enorm kraft, och då kan man inget göra 
annat än att lyda dem, även 
om det skulle innebära krig.
 Så till slut kan man inte 
hålla sig längre. Julreklamen 
är för provocerande. Överallt 
möts man av dessa julskivor, 
med skinande vita tänder och 
glansiga blickar som sprider 
Budskap. När allt är som värst 
ska hyllorna fyllas av Jöbacks 
och Diamonds och i bussen 
hänger affischer som påmin-
ner en om att det finns folk 
som vill sprida lite glädje i vin-
termörkret.
 Man känner efter i jackfickan – och jepp – 
fickkniven är där. Man släpper fram all sin julv-
rede, drar kniven och hugger ut ögonen på den 
där julartisten, och man hugger och hugger och 
svetten tränger fram ur tinningarna, kanske för-
söker en vän av ordning hindra en, men då väser 
man mellan tänderna och spänner blicken i 
honom. Sedan borrar man in fickkniven i hjärtat 
på julartisten och vrider om, långsamt. Kniven 
får sitta kvar, för en plågsam och utdragen död. 
 Men nästa år är glädjespridarna tillbaka, 
med ännu glansigare blickar och glittrigare hår-
svall, och det börjar kännas tröttsamt att hugga 
ögon ur affischer genom hela advent. Det känns 
meningslöst, även det. 
 För hur mycket hat man än känner, så är 
ju dessa glädjespridare också skapade ur hat. 
Tänk hur julartisterna har det hela året. I elva 
månader måste de se slyngelpopare fylla nöjes-
sidorna med sina egoistiska ambitioner, berät-
tandes om hårda fester och ångestsyndrom. 
Glädjespridarna måste leva i ett elva månader 
långt förfall, men de saknar knivar. Allt de har 
är pengar och kärleksbudskap.
 Så när julen väl nalkas, enas de. Då ger de 
igen. De har bara en månad på sig, så det gäller 
att mobilisera alla trupper. Tänderna ska vara 
aldrig så vita och budskapen aldrig så kärleks-
fulla. Men de vinner aldrig, när januari kom-
mer är alla ångestartisterna tillbaka, fortfaran-
de med otvättat hår.
 Det är julartisterna som är orsaken till 
ångestartisterna och vice versa. Det enda som 
skulle kunna sätta stop för kriget är om vårt 
folk tvättar håret och börjar sprida Budskap 
året om, då skulle julisarna bli förvirrade och 
slänga in handduken. Men vi vet ju att det är en 
omöjlighet, lika omöjligt som det är för Jöback 
att lämna håret otvättat, så kriget kommer att 
fortsätta i all evinnerlighet.
 God jul. Glöm inte kniven.

Anders Teglund spelar i Convoj och Cult of Luna

Christmas strikes back

A Place To Bury Strangers är sjuka. Trummisen Jay 

Space sitter på en uppochnedvänd ölback och tittar i 

golvet. Han har på sig en stor vinterjacka inomhus och 

hans fickor är full av ölflaskor. Basisten Jono Mofo lig-

ger på golvet och sover och jag står i en korridor och 

pratar med sångaren och gitarristen Oliver Ackerman.

A PLACE TO BURY STRANGERS



����������	
����������

������	�
�
��
�	��

Bloc Partys hittills starkaste platta
22 feb Vega, Köpenhamn
24 feb Cirkus, Stockholm

�	������
�	������
�����


Americana och 
mexicana i perfekt harmoni

�����������

�����������


Bright Eyes sångare gör solosuccé
Innehåller singeln Souled out!!!

����
������
����
������

Fantastiska melodier 
och förtrollande stämsång

�	�����
��� ����!
”Alla mår bra av en skvätt Kurt då och då” 
Aftonbladet

"	�
�	�#	�����$�

��%�������&���	��������
�
�&���$�
�'�����$��
��
Tretton små musikaliska under

(����
�	��)��
(��$�����*�	���+
Jason Pierce lurar döden på 
detta elektriska album

,�	���
����
��-�(�
�
Skottarnas bästa skiva sedan 
The invisible band

149:-

149:- 149:-

139:-

149:-

169:-

139:-

149:-



b
l
å

g
u

l
t
 g

u
l
d

10  Groove 10 • 2008

JO
N

A
T

H
A

N
 M

Y
R

É
 N

Från ett Lund där alla som på sista tiden lyckas 

musikaliskt heter Ola, Måns eller Amanda kom-

mer då slutligen ett par musiker utan några 

Idolprefix. Gaby And The Guns är bandet som 

beskrivits som ”Lunds bäst bevarade hemlighet”, 

men efter mediehyllningar, ett uppträdande 

på SVT och en ny EP kan de inte riktigt längre 

beskrivas med dessa ord. Deras speciella, förfö-

riska svenska pop har släppts lös och de är fast 

beslutna att fortsätta erövringen.

 Jag träffar två tredjedelar av bandet, Gaby 

Ryd och Jens Almqvist (fattas gör Johannes 

Ekdahl Du Rietz) på ett stökigt Malmöcafé.

Ni har spelat ihop i snart två år nu. Hur har ni 

utvecklats?

 – I början var det jag som hade låtar som 

verkligen var mina, och jag ville att dom skulle 

spela precis som jag sa att dom skulle spela. 

Det var min grej helt enkelt, och jag ville att det 

skulle vara det, säger Gaby.

 – Det var ju två år sen, säger Jens, och då 

var vi mer kompband. Vi spelade runtomkring 

henne. Men det är ju inte så inspirerande att 

vara någons kompband, så vi blev ett band istäl-

let. Även om det fortfarande är Gaby som gör 

dom avgörande dragen i dom flesta låtar, så gör 

vi musiken tillsammans.

Berätta om resultatet av detta, EP:n.

 – Resultatet är superbra, något vi är väldigt 

stolta över. Vi har inte fått nån hjälp utifrån utan 

verkligen gjort allt själva, och våra olika krafter 

har verkligen förenats, vi har kunnat ta vara på 

allas talanger. Det är inte bara Gaby, utan Gaby 

And The Guns.

Och vart vill ni?

 – Det som jag tycker är gött med att vi 

sjunger på svenska är att vi vill vara i Sverige, 

det känns bra att sjunga på svenska och vi vill 

stanna här ett tag. Med många band är dom här 

typ ett år och ska sen direkt leta sig ut och tän-

ker knappt på sin publik i Sverige. Dom åker iväg 

och så ser man aldrig dom. Jag vill att det ska bli 

personligare än så, säger Gaby.

 – Man tänker på dom gamla pophjältarna 

från Sverige, det är ju ändå så man vill bli liksom, 

säger Jens. Hellre vara med i en vispopbok än att 

vara med på Absolute music-plattan.

NINA EINARSSON

Gaby And The Guns
Svala skånska chansoner

Hon har bara skrivit och spelat in sin 
egen musik i drygt ett år, med trots det 
har musikbranschen redan hunnit få upp 
ögonen för hennes enkla och avskalade 
musikskapande. Hon har redan hunnit 
agerat förband till Kris Kristofferson och 
blivit kallad Göteborgs nästa pophopp.
 – Jag har fått mycket spelningar vil-
ket är jättekul. När det gäller att göra en 
platta har jag känt att jag inte vill stressa 
fram något, för jag vill först och främst 
ha roligt när jag gör musik.
 När hon upptäckte att pianot var för 
otympligt att släpa runt på blev gitarren 
ett bra komplement, vilket också kom-
mer att vara huvudinstrumentet på EP:n 
som hon hoppas kunna bli klar med till 
våren.
 – Jag spelar in mina låtar där det finns 
tid och plats och där det finns schyssta 
människor. Bland annat i en jättemysig 
studio på landet, ungefär en timme utan-
för Göteborg.
 Ida Redig vill göra musik som är 
enkel att lyssna på och lätt för örat att ta 

till sig. Texterna förmedlar känslor, åsik-
ter och tankar kring livet som hon levere-
rar med hjälp av sitt lågmälda gitarr- och 
pianokomp.
 I våras fick hon erbjudande från ett 
stort skivbolag om att spela in några 
låtar i deras studio i Stockholm. Men det 
var något som skavde.
 – Jag tyckte inte det kändes riktigt 
hundra. Det blir väldigt annorlunda, när 
allt ska anpassas efter radio. Allt skulle 
klippas ner i småbitar och pusslas ihop. 
Då tycker jag man förlorar lite av kon-
sten. Jag tycker inte man får glömma bort 
det fina och genuina i att spela in en låt i 
en tagning och få det att låta bra.
 Ida Redig gör saker i sin egen takt och 
på sina egna villkor. Det viktigaste är inte 
att det går fort, utan att det blir bra. På 
den kommande EP:n jobbar hon utifrån 
sina egna premisser och under tiden kom-
mer denna sångfågel att fortsätta åka runt 
och charma publiken med sin ärlighet och 
kärlek till sitt musikskapande.

MIKAEL MALMBORG

Ida Redig
Avskalad singer/songwriter i sakta mak
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Robert Svensson är inte speciellt gammal men 

redan ett känt namn på indiehimlen. Tillsam-

mans med bandet Mixtapes & Cellmates har han 

släppt två EP-skivor och en självbetitlad fulläng-

dare. Idag har bandet tagit en paus för att åter 

gå in i studion i början av nästa år. Och medan 

Mixtapes & Cellmates tar det piano har Robert 

Svensson passat på att styra upp sitt soloprojekt.

 Skivan Young punks are on the never-never 

släpptes i höst och handlar enligt Robert själv 

om att flytta från landet till storstan. Hur det är 

att börja jobba på ett skitjobb, betala hyran, bli 

sambo med en tjej, förlora gamla vänner och 

skaffa sig några nya.

 – Det är en slags växa upp-skiva. Jag minns 

saker och romantiserar dom, säger han.

 På Young punks are on the never-never gästar 

en rad svenska artister, bland annat Markus Kru-

negård och Adam Olenius från Shout Out Louds.

 – Såhär i efterhand tycker jag att dom kanske 

blev lite väl många. Men det var någon slags 

jantegrej, kände att jag behövde ha med andra än 

mig själv på skivan för att den skulle berättiga sin 

plats. Sen blir det enklare att lyssna på skivan själv 

när det är andra än jag själv med, säger Robert.

 Robert Svenssons musik är både dansant 

och vemodig. Musikinfluenser finns där, ibland 

märks det tydligt. Men enligt honom själv gör 

det inget om det skulle höras vart han hämtar 

sin inspiration ifrån. Själv lyssnar Robert på The 

National eller Bear Quartet vars trummis Jejo 

Perkovic också gästspelat på plattan.

 När jag ringer upp Robert är han just hem-

kommen efter ett pass i hemtjänsten. För även 

om man släpper skivor och spelar på klubbar 

runt om i landet måste man ha ett riktigt jobb 

för att klara av hyran.

 – Jobba i hemtjänsten är ofta konstigt och 

ibland helt okej. Man går hem till gamla tanter, 

någon har varit frisör åt kungen och en annan 

äter bara mazariner och fiskgratäng. Jag får ju 

höra en hel del rövarhistorier.

 Tyvärr hotar cheferna med att det inte kom-

mer att finnas något jobb framöver så därför 

måste han tacka ja hela tiden. ”Det är svårt att 

hinna med allt man vill göra”, säger Robert.

KLARA GRAPE

ATT ”BJUDA PÅ SIG SJÄLV” verkar ha olika 
betydelse beroende på vid vilken scen i 
vilken del av (musik-)landet Sverige man 
befinner sig. I de södra delarna verkar 
popscen mest likna ett enda stort Versail-
les-party där gränslöshet är en dygd och 
de ledande aktörerna kallar sig för namn 
som The Ark eller Lamont. Eller släpper 
renässansflirtande debutalbum med titlar 
som Queen in France. Vilket är precis vad 
Öresundsregionens egna Marie-Antoi-
nette har gjort.
 Förr känd som Lampshade-Rebekka-
Maria, sångerska i dansk-svenska elec-
trobandet. Från och med nu i första hand 
känd som As in RebekkaMaria, solopro-
jektet som låter poppigare och lite mer 
uppsluppet än moderskeppet. Och nuför-
tiden är hon kanske mer vår sak än Dan-
marks. Bosatt i Malmö sedan tre år som 
hon är. Och av danskan hörs inte ett spår.
Vad är grejen med Malmö och moore is 

moore, är det någon lokal grej eller?

 – Det kan vara så! Det är möjligt fak-
tiskt. Jag är ju dansk men… Det finns 
mycket av det där tänket i Köpenhamn 
som ju är en stad där allting är lite mer 
arty-arty och där det finns en större 
tradition av att sätta en crazy touch på 
sitt konstnärskap. Svenskar är, generellt 
sätt, lite mer ordentliga tycker jag. Sedan 
måste man ju ha i åtanke att Danmark är 
ett rockland, Sverige ett popland. Det är 
skillnad. Mentaliteten är en annan i Dan-
mark. Det finns en tradition som säger 
att man får tänka konceptuellt, att man 
får låta det visuella ta plats.
Du själv då. I videon till Yours truly är du 

en förförisk dominatrix med sotiga ögon-

lock skrudad i frasig kolsvart balklänning.  

Allt det här teatraliska, experimentella, de 

stora gesterna, var kommer det ifrån?

 – Jag tycker om att leka, jag har dan-
sat sen jag var liten, har hållit på med 
show, cirkus, allting.

Så är det någon slags persona hon har lagt 

sig till med? Är hon skitblyg egentligen?

 – Jag har ju en liten diva inom mig, 
en personlighet som jag bara känner att 
jag kan få mitt fulla utlopp för som artist. 
Själv uppskattar jag när folk gör någon-
ting mer på scenen, som ju är den enda 
platsen där man kan välja att få utlopp 
och vara så mycket mer än vad man kan i 
det verkliga livet. 
Det känns som om din musik är ett stän-

digt samspel mellan ytterligheter och du 

själv ser både näpen och hänsynslös ut. 

Vad är det som är så fint med kontraster?

 – Kontraster behövs för att man ska 
kunna bli hel som människa. Om man – 
till exempel – lyckas kombinera rastlöst, 
flängigt turnéliv och en stabil och trygg 
vardag att komma hem till. Då får man 
balans. Tror jag. Eller så är det för mig i 
alla fall.

FANNY BILDSTEN
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Robert Svensson 
Solo men inte ensam

As In RebekkaMaria

Elektrisk pop i olika nyanser
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INDEPENDENT MUSIC FOR INDEPENDENT PEOPLE

LADDA NER COOLA RINGSIGNALER!
Skicka JOIN SOUND i ett sms till 72246 så får du en gratis lista på ringsignaler med bla Candlemass, 

Dimmu Borgir, Hammerfall, In Flames, The Kristet Utseende, Nightwish och Sabaton direkt till Din mobil.

MUSTASCH - IN THE NIGHT
SVERIGES TYNGSTA ROCKBAND, GRAMMIS VINNARNA 

MUSTASCH,SLÄPPER NU SIN FÖRSTA LIVE-DVD. INSPELAD I 
GÖTEBORG OCH FYLLD MED BONUSMATERIAL. MISSA 

DESSUTOM INTE BANDET PÅ TURNÉ!
REGAIN

LEGION OF THE DAMNED - CULT OF THE DEAD
ÄNTLIGEN ETT NYTT ALBUM MED EUROPAS SVAR PÅ 
SLAYER! OTROLIGT VÄLSPELAT MED ETT DRIVANDE 
TRUMSPEL OCH VASSA GITARRER OCH INTE MINST 

EN GENUIN AGGRESSIVITET.
MASSACRE

EDGUY - SINGLES
HELT NY ”BEST OF” MED 14 AV EDGUY’S STÖRSTA LÅTAR.

INNEHÅLLER BL.A. ”SUPERHEROES”, ”LAVATORY LOVE 
MACHINE”, ”KING OF FOOLS” OCH ”BLESSING IN DISGUISE”.

100% POWER METAL!
NUCLEAR BLAST

BULLET & SABATON
STOR EUROPATURNÉ MED SABATON, BULLET OCH 
HAMMERFALL! KOMMER TILL GÖTEBORG 23/3 OCH 

STOCKHOLM 29/3.
BLACK LODGE

TANKARD - THIRST 
BANDET SOM HAR EN HISTORIA SOM VARAT I 25 ÅR ÄR NU 

AKTUELLA MED SITT 14:E STUDIOALBUM!
MELODISK THRASH METAL NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

-TANKARD DISPLAY THEIR VERY OWN SENSE OF HUMOUR, 
COMBINED WITH THE WISDOM OF ”25 YEARS IN BEERS”!

AFM

GOTHMINISTER - HAPPINESS IS DARKNESS
HÄR TAR GOTHMINISTER GOTHEN TILL ETT HÅRDARE 

SOUND OCH LÅTER ELEKTRONIKEN STÅ FÖR 
GRUNDERNA OCH GITARREN MER I CENTRUM. DEN 

LIMITERADE VERSIONEN AV ALBUMET INNEHÅLLER TRE 
BONUS-VIDEOS. ETT MÅSTE FÖR FANS AV DEATHSTARS 

OCH RAMMSTEIN!
E WAVE

DESSA SABATON CD’S SAMT BULLET FINNS NU 
TILL MID-PRICE I DIN SKIVBUTIK!

ÄVEN FÖLJANDE CD FINNS TILL MID-PRICE JUST NU:
¤ DEATH BREATH - STINKING UP THE NIGHT

¤ FACESHIFT - RECONCILE
¤ HELLFUELED - MEMORIES IN BLACK 

¤ INSANIA (Sthlm) - AGONY GIFT OF LIFE
¤ MAZE OF TORMENT - HIDDEN CRUELTY

¤ MÅNEGARM - VARGSTENEN
¤ RAISE HELL - CITY OF THE DAMNED

GLUECIFER - FAREWELL TO THE KINGS OF ROCK
THE KINGS OF ROCK, GLUECIFER, KASTADE IN HANDDUKEN 

2005. HÄR KOMMER NU DERAS SISTA SPELNING TILLSAMMANS 
MED DERAS VIDEOS. 22 LIVE LÅTAR OCH 10 VIDEOS. 

BLÄNDANDE ROCK PÅ ETT SÄTT SOM BARA GLUECIFER 
KUNDE LEVERERA!
MATE IN GERMANY

HEAD - SAVE ME FROM MYSELF
BRIAN ”HEAD” WELCH, KÄND SOM EN AV GRUNDARNA 

TILL DET EMINENTA BANDET KORN, ÄR NU AKTUELL MED 
SITT DEBUTALBUM. THIS IS A ROCK AND ROLL JOURNEY 

UNLIKE NO OTHER!!
AFM
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FRAMFÖR EN STOR DUK där kammaneter i 
svartvitt simmar förbi står Lisen Rylan-
der och Lisa Nordström och frammanar 
fantastiska ljud. Saxofon, flöjt, laptops 
och små lådor som jag inte vet namnet på 
loopas och läggs till. Tillsammans bygger 
de upp Midaircondos säregna, vackra 
låtar, som glittrar likt maneterna på de 
projicerade filmerna. 
 Några veckor senare sitter Lisa och 
Lisen i deras kreativa center REX-stu-
dion uppe på Kungshöjd med fin utsikt 
över Göteborg. Studion, som ibland age-
rar konsertlokal, är till hälften belamrad 
av flyttlådor, som är ”mellan vindar”.
Er musik är ganska svår att beskriva. Det 

går inte att bara säga ”den här låten är 

vemodig”, även om det finns element av det 

också. Tänker ni i känslor när ni gör musik?

 – När vi improviserar blir det väldigt 
direkt. Då tänker man inte så mycket på 
det viset. Men det är klart, när man sitter 
med vissa inspelningar blir det ju mer att 
man kan efterkonstruera, att jag vill ha 
mer av det här soundet, säger Lisen.
 – Jag fattar vad du menar. Det finns en 
sorts motsägelsefullhet. Man gör ett lager 
där man menar något och så kommer ett 
annat lager med en helt annan innebörd. 
Och så bildar dom något tredje. Jag tror 

att vi ofta går med lite grann och sedan 
känner man att nej, jag måste gå emot! Så 
lägger man något som skapar en friktion, 
så det blir mångbottnat och lite av en 
isbergseffekt. Av alla lager bildas något 
som är svårt att sätta fingret på. 
 – Det är det lyxiga med att improvi-
sera, att man aldrig kan säga att man blir 
inklämd i ett hörn, för det är hela tiden 
upp till en själv att förändra soundet. 
Det är bara vi två, då har man ett ansvar, 
säger Lisa. 
 – Både att ta för sig och att ge plats, 
menar Lisen.
 Ofta går electronicaspelningar ut på 
att bandet står och stirrar på sina lap-
tops. Det har aldrig varit ett alternativ 
för Midaircondo. De vill göra det till en 
större upplevelse. Det visuella har alltid 
varit viktigt. 
 – Grundkonceptet fanns från början, 
från dom första spelningarna har vi haft 
scenkläder, video och varit medvetna om 
att vi står på en scen framför folk. Det 
är väldigt skönt när man åker runt och 
spelar att man har sin egen värld som 
man återskapar utan att det blir olika. En 
portabel audiovisuell upplevelse.
 Vid sidan av Midaircondo är projek-
ten många. Lisen spelar med jazzkvartet-

ten The Splendor, Lisa har tidigare i höst 
gett ut soloskivan 7 states of passion. De 
har tillsammans och för sig gjort musik 
till tv- och filmproduktioner samt till 
dansföreställningar och performances. 
Det var för övrigt när Lisa regisserade en 
föreställning, där Lisen på saxofon och 
en norsk slagverkare utgjorde ensemblen, 
som de träffades. Från de musikaliska 
uppdragen har de plockat bitar och info-
gat i låtarna som kommer på skivan.
 Ett exempel är projektet som Lisa 
hade på ABB:s fabrik där hon skulle 
inspirera fabriksarbetarna till konst-
närliga processer. Efter projektåret satte 
Midaircondo upp en föreställning med 
utgångspunkt från fabriken. De samlade 
bilder, ljud och även metallbitar, som de 
spelade på under konserten.
 – Vi gick fram till en maskin och bara 
”yeah, det här svänger” och arbetarna 
bara ”eh”. Dom hör ju det där varje dag, 
säger Lisen.
 Ljud från fabriken har nu letat sig in 
i Midaircondos musik. Den första nya 
låten jag får höra drivs fram på en tung 
botten av samplade maskiner. En annan 
förenar en stråktrio och flödande bas-
gångar. Låtarna ändrar karaktär, står 

aldrig still. Det känns eget och flerdimen-
sionellt. Och låter fantastiskt bra.
 – Förra skivan var väldigt så, att vi 
satte på inspelning och improviserade och 
klippte ihop till låtar i efterhand. Men 
på den här skivan har vi haft lite klarare 
strukturer när vi började spela in, plus att 
vi lägger på saker efteråt, säger Lisen.
 Midaircondos eklektiska sound har 
gjort att de dykt upp i vitt skilda samman-
hang. De har spelat på jazzfestivaler och 
gjort hyllningskonserter till Stockhausen.
Vilket är det märkligaste sammanhanget 

ni uppträtt i?

 – Vi reser mycket och man blir alltid 
inspirerad, så vi försöker hitta sätt att 
fånga lite av det och omsätta det i vår 
musik. Så när vi var i Marocko i maj 
gjorde vi en improvisation på Djemaa El 
Fna-torget i Marrakech. Idén var att spela 
in med loop-pedalerna, bli inspirerad av 
miljön och få med lite ljud därifrån. Men 
vi hade lurar på oss så det var bara vi som 
hörde vad som hände. Det blev som en 
konstig performance, folk samlades i en 
stor ring och trodde att vi uppträdde fast 
dom inte kunde höra någonting. Vi hade 
fått igång ett bra beat och var helt inne i 
vår grej, säger de och skrattar.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

För tre år sedan kom det omskrivna 

albumet Shopping for images. En plats 

för akustiska instrument, tre sång-

stämmor och mer svårbestämda 

ljudkällor invirade i en elektronisk 

matta. Nu jobbar Midaircondo för 

fullt med uppföljaren. Groove har 

besökt duon i deras lokal.

MIDAIRCONDO

Portabel audiovisuell upplevelse
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– LESSEN ATT VI ÄR SENA, vi fastnade i en 
affär, ursäktar sig basisten Bob Hardy. 
Cheap Mondays.
 Franz Ferdinand är på turné i Europa 
för att spela sin nya skiva Tonight Franz 
Ferdinand som släpps i slutet på januari.
Är det inte frustrerande att ni är här och 

turnerar med nya låtar, plattan är klar och 

allt, men den släpps inte förrän om tre 

månader?

 – Jo visst, men det är så det är, man 
måste respektera och lita på att skivbola-
get vet vad dom gör.
Är ni inte rädda att den kommer att läcka 

på nätet?

 – Nej jag tycker det är suveränt. Och 
den kommer att läcka, så är det bara så 
och gör den inte det så läcker jag den 
själv, ha ha – det är mycket roligare när 
publiken har hört låtarna. Så förhopp-
ningsvis läcker den snart, skrattar gitar-
risten Nick McCarthy.
 Den nya skivan är ett steg i en ny rik-
tigt för bandet. Det är mycket keyboards 
och rytmer. Istället för som på deras två 
andra skivor där gitarrerna är i förgrun-
den ligger bas och trummor längst fram 
nu. Det är väldigt dansant och riktigt 
bra.

 – Andra plattan hade mycket gitarrer 
och vi ville göra nåt annat, och trummor 
och bas är vad som gör rytmer så det var 
det vi satsade på. Vi ville att folk skulle 
dansa, säger Bob.
 – Och jag var ganska trött på att spela 
gitarr, så det blev mer keyboard. Du vet, 
vi ville inte ha ett lätt ljud, det skulle vara 
tungt, mycket bas och topp och sen kan-
ske en melodi, ha ha, fyller Nick i.
Ni har en ny producent igen, Dan Carey.

 – Dan hade mycket erfarenhet med 
dub från södra London, han är stor där, 
men har bredd och gör mycket remixar 
och sen skrev han den där låten Slow åt 
Kylie. Jag gillade den, väldigt kantig men 
med attityd och sväng, allt det i kombina-
tion gjorde att vi valde honom.
 Den låt som sticker ut mest på nya 
skivan är en åtta minuter lång sak som 
heter Lucid dreams. Den börjar som en 
vanlig Franz Ferdinand-låt, men halvvägs 
försvinner alla instrument och ersätts av 
keyboards, tung bas och trummaskin. 
Det är riktigt bra och kanske den låt som 
stannar kvar längst efter att jag hörde 
skivan.
 – Den spelade vi in tidigare, och det 
var ganska standard alltihopa, men sen 
spelade vi in den igen i år och lät den 

influeras av allt vi spelat in tidigare. Det 
är därför den ligger där den ligger på ski-
van, det är toppen på skivan, så långt vi 
kommer att gå.
 – Sen är alla våra låtar tre minuter och 
vi tänkte, va faan, ha ha. Vi har tröttnat 
på hela gitarrgrejen i England, alla är 
trötta på den och det är dags att röra sig 
mot nya marker.
Hur blir det live nu med dom nya låtarna?

 – Det blir mycket keyboards nu, men 
vi turnerar inte med några gamla vintage 
syntar, dom är tunga och svåra att ha att 
göra med, säger Bob.
 – Och vi hade en liten olycka med 
synthar på en festival förra sommaren i 
Spanien. Det var otroligt varmt och när 
vi kom upp på scenen hade syntarna 
börjat ryka och smälta så jag fick snabbt 
som fan lista ut syntslingorna på gitarren 
och spela så gott jag kunde, lägger Nick 
till.
Jag har hört att ni ska bryta er stil ni haft 

på omslagen hittills.

 – Ja, det blir helt ny stil och ny logo. 
Det är väldigt influerat av 40-50-tals 
brottsplatsfotografi, kostymer, stora 
blixtrar och så. Det blir ett foto på ban-
det i en sån stil. Det är väldigt klassiskt. 
Vi använde en dansk fotograf och tog det 

efter en konsert i Glasgow bakom klub-
ben vi spelade på. Det var aldrig mening-
en att det skulle bli ett omslag men det 
var så snyggt.
 – Det är precis likadant med vår 
musik, vi planerar inte så långt fram utan 
det blir oftast som det blir, säger Nick.
Ni spelade i Sverige i somras och nu är ni 

här igen.

 – Vi gillar att turnera och tycker att 
det är viktigt, men i USA spelar det ingen 
roll, där är det viktigaste att få med en låt 
i en tv-serie. Men vill folk se oss så åker vi 
dit, ha ha. Jag orkar inte lägga ner energi 
på tv-serier, men det är visst det som gäl-
ler nu.
En sak som jag verkligen gillar med era 

skivor är att de är korta och utan utfyllnad. 

Det är trist när band känner att dom måste 

fylla ut alla 80 minuter på en CD.

 – Jag håller helt med. Det brukade 
vara så att var en skiva över 45 minuter 
så fick den inte plats på ena sidan på ett 
90-band. Och jag gillade det, så visst vi 
gör korta skivor med flit. Det ska vara 
kort, bra och lyssningsbart. Det får gärna 
kännas som en singelsamling, lite best of-
känsla, du vet.

MATHIAS SKEPPSTEDT

FRANZ FERDINAND

Läcker 
som ett såll

Vi sitter uppe på Debaser Medis och 

väntar på Franz Ferdinand, det är myck-

et press på plats och bandet är sena. 

Ingen vet riktigt var de är. Under tiden 

sätter tv upp sina kameror och ett gäng 

finska journalister slipar på sina frågor 

och går igenom en bunt med planscher 

bandet ska signera. 
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En vanlig dag 
på jobbet

Klockan är 11.45 onsdagen den 19 november. 

Jason Diakité och delar av kompbandet Damn! 

står utanför sin turnébuss i ett frostigt Oslo. 

Alla har en rullväska bredvid sig. De är sömn-

druckna efter bussresan och ska försöka 

vända tillbaka dygnet efter spelning på TV4 

Nyhetsmorgon. Livet på turné innefattar defi-

nitivt inte revelj tidigt på morgonen.

TIMBUKTU + DAMN!

MEDAN VI PROMENERAR mot hotellet sam-
manfattar Jason i sina uppseendeväck-
ande röda sneakers turnévardagen.
 – Man vilar eller sover om man inte 
äter eller soundcheckar.
 Han skulle kunna tillägga kommuni-
cerar också. För hans mobil ringer kon-
stant visar det sig, kompisar och business 
avhandlas om vartannat i ett sånt tempo 
att de måste vara svåra att hålla isär. Om 
det ens går.
 Vad gäller musikerna är dessa gränser 
också högst diffusa. Jason har hållit på 
så länge nu att alla han jobbar med ver-
kar vara polare. Därför låter hans musik 
också väldigt familjär och välkomnande. 
Som ett jam med polare, typ.

VI HÄNGER ETT TAG i Jasons svårt felmöble-
rade svit, mail kollas och reportage från 
en vistelse i Kongo spelas upp på datorn 
medan mobilen ringer. Jag sätter på En 
high 5 & 1 falafel och Jason ropar ”Ni 

ska alltså plåga mig med den här musi-
ken?”. Så jag sänker lite.
 Plattan inleds med att Barack Obama 
säger att också hiphop måste innehålla 
en vision om framtiden och Timbuktu 
svarar i Tänk om med ”Snart kommer 
ingenting bli som vanligt”. Dessutom har 
ju Jason amerikanskt pass.
 – Ja, jag poströstade. Men det ver-
kade som att min röst blev räknad denna 
gången eftersom rätt man vann.
Hur amerikansk känner du dig?

 – Jag är ju född och uppvuxen i Sve-
rige, men hemma har jag fått uteslutande 
amerikansk kultur. Så jag är nån typ av 
hybridsvensk. Men absolut mer svensk 
än amerikan.
Är det inte dags att köra på engelska istäl-

let då?

 – Nja, jag och det svenska språket har 
en kärleksrelation och jag är inte redo att 
vara otrogen än.
Hur har reaktionerna på plattan varit?

 – Reaktionerna har aldrig varit så 
blandade. Jag har fått fler femmor än 
nånsin förut men också två stycken tvåor 
– vilket jag aldrig fått förut – dessutom 
en döskalle. Det är positivt att skivan 
framkallar så starka reaktioner. Jag har 
blivit kallade idealist i vissa recensioner 
och cyniker i andra, det visar på hur mot-
stridiga reaktionerna är. Det viktigaste 
för mej är att jag är sjukt glad och stolt 
över denna skivan. För hur man än vrider 
på det så är jag den hårdaste kritikern till 
det jag gör.
 Och Jason kan fortfarande inte släppa 
albumtänket.
 – Det känns inte på riktigt om det inte 
är en platta. Albumformatet är en skiv-
bolagskonstruktion men det skapar ett 
tydligt body of work för artisten. Jag är 
ju inte nöjd av att ha gjort bara en låt, 
eller tre, till denna plattan spelade vi in 
25 låtar.

 Genom all jargong och skoj lyser 
också hans och vapendragarnas erfaren-
het och trygghet igenom. När han går till 
jobbet som artist är Timbuktu avslapp-
nad, strukturerad och fokuserad. Därför 
är det heller inte lika mycket party nuför-
tiden. Han är äldre och vet vad han vill.
 Det verkar gälla i studion också. Där 
jobbar de inte som förr, då kunde de spela 
in när som helst, så fort någon fick lust. 
Även om de fortfarande bor i anslutning 
till studion så bokar de in tider och pla-
nerar vad som ska göras.
 – Men när jag vaknade en morgon så 
hörde jag Svante sjunga i studion, han la 
refrängen till Välj mej, och då gick jag 
igång på den. Men det är inte lika upp-
sluppet i studion nuförtiden. Fast det är 
en förtroendepryl att hitta flödet, kreati-
vitet är ju som vädret.
 Han säger att han siktar mer efter att 
skapa en lyssningsupplevelse än en fysisk 
partyreaktion med sina låtar.
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DET BLIR INGA SIGNERINGAR eller intervjuer 
idag så tiden fram till soundcheck klock-
an 18.00 är fri. Gänglige Damn!-ledaren 
Svante Lodén kommer förbi och både 
privatliv och turnéupplevelser avhand-
las.
 – Det första jag gör när jag kommer 
till ett hotellrum är att ta av mig byxorna, 
säger Jason och vi andra skrattar.
 – Ja, det måste vara heltäckningsmat-
tan och rummets begränsade utrymme 
som inbjuder till det, utvecklar Svante.
 Jason ska åka till landet efter denna 
sväng till Norge. Landet innebär huset/
studion på Österlen som han och Break-
mecanix-Måns äger och som Måns bor 
och jobbar i.
 – Det är skönt att inte gå in helt i turné-
bubblan, att bara spela några dagar i rad. 
Med Looptroop i Tyskland exempelvis är 
det ju varje dag som gäller.
 Därför verkar de också ha svårt att 
leva efter devisen ”Thank you for not 
discussing the outside world” på turné. 
Svante berättar glatt att han pressat sig 
igenom ett gäng avsnitt av Dexter och 
om 1,5-åriga dotterns eskapader, och 
konstaterar att det är mycket mer inten-
sivt att vara hemma.
 Så för att aktivera oss bestäms det 
att vi går ut och tar en fika. Solen skiner 
och vi snurrar runt ett tag bland intet ont 
anande gutter och jenter innan diverse 
godsaker landar på bordet.
 Jason och Svante avhandlar ämnen 
i ett rasande tempo. Ord som används 
mest frekvent är ”fett” och ”gött”. Det 
mesta är antingen fett eller gött. Oftast 
gött. Deras interna snack går inte alltid 
att hänga med i, men de är polare som 
älskar det de gör, och de gör det bra. Eller 
som Svante något luddigt uttrycker det:
 – Vi har så roligt att det roliga expan-
derar in i det tråkiga.

VI AVHANDLAR NÄRHETSPIRATER (en kärleks-
full benämning på folk som vill kramas 
med kändisar på stan) kontra Lilleham-
mersyndromet (bekräftelsebehov som 
artist och människa), Svante och Eriks 
sköna musikprojekt Martelli Tapes, det 
faktum att Norge är som ett andra hem-
land för Timbuktu eftersom han var mer 
populär här än i Sverige i början av kar-
riären och förhållandet mellan musik live 
och på skiva.
 – Jag letar faktiskt efter samma kurva 
i flödet på scen och på skiva, menar 
Jason. 
 Och live är de en partymaskin. Visser-
ligen kontrollerad och professionell, men 
ändå full av spelglädje och upptäckaranda. 
 – Ja, plattan är bara ett förslag, menar 
Jason, med bandet kan den växa, den är 
levande. Det är definitivt bättre att vara 
en del av ett lag, efter ungefär 20 spel-
ningar så sätter låtarna och setlisten sig. 
Det gäller att komma ihåg att se varann 
under matchen, att slå om till lagväxel.
 En viktig del av att gå in i ”rätt mode” 
är att byta om till scenkläder. Jason 
minns hur det var för åtta-nio år sedan 
när han bara gick rätt upp på scen och 
körde och sen gick av och hängde i publi-
ken. Han har lärt sig en del sedan dess 
och har utvecklat rutiner som är till för 
att komma in i matchen så att han kan 
leverera max till sin publik.

SOUNDCHECKET GÅR LÅNGSAMT och lite 
knackigt, ljudet på scen beter sig under-
ligt, något de känner igen från tidigare 
gig på Rockefeller. Vi är några som fnis-
sar när Timbuk frågar ”Uppfattar ni mig 
som hög?”. Gnistan infinner sig knap-
past när detta nödvändiga onda måste 
avklaras, 
 Fika och snacks står framdukat mitt 
i det gigantiska backstageområdet där 
turnéledaren Perry sitter och får ihop 

gästlistan. Folk är så där loja och softa 
som man kan vara när man sparar energi 
inför en urladdning. Alla verkar veta vad 
som ska göras, och ingen stress syns.

MEN CREWET INNEHÅLLER totalt 18 personer 
så det är mycket som ska klaffa. De har nu 
precis återvänt till spelstället mätta efter 
synt-Eriks födelsedagsmiddag på pakis-
tansk restaurang nere vid Akers brygga. 
Ett stort klädcase med ”Kent” sprejat på 
sidan innehåller bandets scenkostymer, 
overallerna som behandlas med stor för-
siktighet för att inte de påklistrade pal-
jetterna ska lossna. Jasons är inte färdig 
ännu så han har egen klädkod, men så är 
han ju inte med i bandet heller.
 Killarna i blåssektionen går runt och 
testar sina instrument medan Jason kol-
lar hiphopklipp på Youtube på en lap-
top. Några börjar byta om i det innersta 
omklädningsrummet där en bandspelare 
pumpar ut bastung musik. Linser ska sät-
tas in, ben ska stretchas och Svante Lodén 
och trummisen Måns Block snackar om 
rude boys från 60-talet. Jason får en 
laddning nytvättade underkläder leve-
rerade från hotellet. Efter Afrikaresan 
nyligen hann han inte tvätta själv utan 
tog helt sonika med sig smutstvätten till 
första hotellstoppet. Notan gick på 1.000 
kronor, men det var enda lösningen.
 Efter overallerna ska de sponsrade 
vita skorna på Damn!-medlemmarna. 
”Dom är inte så flashiga, dom är second 
hand, det står ju Volvo Ocean Race i 
dom” konstaterar Svante lakoniskt.
 Måns Block försöker så samla de 
inblandade för att gå igenom spellistan. 
Han är inte speciellt framgångsrik. Jason 
står böjd över en skål kokande vatten med 
en handduk över huvudet och försöker 
rensa systemet. Folk är lite fladdriga så här 
nära gig så Måns avslutar sin genomgång 
med ”Kommer inte ihåg nåt – nu kör vi!”.

STRAX INNAN GIG blir det samling kring den 
hemmabyggda shotsbrickan. Mörk rom 
är den sista tändvätskan innan scenen 
äntras. Timbuktu går på efter att Damn! 
dragit igång Välj mej och den gungande 
folkhemshiphopen flödar fritt. Stället är 
fullt och unga som gamla sjunger med 
i de flesta låtar, även de nya som utgör 
stommen i konserten.
 En bit in i konserten är det dags för 
Damn! att dra ett par egna låtar från 
färska plattan Let’s zoom in och Timbuk 
försvinner ut backstage. Han hälsar glatt 
på några inbjudna personer medan han 
torkar svetten och förbereder ännu en 
balja kokhett vatten. Han känns oför-
skämt avslappad, men har efter en stund 
svårt att stå still, scenen drar.
 Efter ett par extranummer samlas 
bandet runt shotsbrickan återigen medan 
publiken applåderar. Det snackas om att 
köra Tack för kaffet som extra extra-
nummer, Måns Bloch säger ”Vi kör den 
nu eller aldrig”. Så klart blir det nu.
 Och trots att publiken älskade kon-
serten och det faktum att Jason och ban-
det hänger vid merchandisebordet efteråt 
och signerar t-shirts och skivor så är de 
själva missnöjda.
 – Det lät inte bra, ljudet på scen var 
dåligt och låtordningen var inte perfekt, 
menar Jason, så det finns lite att ändra 
på. Men om en halvtimma tycker vi nog 
att det var en schysst konsert ändå.
 Innan de sticker på efterfest återstår 
inte mycket på Rockefeller. Man plockar 
i ordning och Jason snackar med kom-
pisar som till exempel Madcons sångare 
Tshawe som hälsar på. Crewet har mer 
att göra med all teknik och alla instru-
ment som måste packas in i bussen. Och 
scendräkterna samlas in och åker in i 
stinkbåset. Som en i bandet uttrycker det: 
”Dom är inte fräscha men ganska nya”.

GARY LANDSTRÖM
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NINA EINARSSON

Årets album

1. Fleet Foxes – Fleet Foxes

2. Eugene McGuinness – Eugene McGuinness

3. Department of Eagles – In ear park

4. The Last Shadow Puppets – The age of the 

understatement

5. Those Dancing Days – In our space hero suits

6. MGMT – Oracular spectacular

7. Håkan Hellström – För sent för Edelweiss

8. Son, Ambulance – Somebody else’s déjà vu

9. Frida Hyvönen – Silence is wild

10. Fujiya & Miyagi – Lightbulbs

Årets låt

1. Adam Kesher – Local girl (Heyday remix)

2. Sebastien Tellier – Divine

3. Dizzee Rascal + Calvin Harris – Dance wiv me

4. Anna Järvinen – Svensktalande bättre folk

5. Kanye West – Love lockdown

Årets konsert

1. Justice – Emmabodafestivalen, Emmaboda

2. Håkan Hellström – Peace & Love, Borlänge

3. Langhorne Slim – Debaser, Malmö

FREDRIK FRANZÉN

Årets album

1. Gaiser – Blank fade

2. Tape – Luminarium

3. Deadbeat – Roots & wire

4. Matthew Dear – Body language 7

5. TV On The Radio – Dear science

6. M83 – Summer = youth

7. Ricardo Villalobos – Vasco

8. Cut Copy – In ghost colours

9. Anders Ilar – Sworn

10. con_cetta – Micro

Årets låt

1. TV On The Radio – Halfway home

2. M83 – Graveyard girl

3. Taylor Deupree – Sea last

4. Marco Carola – Jackpot

5. Alva Noto – U_07

Årets konsert

1. M_nus presents Contakt – Sonár, 

Barcelona

2. Tape & Bill Wells – Ugglan Festivalen 

#2, Stockholm

3. Murcof – Södra Teatern, Stockholm

Bäst
2008

TORBJÖRN HALLGREN

Årets album

1. Gojira – The way of all flesh

2. Amon Amarth - Twilight of the thundergod

3. Unleashed – Hammer battalion

4. Behemoth – Bondage goat zombie

5. Satyricon – The age of Nero

6. Grave – Dominion VIII

7. Ophiolatry – Transmutation

8. Bloodbath – The fathomless mastery

9. Guns N’ Roses – Chinese democracy

10. Slipknot – All hope is gone

Årets låt

1. Gojira – Vacuity

2. Gojira – A sight to behold

3. Satyricon – Black crow on a tombstone

4. Bloodbath – Mock the cross

5. Grave – Fallen (Angel son)

Årets konsert

1. Min sons julkonsert med andra dagisbarn – 

Andreaskyrkan, Malmö

2. Nile – KB, Malmö

3. Mustasch – KB, Malmö

Vad var bäst i år? Sex skribenter ger 

sin åsikt. Resten av redaktionens listor 

hittar du på groove.se vid årsskiftet.
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JOHAN LOTHSSON

Årets album

1. Dungen – 4

2. Håkan Hellström – För sent för Edelweiss

3. Joel Alme – A master of ceremonies

4. My Morning Jacket – Evil urges

5. Skansros – Drömmen om Skansros (EP)

6. The Soundtrack Of Our Lives – Communion

7. Pascal – Galgberget

8. Anna Ternheim – Leaving on a mayday

9. The Last Shadow Puppets – The age of the 

understatement

10. Alf – Tivoliv

Årets låt

1. Kleerup + Titiyo – Longing for lullabies

2. Kristian Anttila – Smutser

3. Eldkvarn – Bröllopssång och Bröllopssång #2

4. Glasvegas – Geraldine

5. Frida Hyvönen – Dirty dancing

Årets konsert

1. Silverbullit – Way Out West, Göteborg

2. Joel Alme – Stadsteatern, Göteborg

3. Håkan Hellström – Way Out West, Göteborg

EMMA RASTBÄCK

Årets album

1. The Last Shadow Puppets – The age of the 

understatement

2. Delta Spirit – Ode to sunshine

3. Håkan Hellström – För sent för Edelweiss

4. Lightspeed Champion – Falling off the lavender 

bridge

5. Autisterna – Sista scenen

6. Pulpa – Fightmusic

7. Parenthetical Girls – Entanglements

8. Of Montreal – Skeletal lamping

9. Hello Saferide – More modern short stories from 

Hello Saferide

10. The Draytones – Up in my head

Årets låt

1. Coconut Records – West coast

2. Detektivbyrån – Neonland

3. Vampire Weekend – Mansard roof

4. Noah & The Whale – 5 years time

5. Sigur Ros – Gobbledigook

Årets konsert

1. Justice – Storsjöyran, Östersund

2. Lightspeed Champion – Pustervik, Göteborg

3. Pulpa – Storsjöyrans förfest, Östersund

THOMAS RÖDIN

Årets album

1. Amos Lee – Last days at the lodge

2. Avishai Cohen – Gently disturbed

3. Lindsey Buckingham – Gift of screws

4. Cyndi Lauper – Bring ya to the brink

5. Maria Mena – Cause and effect

6. Stefan Andersson – No. 90 Kleist

7. Madrugada – Madrugada

8. Kaiser Chiefs – Off with their heads

9. Wildbirds & Peacedrums – The snake

10. Anders Persson & Carl Smith – Anders 

Persson & Carl Smith

Årets låt

1. Maria Mena – All this time

2. Snart – Vissla i mörkret

3. Alphabeat – Fascination

4. Per Gessle – Silly really

5. Kylie Minogue – In my arms

Årets konsert

1. Uno Svenningsson – Hotel Nouveau, 

Helsingborg

2. The Cure – Forum, Köpenhamn

3. 10CC – Amager Bio, Köpenhamn
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EFTER ATT DET VITKLÄDDA förbandet Two 
White Horses levererat ett fint set 
barockpop, där de blandar egna låtar 
och smakfulla covers, äntrar kvällens 
huvudakt scenen. Frida Hyvönen bugar 
sig, sätter sig vid pianot och börjar 
spela Enemy within. Bandet låter, och 
ser verkligen peppade ut. Linnea Ols-
son, växlar mellan bas och cello och 
Tammy Karlsson förser låtarna med 
tyngd bakom trummorna. Frida pre-
senterar dem som ”en flock djur från 
Västerbotten och Västkusten”. De fort-
sätter med en trumpetunderstödd Birds 
och Pony, dedikerad till alla hästtjejer. 
Starka Djuna! följer upp, därefter en 
bluesig innerlig Highway 2 U. Många 
av låtarna har arrangerats om, upp-
daterats. Det är utlevande och väldigt 
snyggt.
 Vita stiliga solfjäderliknande deko-
rationer pryder scenen. För några veck-
or sedan intervjuade jag Frida Hyvönen 
när hon var i Chicago och spelade, 
då pratade hon lyriskt om alla gamla, 

vackra teatrar hennes turné tagit henne 
till. Och det känns verkligen som att 
Fridas storslaget vackra musik passar, 
ursäkta klyschan, som hand i handske 
i Stadsteaterns lokaler. Det är befriande 
att höra hennes närgångna, personliga 
texter sjungas i det ståtliga rummet.
 Till skillnad från spelningen på Way 
Out West i somras är publiken fast 
fokuserad genom hela setet. Då basera-
des hela giget på de ännu inte utgivna 
Silence is wild-låtarna och bandet hade 
svårt att nå ut från den alltför stora fes-
tivalscenen.
 Det blir fort varmt i den slutsålda 
lokalen. Mellan två låtar ber Frida 
publiken att på tre blåsa kalluft mot 
scenen för att kyla ner bandet. ”Jag hål-
ler mig hela tiden från att hälla den här 
på mig”, säger hon, skrattar och håller 
upp en vattenflaska.
 Frida spelar nästan allt från senaste 
albumet Silence is wild men en hel del 
pärlor från debuten Until death comes 
dyker upp här och var i den fantastiskt 

fint utvalda setet. Fina The modern 
ramlar förbi. Two White Horses hop-
par in och bygger ut den redan snygga 
bandkören i London, N.Y. och en gnist-
rande Oh Shanghai. Efter den omskriv-
na Dirty dancing vill inte applåderna ta 
slut. Once I was a serene teenagechild 
möts av ett nästan lika starkt jubel.
 I en kort stund mot slutet hinner jag 
tänka att det kanske är ett lite för långt 
set, sekunden senare slår bandet undan 
alla sådana tankar med lysande I drive 
my friend. Allt låter så väldigt själv-
klart. Efter N.Y. med en trumpet sling-
rande längs sina vintriga toner kliver 
bandet av. Bara för att lockas tillbaka 
av den entusiastiska publiken. Vi får 
ösiga Scandinavian blonde och på ett 
helt annat vis intensiva You never got 
me right. Till sist avslutas kvällen otro-
ligt passande med Valerie, som lämnar 
en melankoliskt vacker efterfestkänsla i 
luften. Efter den går det liksom inte att 
fortsätta.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM 

MGMT
Den amerikanska duon MGMT är just nu ute på sin 

första stora Europaturné för att följa upp debutal-

bumet Oracular spectacular som mötts av stående 

ovationer världen över. Som ett alternativt och 

flummigare svar på Scissor Sisters har man framför 

allt tagit de brittiska öarna med storm.

 – Jag kan egentligen inte svara på varför just 

britterna valt att ta oss till sitt hjärta, men vi märkte 

ganska snart att dom gillade oss och har därför 

också satsat på att spela live där, säger bandets ena 

halva Ben Goldwasser när jag når honom i samband 

med bandets besök i Stockholm.

 Genom att blanda electro, synth och psykedelisk 

pop har han och bandkollegan Andrew VanWyng-

arden lyckats skapa ett sound som man är tämligen 

ensamma om. Smarta hookar vävs samman med 

spejsade texter som ackompanjeras av nydanande 

musikvideor. Men faktum är att varken Ben eller 

Andrew hade några större drömmar om att bli pop-

stjärnor när de började spela tillsammans.

 – Från början hade vi inga som helst planer på 

att starta ett band. Vi var bara två killar som möttes 

på universitetet, började hänga och som sen insåg 

att vi älskade musik. När sen Columbia helt plötsligt 

några år senare ringde och sa att dom ville skriva 

kontrakt, så trodde vi först det var ett skämt.

 Men kontraktet var allt annat än ett skämt och 

bandet stod helt plötsligt där med ett storbolags-

kontrakt gällande fyra plattor. Man startade inspel-

ningarna av Oracular spectacular och resten är som 

man brukar säga historia.

 En annan sak som kännetecknar bandet är deras 

exhibitionistiska klädstil. Scenkläderna har genom 

åren bestått av allt från snömansdräkter till kaftaner 

och broderade kavajer. 

Är mode och trender något som du tycker kän-

netecknar MGMT?

 – Både jag och Andrew gillar ju att klä upp oss 

i galna kläder, men om det har så hemskt mycket 

med mode att göra vet jag inte. Men visst, jag gillar 

att shoppa kläder och komma upp med nya kreatio-

ner.

 Mycket av materialet på debuten har funnits 

med i bagaget ända sedan 2005 och det känns som 

att det snart borde vara dags för bandet att gå in i 

studion igen.

 – Vi har börjat jobba på nytt material, men tyvärr 

så räcker inte tiden riktigt till när man turnerar hela 

tiden. Men planen är att gå in i studion någon gång 

i början på nästa år. Vi har planer på att jobba fram 

ett litet mer dansorienterat material med rötterna i 

det sena 70-talets discovåg och 80-talets new wave 

till nästa platta. Fast själv är jag just nu mest inne på 

klassisk rock som Neil Young och Bob Dylan. 

 Jag låter Ben återgå till sitt örtte och sina cigaret-

ter, men det känns som att det här inte är det sista 

vi hör av MGMT. Snarare så är det här troligen bara 

början på något riktigt stort!

THOMAS RÖDIN

live

FRIDA HYVÖNEN
Stadsteaterns foajébar, 
Göteborg, 29 november 2008

GGGGG
Stämningen i luften: Förtjus-
ning, bandets energi refl ekte-
ras i publiken och vice versa. 
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1900
1900
ST4T/WARNER

GGGG
Det är mycket barndomsminnen som väcks 
genom att lyssna på Christian Gabels 1900. 
Fastän titeln anspelar på ett årtal långt innan 
jag var ens påtänkt. Gabel har förfl utet i 
Mindjive. Hör likheter i 1900 med Johan Zack-
rissons Soil från sent 80-tal. Där Zackrisson 
tog mig på en tripp och visade världen utan 
för Sverige så låter mig Gabel se ett vackert 
Sverige, folkhems-Sverige. 1900 framkallar en 
dokumentär känsla. Gabel sätter fi ngret på allt 
det där utan att för den delen vältra sig i nos-
talgi. Skolavslutning i kyrkan. Smuggler. Palme 
i tv. Trädkojan. Industrisemester. Det enda jag 
saknar är egentligen Hans Villius berättarröst.

PER LUNDBERG GB

AKON
Freedom
KONVICT/UNIVERSAL

GGG
Mycket hjärtesmärta blir det på Freedom, likaså 
förvånansvärt standardtrubbiga halvdiscobeats 
kryddat med stora och dramatiska arrangemang 
och refränger. Och ändå kan jag inte släppa 
Akons nya platta, den har grävt sig fast i min 
hjärna – och jag undrar hur det kan ha gått till.
  En anledning är så klart att han har en 
röst och frasering som är extremt användar-
vänlig. Han fl yter som ljummen honung över 
det moderna r’n’b-ljudlandskapet och gör 
upplevelsen njutbar. Och på något sätt måste 
jag erkänna att även produktionens ospännan-
de struktur passar Akons gråtmilda röst så att 
ett plus ett faktiskt blir tre. Jag nynnar massvis 
av strofer och låtar från Freedom, betyget kan 
därför vara något lågt satt.
 Jag har också gillat Akons tidigare alster, så 
detta kan vara en anledning till att jag även 
nu är fast, trots att mitt förnuft säger mig att 
denna platta är rätt corny.

GARY LANDSTRÖM

BEYONCÉ
I am… Sasha Fierce
COLUMBIA/SONYBMG

GGG
Med överlägsna partyfunkklassikern Crazy in love 
i bakhuvudet tog jag mig an denna dubbel-CD, 
men tyvärr började jag lyssna på I am-plattan 
som är en seg och intetsägande balladsörja 
att genast gå vidare från. Tyvärr droppade det 
förväntade betyget minst två steg i och med 
denna kassa platta. Som tur är räddar Sasha 
Fierce-plattan upp helheten till godkänt.
 Bjonkan lyckas nämligen som väntat, med 
hjälp av diverse kompetenta producenter, 
här leverera en halvtimma fylld av modern 
lyssningsfunk. Starka och sexiga spår avlöser 
varandra och den röda tråden från Destiny’s till 
2008 års sista musikaliska suck är uppenbar. 
Inte så mycket pekar mot framtiden men låt-
byggnationerna och Bjonkans sånginsatser är så 
stabila att jag förnimmer multipel korttidslycka. 
Hello är en personlig favorit med sin episka an-
rättning. Men gnällig blir jag ibland när tempot 
sänks för mycket även på denna platta.
 Sammanfattningsvis borde Jigga föreslå 
frugan att sluta ”försöka växa artistiskt” – det 
är mycket mer logiskt och njutbart för oss alla 
om hon gör det hon är riktigt bra på. Nämligen 
lite fartigare och tuffare nutidssoul.

GARY LANDSTRÖM

THE BITTERSWEETS
Goodnight, San Francisco
COMPASS/ROOTSY

GGGG
Visserligen låter det hyfsat och Hannah Prater 
sjunger med personlig stämma men det fi nns 
ingenting som riktigt sticker ut. Men plötsligt 
händer det något. Från och med den fjärde 
låten Birmingham lyfter hela anrättningen, 
musiken får en tydlighet som sedan håller i 
sig hela albumet ut – genom självmordsbal-
laden 45, plattans allra bästa spår Bordertown 
och titellåten Goodnight, San Francisco. Den 
sistnämnda är för övrigt mer än bara ett namn 
eftersom gruppen nyligen fl yttade från stan till 
Nashville och bantades ned till en trio.
 På sitt andra album fortsätter The Bitter-
sweets att göra kraftfull countryfi erad folkpop. 
Det är melankoliskt men rakt på sak och Chris 
Meyers texter är poetiska utan att förlora 
skärpan. Det är bara att bocka och ta emot.

ROBERT LAGERSTRÖM

BLOODBATH
The Fathomless Mastery
PEACEVILLE/PLAYGROUND

GGGG
Detta måste vara Bloodbaths bästa album till 
dags dato. Michael Åkerfeldt sjunger som en 
biffi g demon och många av riffen är svåra att 
sitta still till. Vissa delar på albumet låter som 
soundtracket till känslan av att känna sig mäktig 
och fruktad – ja, jag gissar nu så klart för jag 
har aldrig känt varken det ena eller det andra.
 Albumets omslag, skapat av Dusty Peterson 
som Bloodbath brukar anlita, visar istället upp 
mänskligt lidande i form av svält, smärta och 
skallighet. Stämmer inte alls in med musiken, 
men äckelsnyggt är det ändå i sina fyra nyanser 
av brunt.
 I stort sett allt melankoliskt har rivits bort 
från musiken, men i slutet av spår tio och elva 
kryper de långsammare partierna fram. På Hades 
rising är det bara vackert, men hela Wretched 
human mirror hade Bloodbath kunnat spara 
till myspace eller liknande. At the behest of their 
death och Mock the cross är albumets mäktigaste 
och mest fruktade låtar. Lyssna på eget ansvar.

TORBJÖRN HALLGREN

COLDPLAY
Prospekt’s march EP
EMI

GGGG
Coldplay följer upp succéalbumet Viva la vida 
med att släppa en EP bestående av åtta låtar. 
Sex av spåren är nya och de övriga är singelmix-
en av kommande singelsläppet Lovers in Japan 
och en ny version av Lost där Jay-Z medverkar.
 Musikaliskt så är det mer av samma vara 
som bjöds på förra studioplattan, och annat 
var väl inte att vänta då det här säkerligen till 
största delen är material som inte fi ck plats 
där. Själv är jag särskilt svag för den drömska 
Now my feet won’t touch the ground som låter 
Simon & Garfunkel anno 1970. De bombastiska 
arrangemangen tillsammans med det faktum 
att det är Brian Eno som producerat får mig 
hela tiden att dra paralleller till det sena 
80-talets U2. Och det känns faktiskt motiverat 
att kalla Coldplay världens just nu största och 
mest populära rockband.
 Denna EP fanns att få som bonus redan på 
den limiterade upplagan av Viva la vida, men 
nu ger man alla fans chansen att få ta del av 
den utan att behöva punga ut med en hel 

förmögenhet. Bara en sån sak är ovanlig i en 
allt mer girig musikbransch.
 Överbliven pop som slår det mesta just nu. 

THOMAS RÖDIN

THE DILLINGER ESCAPE PLAN
Under the running board
RELAPSE/BORDER

GGGG
Amerikanska math-core-bandet Dillinger 
Escape Plan släpper Under the running board 
ännu en gång men istället för en EP är det tio 
extra spår inkluderade. De fl esta inspelade 
under turnén med Misfi ts för åtta år sedan. 
Som ännu en liten bonus fi nns en cover på 
Black Sabbaths Paraniod med som avslutning.
 Dillinger Escape Plan är ett band som gör 
sig bättre live än på skiva på grund av deras 
intensiva energi som inte kommer fram lika 
bra i studion. Fruktansvärt hård musik som 
kräver sina lyssningar men som defi nitivt är 
värda tiden. 43% burnt låter lika bra som när 
jag såg dem live tidigare i år. Paranoid börjar 
med några fi nputsade gitarrer till att lika fort 
övergå till det vanliga stöket, det känns som 
en perfekt och överraskande bra avslutning. 

ALEXANDRA BENGTSSON

THE DRAYTONES
Up in my head
1965/BORDER

GGGG
Varje Beatles behöver sitt Stones, som en slags 
antagonist. Nånting som har likheter, men 
ändå tydligt visar på skillnaderna mellan de 
bägge. Tidigare i år kom The Last Shadow Pup-
pets helt geniala popskiva The age of the under-
statement, de gjorde hela 60-talspopgrejen så 
oklanderligt och perfekt att de mer i teorin än 
soundmässigt var 2008 års Beatles. Ett halvår 
senare släpps The Draytones debutalbum Up in 
my head och jag konstaterar nöjt att även årets 
Beatles har fått sitt nödvändiga Stones.
 The Draytones erbjuder en modern tolkning 
av den klassiska 60-talsrocken, och omfamnar 
arvet från band som Kinks, The Who och 
nämnda Rolling Stones. Gitarrbaserade rocklåtar 
som lånar element från gammal hederlig r’n’b 
och erbjuder jävlar anamma. Samma koncept 
har försökts av band som The Jessica Fletchers, 
The Venue och främst och bäst av Lola Barbers-
hop, utan större genomslag. Men just genom att 

släppa sitt album strax efter The Last Shadow 
Puppets tror jag att The Draytones har riktigt 
stora förutsättningar att nå ut med sin musik.
 Det är kul att det kommer musik som 
plockat upp det bästa med 60-talet igen, och att 
det görs på ett seriöst sätt utan att bara bli ett 
skamlöst frossande i nostalgi. Synd bara att man 
verkar måsta vara från Storbritannien för att ens 
få chansen att göra den grejen i större skala.

EMMA RASTBÄCK

FENNESZ
Black sea
TOUCH/DOTSHOP.SE

GGGGG
För sju år sedan fi ck Christian Fennesz sitt stora 
genombrott på electronicascenen med den 
shoegaziga Endless summer. Sedan dess har 
han tålmodigt trampat vidare i den fåra han 
plöjde upp där; romantiska harmonier, drones, 
manglande elgitarrer och en och annan akustisk 
gitarr. Han har bland annat fortsatt med receptet 
på skivan Venice som kom för fyra år sedan och 
som varit bland hans mest lyckade. Men trots 
det har jag aldrig riktigt fastnat för Fennesz 
ljudbild. Den har varit lite för dröjande och und-
fl yende och de abstrakta ljudskisserna har inte 
riktigt känts nära och engagerande. Tills nu.
 Black sea är i min bok det absolut bästa 
Fennesz producerat genom åren. Plötsligt 
träder han fram, kommer närmre och ger mer 
än betraktelser på avstånd. Det är nästan så 
man känner hans andetag i nacken. 
 Det magnifi ka spåret Glide är så nära sakral 
musik man kan komma – och ändå ägna sig 
åt drones och oljudsmattor. De små brusande 
ljuden växer samman till ett crescendo som inte 
känns raspigt och skitigt. Snarare vackert och 
romantiskt vemodigt. Det är som om Mogwai 
hade bestämt sig för att göra musik utan tug-
gande gitarrmattor. Samma episka instrumen-
tala musik fi nns här – bara i annan form. 

MATS ALMEGÅRD

FROST*
Experiments in mass appeal
INSIDEOUT/BORDER

GGGG
InsideOut är ofta det där jobbiga bolaget 
där överkvalifi cerade supermusiker har 
lekskola på den progressiva lekskolan. Frost* 
är inget undantag men dra på trissor vilken 

CRADLE OF FILTH
Godspeed on the devil’s thunder
ROADRUNNER/BONNIERAMIGO

GGGG
Med förra albumet Thornography gick Cradle 
Of Filth vilse. Och på vägen tappade de 
bort många fans som sorterade in bandet 
under brukade-gilla-dom-facket.
 Men på Godspeed on the devil’s thunder 
börjar det riktigt bra. Shat out of hell och 
The death of love är metal att vältra sig i. 
Men när refrängen till tredje låten The 13th 
Caesar visar sig vara, ehhh, usel som om 
ett gäng tolvåringar gjort sitt första försök 
till låt – då börjar jag undra. Det reparerar 
Cradle Of Filth med en handfull okej-låtar, 
och med Honey and sulphur och Midnight 
shadows crawl to darken counsel with life är 
de återigen på rätt väg. Men så är det detta 
med berättarrösten.
 Cradle Of Filth har pröjsat skådisen 
Doug Bradley för att tjata sönder skivan. 

Han berättar inte bara nåt ointressant en 
gång, utan två, tre, fyra, fem gånger. Med 
tradig så kallad received pronunciation. 
När jag lyssnar på albumet för femtonde 
gången är hans små pratstunder outhärdliga. 
Mixa om och ta bort!
 Av de tre sista låtarna håller Ten leagues 
beneath contempt högst klass. Och om 
jag bortser från det dumma tilltaget med 
Bradley så är detta trots allt bra metal. Bra 
mycket bättre än Thornography.

TORBJÖRN HALLGREN
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Riktigt riktigt ruskigt härlig

Inspirerande och spännande

Okej, men inte speciellt bra

Tråkig och intetsägande

Underkänd med marginal
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variationsrik platta de åstadkommit. Helt 
plötsligt förstår jag att mamma hade rätt när 
hon sa att jag en dag skulle ångra att jag inte 
fortsatte spela. Kunde jag spela skulle det låta 
så här (ibland i alla fall).

ROGER BENGTSSON

GABY AND THE GUNS
Gaby And The Guns
EGENUTGIVEN

GGG
Sval indiepop som låter soul med jazzig sång 
som rimmar ”sluta fred och ligga sked” på 
diskret skånska. EP:n har ett skönt fl yt och 
allt hänger ihop. På det hela taget väldigt 
passande. Låten Hemlighet har redan börjat 
spelas på studentradio, och min gissning är 
att de stora radiostationerna snart upptäcker 
detta fi na Malmöband.

ANNA GUSTAFSSON

GLASVEGAS
A snowfl ake fell (and it felt like a kiss)
COLUMBIA/SONYBMG

GGG
För ett band så nära förknippat med Phil 
Spectors tänk gällande hans patenterade Wall 
of sound är steget inte långt till att spela in en 
julskiva. Huruvida den kan ses som en traditio-
nell sådan kan diskuteras, faktum kvarstår att 
bandets kalla ljudbild mixat med ljudväggen 
frammanar en tydlig känsla av vinter och karga 
landskap. När de i Please come back home pa-
rafraserar Dorlene Loves Christmas (baby please 
come home) gör de det med perfekt avvägd dos 
distortion och en gnutta ironi. Inbillar jag mig.
 Bästa spåret på en i övrigt, helt ogrundat, 
redan hyllad skiva är ändå vackra titelspåret. 
Med ett piano i förgrunden vandrar James 
Allan genom ett Glasgow som åtnjuter första 
snöfallet och låten har potential att hamna 
där uppe bland Driving home for christmas 
och Fairytale of New York.

JONAS APPELQVIST

GUNS N’ ROSES
Chinese democracy
GEFFEN/UNIVERSAL

GGGG
I Guns N’ Roses enda offi ciella biografi  hittills 
berättar Slash om Axl Roses introduktion av syn-
tar i Use your illusion-albumen. Axl ”kunde sitta 
i timmar för att få det rätta ljudet till nåt ställe 
i nån av låtarna … det fi ck ta hur lång tid som 
helst, han ville vara säker på att dramaturgin i 
ljudet var perfekt”. Det förklarar allt om Chinese 
democracy och Axl Roses långa ökenvandring 
med detta album tätt tryckt mot bröstet.
 Risken är stor att så mycket studiotid bara 
lägger ljud på ljud för att det låter fräckt. 
Som när Scott Weiland släppte eget för tio år 
sedan. Axl Rose har inte gjort det misstaget. 
Tvärtom, alla låtar växer med mer lyssningstid, 
ljudlandskapet breder ut sig utan gränser. Det 
stora bakslaget är vissa gitarriff, som är väl oor-
ganiska, frasiga och utan bas. Långt ifrån det 
gitarrljud som Guns N’ Roses representerade.
 Mina favoritlåtar växlar hela tiden, från 
Better till Shackler’s revenge till I.R.S. till Street 
of dreams tillbaka till Better. På Chinese demo-
cracy fi nns något för alla, som jag tror Axl en 
gång själv uttryckte det. Arvet från Appetite for 
destruction är så klart inte bevarat. Det här är 
inte samma bluesiga rock’n’roll, det är något 
helt annat. En mishmash av många olika mu-
sikstilar. Men vad som sammanlänkar dem är 
att Axl Rose 2008 som 1987 använder sin röst 

som ett makalöst instrument. Jag menar, det 
fi nns ingen som kan mäta sig med den rösten 
och vad han kan göra med den.
 Axl Roses långa väntan med att släppa 
detta album utvecklades till väldigt smart 
marknadsföring. Ståhejet är enormt, utan 
att killen egentligen har behövt göra några 
ansträngande promoturnéer.

TORBJÖRN HALLGREN

JENS IHLSTRÖM
Bland fi ngerborgar och tändsticksmän
PLUGGED RECORDS

GGGG
”Det är vargatider för en drömmare”, sjunger 
den unge debutanten Jens Ihlström. Jag håller 
med. I vår regelstyrda värld behöver vi alla 
förfl ytta oss till ett fantasiland där saker och ting 
kan ske på sitt eget sätt och vis, där det fi nns gott 
om rum för refl ektion, känslor och drömmar.
 Vid första genomlyssningen somnade jag, 
detta inte på grund av tristess utan som ett teck-
en på skivans rogivande inverkan. När skivans 
trygga toner strömmar ut får jag en gammeldags 
myskänsla som påminner om när jag som liten 
hörde mamma läsa Sagan om Tant Grön, Tant 
Brun och Tant Gredelin. Omslaget ser ut som en 
bit brunt omslagspapper, med en handstil häm-
tad från förr. Att öppna skivan blir lite som att 
slå upp ett paket. Men det är även uppenbart att 
konvolutdesignern gjort en parafras på Rolling 
Stones album Beggars banquet från 1968. Några 
andra likheter mellan tändsticksmän, Jens och 
stenarna hittar jag däremot inte.
 Ihlström lyckas skapa sagor för vuxna i 
folkvisepopform, sagor som det samtidigt fi nns 
mycket verklighet i – humoristiska texter på 
svenska med allvarliga budskap bakom bokstä-
verna. Cornelis Vreesvijk och Stefan Sundström 
har säkert utgjort kraftiga stöttepelare på 
vägen, även om Ihlström har en mjukare fram-
toning. Han är både fi nurlig och äkta, har hittat 
sitt eget uttryckssätt och undviker uttjatade 
nödrim galant. Rösten är inte lika mogen som 
texterna, men den har lika stora förutsättningar 
att växa som äppelkarten på ett träd. När 
höstregnet smattrar mot fönsterrutorna bjuder 
jag gärna in Tändsticksmännen i stugvärmen.

MATHILDA DAHLGREN

LES ISSAMBRES
Folklore of mine
FIFTH WEEK RECORDS

GGGG
Under 35 minuter levererar Les Issambres 
en blandning av twee-glad indiepop, pigg 
folkmusik och allvarlig indiepop. Det är precis 
lagom lång tid för att det ska kännas klockrent 
hela vägen. Dangerous med käck och gemytlig 
dragspelsmelodi hade kunnat vara soundtrack 
till ett barnprogram – kul! En annan favorit 
är stillsamma Letter to a broken heart vars 
öppenhjärtiga text och tillbakahållna komp 
låter som utmärkt sällskap till just ett brustet 
hjärta. Man bör aldrig underskatta den tera-
peutiska effekten av smeksamma trummor och 
gitarrslingor. Så icke heller den glädjande av 
oväntade trumpetinslag.

ANNA GUSTAFSSON

JAMTECH FOUNDATION
Jamtech foundation mix vol. 1
EGENUTGIVEN

GGGG
De båda Malmö-sönerna Nisse Niceness och 
Mastah L i Jamtech Foundation fi lar visst för 
fullt på sitt kommande debutalbum, vilket för-

väntas landa på våra skivdiskar först nästa år, 
så för att värma upp publik och skivköparfi ng-
rar lite, släpper man nu på klassiskt manér en 
mixtape med äldre låtar, lite ruffi gt råmaterial 
samt ett par mer ljusskygga rövarstycken.
 Och det lyckas man med.
 Jag känner mig duktigt uppvärmd, mina 
fi ngrar kliar av trånad och fi ngrar frenetiskt 
på plånboken, för jag kan faktiskt inte min-
nas när jag senast hörde någon svensk artist 
förena karibiskt gungeligung och europeisk 
dunkadunka så här snyggt. Det är skånskt 
men geografi skt och musikaliskt gränslöst. 
Det är tungt men svängigt. Det är mekaniskt 
men svettigt. Det är grymt!
 Om Jamtech Foundation lyckas överföra den 
här känslan från sin mixtape till sitt kommande 
album, då kan det eventuellt vara ett av nästa 
års mest spännande svenska album man just nu 
sitter och fi lar på i studion i Malmö.

FREDRIK FRANZÉN

IYA KARNA
Revolution in dub
RUB-A-DUB/BORDER

GGG
På sitt första album tog Iya Karna hjälp av 
Bob Marleys forna vapendragare i The Wailers 
och albumet spelades in i Tuff Gong Studios i 
Jamaica. På Revolution in dub har Iya Karna 
valt att istället förlita sig på den svenska dub-
veteranen Internal Dreads sinne och goda 
smak. Det gjorde han rätt i.
 Albumet består av välgjorda stycken tung 
roots där det fi na ligger i de ytterst små detal-
jerna. De där melodiska små mästerverken 
som är väl gömda i låtarnas annars så jämna 
lunk och de skruvade körstämmorna som 
ger kontrast åt Iya Karnas mjuka och jämna 
stämma som bara tycks ha ett enda uttryck.
 Musiken är stundtals tröttsamt odynamisk, 
men den alltjämt närvarande Internal Dread 
lyckas alltid vrida till stämningen och skapa 
den dynamik som annars skulle saknas helt 
och hållet. Det enda tydliga minustecknet består 
av Iya Karnas enformiga och oerhört stela 
texter där det enda temat tycks vara Ras Tafari, 
gudsfruktan och all tänkbar helighet. Uppbygg-
ligt för de som delar hans tro måhända, men 
vansinnigt långrandigt för oss andra.

BJÖRN OWEN JOHANSSON

KELLARISSA
Flamingo
MINT/BONNIERAMIGO

GGGG
Ex The Choir Practice- och P:ano-medlemmen 
Larissa Loyva gör stämningsspäckad och rymdrik 
musik du inte visste fanns, men nu är det dags 
att bli förförd. Denna fi nska sitter i Vancouver 
och pillar med sin Candied Yam(aha SK15)-synt 
totalt utan skygglappar. Ibland hissas dessvärre 
prettofl aggan väl högt när hon mest mässar och 
nynnar, men denna känsla är fl yktig eftersom 
hon alltid omgående drar in mig i sin musika-
liskt mörka skog jag gärna villar bort mig i.
 Burkigt mysiga och lugna popkaramellen 
Tiny things är en av plattans absoluta höjdpunk-
ter men den nedstrippade och ändå kompakta 
Night wind är inget annat än magisk. Känslan 
av att druckna clowner smyger omkring på sta-
dens gator får mig att darra, samtidigt fullstän-
digt virar Larissa mig runt sitt fi nger när hennes 
robusta och ändå känsliga stämma ljuder på 
bakgatorna. Hon är som en fyrbåk som styr mig 
i hamn, långt bortom allt skrämmande. Låtarna 
är omväxlande eggande, trallvänliga, hotfulla 
och gulliga. Fattar inte hur hon får plats med 
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så mycket inom loppet av tio låtar på drygt 35 
minuter. Hon måste vara väldigt begåvad.

GARY LANDSTRÖM

KID DOWN
I want my girlfriend rich
BURNING HEART/BONNIERAMIGO

GGGG
Utmärkt pop-punk från fucking Åmål! Och 
då menar jag staden, inte fi lmen. Fyra indie-
snubbar från en svensk byhåla som snickrar 
dunderhits av hög kaliber. Sån där typisk, 
poppig americana-punk med emo-harmonier 
som känns oemotståndliga. Detta är musik för 
världen. Lämpligt då också att de har Burning 
Heart/Epitaph i ryggen. För det bör funka lika 
bra i Japan, USA, Tyskland, Holland, Austra-
lien och så vidare, som här hemma i norr. 
Kanske till och med bättre? 
 Kid Down har hitpotential i många av sina 
låtar. Be safe till exempel. Det fi nns hur många 
såna här band som helst runt om i världen, men 
det är endast ett fåtal som har så starka och bra 
låtar som Kid Down. I mars 2009 kommer de 
att göra ett antal större spelningar i Sverige och 
Danmark, ihop med Anti-Flag. Det kommer att 
göra dem gott. Även om de snarare borde få lira 
förband åt Green Day eller Foo Fighters.

CARL THUNMAN

THE KILLERS 
Day & age
UNIVERSAL

G
Ibland får man ångra att man försvarat vissa 
band. Jag satt uppe sent en natt och tittade 
på VH1 när The Killers dök upp med Read my 
mind och jag blev helt knockad. Vet inte varför, 
jag hade inte gillat deras tidigare singlar och 
jag gillade inte soundet. Men den låten hade 
nåt och videon var så där 80-tals mysig och 
jag började försvara dem.
 Okej, jag tar tillbaka allt. Day & age är en 
urvattnad, poppig sörja utan minsta djup, vilja, 
nerv eller riktning. The Killers vill sälja skivor 
och verkar spela vilken skit som helst för att nå 
det målet. Det är för mycket syntar, smöriga 
refränger och Brandon Flowers röst som jag 
förut gillade klarar jag knappt av nu. Det är 
dansbandssaxar överallt, oljefat och över allti-
hop ligger en hinna av tillrättalagdhet. Hemskt.

MATHIAS SKEPPSTEDT

KITE
Kite
BORDER

GGGG
Kite må vara en ny duo, men medlemmarna är 
gamla i gemet. Christian Berg har spelat med 
Yvonne och Strip Music, och Nicklas Stenemo 
kommer från The Mo och Melody Club. Med en 
sådan bakgrund är det föga förvånande att Kite 
spelar dansant syntpop på sin debut-EP.
 80-talsreferenserna duggar tätt bland disco-
beatsen, Baywatchtrummorna och de klara 
syntmelodierna. Nicklas Stenemos originella, 
halvspruckna sång gör att Kite skiljer sig från 
mängden, det går inte att ta miste på dem. 
Kite har gjort en EP som känns extremt retro 
men samtidigt väldigt rätt i tiden, rent av 
trendig. Förstasingeln spelas mycket på radio 
och populära singlar lär det bli fl er av eftersom 
skivan består av ett gäng elektroniska pärlor 
att lyssna på om och om igen.

MARIA PETERSSON

KYLIE
Boom box
PARLOPHONE/EMI

GGG
När mashupspecialisterna 2 Many DJ’s släppte 
sitt As heard on Radio Soulwax pt. 2-album för 
sex år sedan inleddes mixalbumet med Kylie 
Minogues Can’t get you out of my head. Kanske 
är det därför logiskt att Kylie själv inleder Boom 
box – en skiva med samlade remixer – med just 
en mashup: Can’t get blue monday out of my 
head. Logiskt, men kanske inte så fräscht. Det 
har som sagt gått ett halvt decennium sedan 
mashup-konsten stod i zenith. Och även om 
New Orders Blue monday funkar perfekt ihop 
med Kylies monsterhit känns det inte direkt 
som ett innovativt drag. Skönt då att resterande 
material på Boom box är rena remixer. 
 Med 16 låtar är albumet en spretig resa, 
vilket främst beror på grundmaterialet. Är ett 
spår svagt i original färgar det givetvis av sig 
på remixerna. I många fall förmår remixaren 
helt enkelt inte spruta in tillräckligt med 
bränsle i förgasaren för att få igång en halv-
havererad låt. 
 Tyvärr fi nns det också remixer som drar 
ner fi na originallåtar. On a night like this har 
blivit seg och ointressant i Bini & Martini-
versionen. Men visst fi nns det också en hel 
del glittrande dansgolvspärlor på Boom box. 
Mylos remix på I believe in you är ett sådant 
exempel. I original en stark popdänga – med 
Mylos högteknologiska ljudskrud blir den 
ännu mer effektiv. Och några låtar piggnar till 
extra av remixjobbet. Knuckleheadz schranz-
technoremix på In your eyes och Mark Browns 
remixversion av 2 hearts är exempel på detta. 
De siktar stadigt på dansgolvet, utan att bry 
sig för mycket om popmelodier. En vettig väg 
att gå för en dansremix.

MATS ALMEGÅRD

LESLI
Sleepwalkers lullaby
WILDFIRE MILL/DOTSHOP.SE

GGGG
Med gitarr och ett antal molltyngda låtar kan 
man kanske tro att svenske Lesli är ännu en 
av alla svårmodiga berättare som med naket 

sound berättar och refl ekterar. Visst, det är 
sant, men det är så mycket mer.
 Leslis låtar är visserligen just det, men 
också i uttrycket nästan säreget, annorlunda, 
som fi lmisk musik; countrydoftande, men inte 
speciellt countrylikt, bluesfl irtar med bara 
det blå blottlagt; visor som irrar i mörkret, 
sömngångaraktigt, faktisk. Ibland nästan som 
om Antony Hegarty skulle sjunga Horse-låtar. 
Episkt, vackert, dramatiskt och skört, med 
gitarr och stråkar; precis så annorlunda vanligt 
som så många singer/songwriters skulle kunna 
försöka uppnå. Nu gör givetvis melodiernas 
lite avoga charm sitt till, det är inte direkta 
och omedelbara låtar, men de är desto mer 
värda när man bekantat sig med dem.
 En anda av mörker, en anda som vis-
serligen har ljus med sig, men som också 
omfamnar intigheten, som låter ovissheten 
hela tiden vandra med. Ibland också så naket 
med blott gitarr och röst, men också där skört 
och innerligt, också där förtrollande. Musik 
för alla som någonsin omfamnat natten och 
mörkret för mer än att bara, bara sova.

MAGNUS SJÖBERG

D. LISSVIK
7 trx + intermission
INFORMATION/BORDER

GGGG
Dan Lissvik utgör vanligtvis ena halvan av Studio, 
duon som med sin fl egmatiska förening av 
skönt lökiga house-rytmer och dekadent pop-
estetik förklarat för en jublande kritikerkår 
hur Happy Mondays skulle ha låtit om de 
vuxit upp i Göteborg istället för i Manchester 
och föredragit pastellfärgade parasolldrinkar 
framför hämningslösa glädjepillertriller.
 Lissviks solodebut 7 trx + intermission är 
dock en stillsammare, mer experimentell, his-
toria där festen övergått till efterfest, houseryt-
merna ersatts av klapprande kastanjetter och 
skramlande skallerormssvansar, pop-estetiken 
av småproggigt suggestiva gitarrmattor och 
parasolldrinkarna bytts ut mot vattenpipor 
och solvarmt meskalin. Musiken är visserligen 
avskalad och liksom fjäderlätt, men den tjockt 
rökiga, hypnotiska atmosfär som skapas hänger 
ändå så tät i luften att man kan sätta tänderna 
i den, och Lissvik själv tycks vänt både Man-
chester och Göteborg ryggen och blickar nu 

THE FLAMING LIPS
Christmas on Mars
WARNER

GGGG
The Flaming Lips och jultider är som yin och 
yang. Den idealistiska humanismen i texterna 
osar som varm glögg, bjällrorna klämtar i 
Christmas at the zoo och tjocka tomtar dansar 
runt med utomjordingar på scen. Och på tal 
om utomjordingar, bandet är också en del 
av rymden. ”When the space ship beams you 
up boy, get drunk fast”, sjunger Coyne i den 
fantastiska låten Psychiatric exploration of the 
fetus with needles från 1995. Rymden har alltid 
varit i god symbios med julen om Coyne själv 
får välja. The Flaming Lips har länge lekt med 
dessa effekter, men det är först nu som bandets 
fi lmprojekt Christmas on Mars visar vad som 
egentligen försiggått i Coynes huvud de senaste 
tio åren (det tog sju år att spela in fi lmen). Man 
blir inte klokare av att se Christmas on Mars, 
men den är en utomjordisk upplevelse i sig.
 Handlingen utspelar sig på en rymdstation 
på Mars. Bandmedlemmen Steven Drozd spelar 
Major Syrtis, en smått depressiv fi gur som 
varit på Mars på tok för länge. Nu börjar han 
se syner, konstiga sådana. Major Syrtis är inte 
ensam om att vanka runt i hopplöshet. Han är 
omgiven av sorgliga kufar, mestadels herrar, 
som svär och gräver ner sig i sina egna tankar 
samtidigt som de förgäves försöker under-
hålla en rymdstation som sakta faller isär. En 
domedagsstämning svävar runt bland fi lmens 
80-talsfuturistiska dekor. Milvis med sladdar 
hänger längs med väggarna och korridorerna 
ekar av tomhet och mentalsjukhus. I själva 
verket spelades de fl esta rymdstationsscenerna 
in i en övergiven cementfabrik i Oklahoma. 
Det mesta är fi lmat i kornigt svartvitt. I bästa 
fall blir man påmind om Andy Warhol-estetik. 
Stanley Kubricks 2001: a space odyssey är inte 
bara en infl uens, den är ofta påtagligt närva-
rande, om än i så DIY det bara kan bli.
 ”Where is heaven when you’re in outer 
space?”, beklagar sig en medarbetare till Major 
Syrtis. Det är den 24 december och tomten har 
blivit galen. Till och med rymdstationens psyko-
log, spelad av Adam Goldberg, är ett nervvrak. 
Men som en skänk från ovan dyker han ner, 
Wayne Coyne, iklädd rollen som en marsiansk 
messias. Resten är kanske inte fi lmhistoria men 
så skruvat att man ändå rycks med.
 I den här DVD-utgåvan medföljer även 
soundtracket till fi lmen. Genom studiohjälp 
från bandets producentguru Dave Fridmann 
lyckas Flaming Lips sätta toner på galaktiska 
rymdresor, men framförallt på den ständigt 
närvarande tomheten. Det är sparsamma me-
lodier och ljudlandskap som man kan koppla 
till Brian Enos tidiga ambient. I sitt fi lmiska 
syfte fungerar den perfekt.
 Om man vill kan man dra paralleller från det 
här fi lmprojektet till Flaming Lips musikaliska 
upptakt – då storslagna idéer slogs på fi ngrarna 
av okunskapen. Wayne Coyne har alltid vetat 
vad han vill göra men kanske inte alltid hur 
det ska göras. Som band har Flaming Lips tagit 
sig vidare från kakofoniska noisebarriärer till 
storslagen symfonipop. På några år lyckades de 
vända på skutan och leverera odödliga klassiker 
som Clouds taste metallic och The soft bulletin. 
Nu återstår det att se om fortsatta fi lmprojekt 
kan nå samma klassikerstatus som, säg, 2001: a 
space odyssey. Ni skrattar, det gör jag med. Men 
ha i åtanke: i Wayne Coynes värld är allt möjligt. 
Som att till sist få fi ra en fröjdefull jul på Mars 
till exempel. Det lyckliga slutet är givet.

DANIEL MAGNUSON

HANOI ROCKS
This one’s for rock’n’roll – Best of Hanoi 
Rocks 1980-2008  
JOHANNA/PLAYGROUND

GGGGG
Detta band är en institution. Frågan är om 
något skandinaviskt band utöver ABBA haft 
så stort infl ytande på pop- och rockvärlden 
som fi nska Hanoi Rocks (jag skriver fi nska 
även fast bandet även haft medlemmar 
från England och Sverige).
 Utan New York Dolls hade vi inte haft 
Hanoi. Men utan Hanoi så hade det aldrig 
exploderat med Guns N’ Roses, Mötley Crüe 
och deras gelikar på andra sidan Atlanten 
heller. När bandet nu valt att åter säga tack 
och hej och lägga ner verksamheten (fram-
tiden får väl utvisa om det är defi nitivt sista 
gången eller ej nu) så manifesterar de detta 
genom att släppa en dubbel-CD som ganska 
väl sammanfattar deras brokiga karriär.
 Ena CD:n består av de tidiga, odödliga 
och legendariska 80-tals låtarna, som Mo-
torvatin, Tragedy, Taxidriver, Don’t you ever 

leave me, megahiten de fi ck med covern av 
Creedences Up around the bend, med fl era. 
Andra CD:n är sammanställd av låtar från 
bandets karriär på denna sidan 2000-talet. 
Och det är bara att konstatera att Hanoi 
Rocks kan skriva tidlösa och helt underbara 
rocklåtar nu som då, som alltid. Det talar 
låtar som A day late a dollar short, Fashion, 
Teenage revolution, People like me och Center 
of my universe om för oss, med all önskvärd 
tydlighet. Hanoi Rocks har alltid levererat 
och hållit stilen. Respekt och full pott!

CARL THUNMAN



istället längtansfullt bort mot Andalusiens vind-
pinade ödemarker och Tangiers trånga basarer.
 Resultatet är inte är bara helt omöjligt, 
utan också fullkomligt onödigt att förklara. 
Resultatet är ett av årets mest minnesvärda 
svenska album.

FREDRIK FRANZÉN

NORMA
Book of Norma
NOVOTON/BORDER

GGGG
Häromåret släppte Norma en EP och lät ett 
20-tal konstnärer illustrera sina intryck av mu-
siken. Det blev en utställning som man kan 
hitta på nätet. De fl esta av verken är gjorda 
i mörka kulörer men en hel del färgstarka 
inslag står också att fi nna.
 När nu Normas fullängdsdebut är här ligger 
absolut det dunkla som botten men alltid med 
gnistrande drömska lager ovanpå. Ibland är det 
rockigt enligt krautskolan. Som när S.A.M. i mit-
ten av låten kickar igång. Sedan låter det som 
att Norma går in för att spränga sig längre och 
längre ner i marken med oljud. Det blir en snygg 
kontrast mot andraspåret, den melankoliska 
och luftiga Waste. Sticket i nio minuter långa 
Evelyn, en annan favorit, andas Pink Floyd i sina 
mörkaste stunder och utmynnar i ett oväntat 
blåssmyckat outro. Någon gång dyker också Sil-
verbullit upp i huvudet när jag lyssnar. Men det 
är inget som stör. Book of Norma är ett ovanligt 
väl sammansatt och laddat verk. 

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

PAL
Pal II
EGENUTGIVET

GGGG
Pal är verkligen din polare i vinterångesten. 
Denna EP låter som pudersnö i ljudform – 
lätt, kallt och vackert. Gitarrplock som kittlar 
innanför tröjan och syntpartier som får mig att 
rysa. Denna enmansorkester från Malmö låter 
akustiskt och elektroniskt mötas på halva vägen, 
så som man gör i ett bra förhållande. Den väl-
behagliga sången kommer utmärkt väl överens 
med trummaskinen. Texter och melodier är 
gjorda för varandra. Det är levande. Defi nitivt.

ANNA GUSTAFSSON

PAVEMENT
Brighten the corners: Nicene creedence edition
DOMINO/PLAYGROUND

GGGG
Deluxe-utgåvor kanske är roliga om man verk-
ligen älskar bandet men annars kan det kännas 
lite överfl ödigt. När jag köpte Crooked rain, 
crooked rain med amerikanska indierockarna 
Pavement för ett tag sedan slutade det med att 
andra skivan lämnades lite åt sidan. Ungefär så 
känns det med deras 1997-skiva Brighten the 
corners totalt 32 extraspår också. Istället njuter 
jag av de tolv originallåtarna, bland annat 
Stereo, som jag har svårt att hitta en dålig låt 
bland. Ungefär samtidigt som den meningen 
utformas inser jag att det kanske vore lämpligt 
att börja nosa på de där b-sidorna som faktiskt 
bruka vara guldkornen när man tänker efter. 
När jag väl tagit mig igenom dem känns livelå-
tarna lite så där underhållande förutom Type 
slow, men covern på The Cleans låt Oddity är en 
av godbitarna som dyker upp.

ALEXANDRA BENGTSSON

Pressa eller 
kopiera?

CD eller DVD?
Eller duo-disc?

Vi har allt för ditt

CD projekt.

CMM Group är specialister på CD, DVD 
kopiering och tryck. 

Torshamnsgatan 39 B i Kista,
08-545 706 70, info@cmmgroup.se

NY WEBB!
www.cmmgroup.se
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TIMO RÄISÄNEN
... and then there was Timo
RAZZIA/BONNIERAMIGO

GGG
Jag har ofta irriterat mig märkbart på Timo, på 
hans helyllighet och påtvingade konstigheter. 
En man som skaffar barn hit och rakar katter 
dit med en snudd på manisk fanskara, och med 
något slags medfött SVT-skimmer som bara får 
publiken att smälta. Som små chokladrutor 
över ett trånande stearinljus. Den perfekta 
mediemannen, Timo.
 Här kommer då dennes fjärde album, som 
består av covers, de fl esta B-sidor från hela kar-
riären, men även fem nya låtar. Och alltså, det 
är ju årets julklapp. Jodå. Även om det genom-
gående temat är något slags ”spröda känslosval-
lande tolkningar på dina favorithits, av din 
favoritpopkärlekspojke”. Men vafan, det gillar vi. 
Faktiskt. För kanske är det bara den kommer-
siella faktorn som överväldigar mig, men detta 
är så lättillgängligt att jag faktiskt… Gillar det. 
Låtmässigt fi nns det mesta från In Flames (helt 
okej) till Sugababes (helt otrolig) och mellan det 
lite halvhjärtat ledsen-poppojke-med-gura som 
hade kunnat slipas bort. Men Dirty work alltså, 
och You get what you give – vilka genidrag. Åh 
Timo, lilla kärlekspojke, åh som jag smälter. 
Signera mig nu. Skoja. Eller gör jag?

NINA EINARSSON

SKY HIGH
Download
PIKE/BORDER

GGGG
Jag är ”rasist”. Inga vita kan spela blues. De 
som ändå gör det tar i så att de spricker i 
strävan att låta bomullsplantage eller bakgata 
i Chicago. Clas Yngström från Dalarna, Sverige 
är ett undantag. Med sitt Sky High har han 
under många år levererat bra bluesrock. I min 
skivsamling har jag bara en Sky High-skiva. 
Den där gitarren kommer ut ur kylskåpet från 
mitten av 80-talet, den är bra. Men Download 
är bättre, kanske det bästa Sky High gjort. 
Rockis Ivarsson på bas och James Bradley på 
trummor gör Clas Yngström bra. Tillsammans 
blir de skitbra. Clas har även den eminenta 
smaken som gitarrist att inte ta allt för mycket 
plats, less is more. Tycker att det känns ovän-
tat att Sky High, året då de 30 års jubilerar, 
gör sina bästa låtar; People like crap, Happy 
sunny days och 10.21 – det är imponerande.
Per Lundberg GB

BRITNEY SPEARS
Circus
ZOMBA/SONYBMG

G
Usch vilken intetsägande cirkus Brittan sätter 
samman på sin nya platta, hennes liv i skvaller-
pressen slår ju detta med hästlängder. Och så har 
det inte varit förut. Jag har alltid tyckt att hon le-
vererat några kanonspår på varje platta, men det 
verkar som hennes till synes ohållbara hemliv till 
slut påverkat hennes artisteri negativt.
 Men hon är i alla fall konsekvent på Circus. 
Hon ser lika plastig och själlös ut i bookletten 
som plattan låter. För låtarna spänner mellan 
träiga ballader till tandlösa grrrl power-spår, 
det enda hon visar upp är en total brist på 
kraft och vilja. Ett riktigt populärkulturellt bot-
tennapp. Att slänga in en Bloodshy & Avant-
proddad hit som Radar från förra plattan (!) 
som extraspår säger nog en del om hur vilsna 
hon och hennes team känner sig för tillfället.

GARY LANDSTRÖM

DM STITH
Curtain speech
ASTHMATIC KITTY/BORDER 

GGGG
Det här är 17 minuter och 42 sekunder ren in-
spiration. David Michael Stith briljerar verkligen 
på sin debut-EP. Första spåret Around the lion 
legs bygger upp ett orkestrerat crescendo, inte 
helt olikt Rufus Wainwright eller Sufjan Stevens 
(som för övrigt är med och körar). Men DM Stith 
målar ett helt eget landskap med innerliga, 
starka färger och inslag av dova, mer underlig-
gande kulörer. Den högsta toppen längs Curtain 
speechs vindlande bergkedja nås i sjuminuters-
eposet Just once med imponerande dynamik, 
smygande och starkt om vartannat. Och inten-
siva gitarrplockande Abraham’s song (Firebird) 
är en väldigt vacker avslutning. Ett otroligt 
lovande första steg för DM Stith, som även gör 
grym skivomslagskonst. Snudd på femma.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

KANYE WEST
808’s & heartbreak
ROC-A-FELLA/UNIVERSAL

GGG
Som en mix av T-Pain, Daft Punk, Kraftwerk 
och valfri välstöpt pojk/fl ick-bandsartist 
återkommer Kanye med 808’s & heartbreak 
till sin stora scen kallad världen. Och många 
kommer att hoppa av Kanye-tåget. För denna 

egensinniga syntskapelse är inte alls lika 
publikfriande och lättillgänglig som vi är vana 
vid från Chicagos störste moderne producent/
artist. Och framförallt inte lika bra.
 Hiphopen är spårlöst borta. Funken, och 
till och med de pompösa stråkpartierna, lyser 
nästan helt med sin frånvaro. Istället har 
Kanye dykt djupt ner i robotland och kommit 
upp med en cyborg med personliga problem, 
han målar upp en nostalgisk framtidsvision 
från en svunnen och oskyldig tid. Innan 
framtiden hann ikapp oss. Eller kanske innan 
hans mamma dog eller hans fästmö drog. Den 
sorgliga känslan är i alla fall överväldigande 
och markerar en ny tid.
 Han anser väl sig också vara tillräckligt fram-
gångsrik för att kunna göra exakt vad han vill 
och därför slängde han snabbt ihop detta skils-
mässoalbum. Och det kan man inte säga emot, 
det får man ha respekt för. Men han är i och med 
detta inte längre någon som utforskar musikens 
framtid. Eller ens dess samtid. Han har istället 
fl utit iväg på sin egen tripp på väg mot mörkrets 
hjärta. Eller som han själv sjunger i Street lights: 
”but I’m just not there on the streets”.

GARY LANDSTRÖM

DAVID BOGERIUS
Bedårande barn av sin tid
ALFABETA

GGG
Bogerius hyllades unisont för Backyard 
Babies-biografi n Blod, svett & dårar och fl era 
av ingredienserna som gjorde den så läsvärd 
kännetecknar även Bedårande barn av sin tid. 
Jag tänker på den grundliga researchen, om-
fattande intervjuandet samt det läsfrämjande 
stinget i språket. Dessutom är en historia 
innehållande tonåringar som blir megastjär-
nor över en natt, släpper tre storsäljare inom 
fyra år, turnerar sig blå, börjar bråka, är passé 
innan de är 20 fyllda och slutligen fastnar i 
tungt drogmissbruk tacksam att skriva om. 
Noice har inte hört till mina favoriter men 
den sorgkantade läsningen ger mersmak.

ROGER BENGTSSON

PLURA JONSSON & ELDKVARN
Texter och historier från den stora landsvägen
NORSTEDTS

GGGG
Detta är inte vilken låttextbok som helst. De 
som redan står i min hylla är egentligen rätt 
tråkiga tegelstenar med sida upp och sida 
ner av låttexter som ofta redan tryckts i CD-
häften. Så inte här.
   Den stora landsvägen innehåller inte allt 
Eldkvarns material, istället har Plura och Carla 
valt ut 100 texter – 89 skrivna av Plura och 
elva av Carla – och skrivit kommentarer till 
varje text. Dessutom fi nns 20 personliga texter 
av bland annat Håkan Hellström, Lennart 
Persson, Bodil Malmsten och Jari Haapalai-
nen. Som om inte allt detta vore nog är det 
tjockt med bilder som gör sig fi nt i det A4-
format boken tryckts i. Ett riktigt praktverk.

ROGER BENGTSSON

PETTER KARLSSON
Stikkan
ANDERSON POCKET

GGG
Petter Karlsson spökskriver åt Marie Ledin be-
rättelsen om hennes pappa Stig Erik Leopold 
Andersson – Stikkan. Fascinerande läsning om 
hur en grabb från Hova med känsla för feeling 
blir en av de största musikförläggarna, schla-
gerförfattarna och skapare av ABBA bland 
mycket annat. Samtidigt djupt tragiskt när en 
man med sådan enorm framgång aldrig tycks 
bli nöjd och istället för att njuta på ålderns 
höst super bort sina sista år i bitterhet över att 
tiden sprungit ifrån honom.

ROGER BENGTSSON 

JOER MOSCHEO
Elvis och gospelmusiken
SEMNOS

GGG
Joer Moscheo har sjungit i gospelkvartetten 
The Imperials sedan mitten av 60-talet. Bland 
mycket annat medverkade de under fyra år 
på Elvis konserter i Las Vegas. Joe och Elvis 
var alltså polare, ja i den mån man kan vara 
kompis med rockhistoriens största stjärna.
 Intressant att läsa en liten annan vinkling 
över Elvis liv än den gängse men författarens 
översvallande beundran av huvudpersonen 
blir emellanåt i mesta laget.

ROGER BENGTSSON

ARTHUR RUSSELL
Love is overtaking me
ROUGH TRADE/BORDER

GGGG
Ordet allätare är i dessa dagar mer ett 
skällsord än något att sträva efter. Men 
för att kunna beskriva Arthur Russell 
någorlunda rättvist och kortfattat dyker 
det slitna uttrycket upp på ytan igen. Hans 
kärlek till musik och hans enorma behov 
att uttrycka sig genom den var för stark för 
att hålla honom låst vid en genre.
 Hans nyfi kenhet tog honom som skolad 
cellist från Iowa vidare till San Fransisco där 
han studerade indisk musik. Några år senare, 
i mitten av 70-talet, var hans nya hem New 
York där han blev hänförd av stadens folk- 
och avantgardescen. Men vandringar runt 
Greenwich Village och samarbeten med 
Philip Glass och Allen Ginsberg skulle inte 
räcka. Staden var, som vanligt, mitt inne i 
en musikalisk stormvind och vid dessa tider 
föddes discon bland olagliga substanser 
och gaybarer. Arthur Russell tog sig an det 
nya svarta på sitt eget sätt. Hans säregna 
en-tagnings-disco var unik i sig, dock från 
början inte avsedd att sticka ut. Det var helt 
enkelt så Arthur Russell jobbade. Han var 
för rastlös för att fi nputsa när nya projekt 
lockade mer. 1992 tog han sina sista ande-
tag, 40 år gammal och insjuknad i AIDS.
 Trots att Arthur Russell var en produktiv 
man som hade kunnat spotta ur sig album 
efter album prioriterade han anonyma små 
singelsläpp och inspelningar som aldrig 
nådde diskarna. Audika Records har under de 
senaste åren snokat fram det mesta av värde 
bland högarna av osläppt material, vilket 
visade sig vara en hel del. Det senaste Audika-
släppet, Love is overtaking me innehåller spår 
som sträcker sig från 1974 till 1990. Även 
om det inte är en så kallad ”best of” får man 
en klar bild av Russells musikaliska skiften 

genom åren. De tidigaste materialen Close 
my eyes och Maybe she har klara folk- och 
countryrötter. What it’s like och This time 
dad you’re wrong får representera hans kon-
ventionella rocksida. I couldn’s say it to your 
face som hänger med i rockpassagen är för 
övrigt en av de vackraste göra-slut-låtar som 
Russell skapat. Eli (en cellodriven låt om en 
illa behandlad hund) sprakar av Incredible 
String Band-referenser och Time away 
har samma avantgardetyngd, dock från 
en annan, lite mer Velvet Underground-
infl uerad vinkel. Därefter får man ett fång 
av easy listening, soft rock och disco, med 
skiftande ljudkvalitet men med en jovialisk 
eftersmak. Your motion says är helt sorglös 
och sexuellt vibrerande lo-fi -disco när den 
är som bäst. The letter med dess luriga 
taktbyten och tidiga trummaskin är också 
den helt fantastisk på sitt säregna sätt. 
 Love is overtaking me är en berg-och-
dalbana i genreskiften, kanske rent av en 
tyngdlös himmelfärd i genrelöshet. 21 låtar 
som sammanfattar Arthur Russell mer än 
vad ord någonsin klarat av. Så vad passar 
då inte bättre än att avslutningsvis parafra-
sera Arthur Russell från den här samlingens 
vackraste spår, The letter: ”What more can 
a country-, classical-, avantgarde-, softrock- 
and disco-boy want?”

DANIEL MAGNUSSON
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1 Timo Räisänen
About you now

Från nya (cover)plattan …And then there was 

Timo hämtar vi Timos brinnande och sprakande 

version av Sugababes relativt färska singel About 

you now. En låt som verkar som klippt och sku-

ren för denna göteborgske Duracellkanin. Med 

stegrande musikalisk intensitet och känslomäs-

sig pregnans är detta en bona fide klockren hit. 

Utan tvekan. Dessutom en framtida livefavorit.

www.timoraisanen.se

2 The Happy Forest
I turn the water into wine

I ett stilla flytande Värnamo finns en ung kille 

som heter Jacob Carlsson som har ett band för 

sig själv där han manglar på riktigt kraftigt. The 

Happy Forest förvaltar arvet efter Alice In Chains 

och andra hårda kunder väl, men I turn the water 

into wine har inte bara granitblockssound det 

är en organisk och drabbande låt för alla med 

långt hår.

www.myspace.com/thehappyforest

3 A Place To Bury Strangers
To fix the gash in your head

Som en blandning av tunga industrimaskiner 

och dansant dåtidsgoth vältrar sig To fix the gash 

in your head över allt i sin väg. Man kan dra tyd-

liga paralleller till Sonic Youth, My Bloody Valen-

tine och The Jesus And Mary Chain men även 

till Ministry, Joy Division och The Raveonettes. 

Sålunda: passionerad, metallisk och skinnpajs-

blänkande kaosrock att dö för.

www.aplacetoburystrangers.com

4 MaryJet
Vagabond

25-åriga Mariette Hansson från Halmstad gör 

som MaryJet känslosam och ståtlig poprock 

någon kallad ambient. Hon positionerar sig 

i alla fall bland vuxna melodiösa artister typ 

Sheryl Crow, Kate Bush och Fiona Apple med sin 

proffsiga och strukturerade musik. Och så klart 

saknas inte varken glöd eller värme. Hon borde 

härmed ha skaffat sig en radiodänga som ger 

henne efterlängtat karriärlyft.

www.maryjet.com

5 I Are Droid
Blood & ether

Andrasingeln från debutalbumet I are debut är 

en drömsk och smått förhäxande historia med 

mycket gitarrmattor under lömska melodisling-

or. Det är omväxlande tungt och svävande, 

eteriskt och maffigt, men hela tiden oroande 

på ett spännande sätt. Lite samma effekt som 

en bilolycka har på förbipasserande. Man vet 

knappt om det är okej att vara nyfiken.

www.iaredroid.com

6 Hello Saferide
X telling me about the loss of something dear, 

at age 16

De bitterljuva berättelsernas prinsessa är tvek-

löst Annika Norlin. Ingen kan som hon sätta ord 

och musik till avgörande vardagshändelser och 

få det att kännas ända in i hjärteroten. Även om 

hon använder sig av till synes små medel. Hon är 

beundransvärd.

www.hellosaferide.com

7 Molotov Jive
Paint the city black

Sådan sprudlande och sprittande bensparkspop 

med monsterrefränger som värmlänningarna 

i Molotov Jive smakprovar inför andra fulläng-

daren Songs for the fallen apart är precis vad 

doktorn ordinerade. Energinivån är farligt hög 

och bandet nämner The Clash och Springsteen 

när de pratar om sin episka rockådra som de nu 

blottar. Smaskigt så det förslår!

www.molotovjive.se

8 Third Stone
Going down

Dessa sex väl sammansvetsade Gagnefmusiker 

lyckas väl i sin ansats att skapa tidlös feelgood-

musik med skönt boogiegung i Stones anda. 

Klassisk och härlig rock som i svenska vatten 

mest liknar Atomic Swing. De levererar samma 

varma, mjuka och charmanta ljudbild kryddad 

med blås och coola gitarrsolon. Tidlöst och klas-

siskt, men långtifrån tradigt.

www.thirdstone.se

9 The New Heaven Dieppe
When I am around

Att designa kläder är bara en del av konceptet 

för The New Heaven Dieppe. De gör dessutom 

atmosfärisk och mörkt vacker syntmusik med 

både hjärta och hjärna. Det låter snyggt och 

drömskt, klassiskt och spännande på den själv-

betitlade EP:n som finns ute nu. Och When I am 

around är en riktig pärla!

www.tnhd.se

10 Nu!Nu!Nu!
Mitt liv som en hund

Som Moneybrothers okända syskonband fräser 

Nu!Nu!Nu! förbi med svetten lackande i pannan. 

Denna skånska orkester är färsk som varm kom-

jölk men dess framtid är lysande, strålande och 

alltigenom lycklig. Med sökande popsinne och 

öppna öron söker de sig instinktivt fram mot 

slagkraftiga låtar där charm serveras på svenska. 

Lalala-refränger har nog aldrig varit skönare.

www.myspace.com/nununumusik

11 Motjiva
Ride

Yep, Danmark kan fortfarande skaka fram ett 

och annat coolt rockband även på 2000-talet. 

Dessa fyra Köpenhamnskillar tar DAD:s spaget-

tiwesternrock och korsar den med känsligheten 

hos The Killers, Coldplay eller Radiohead och blir 

helt plötsligt ett potentiellt genombrottsband 

på global nivå. Och de är fortfarande osignade. 

Men inte länge till gissar jag.

www.myspace.com/motjiva

12 Lesli + Frida Öhrn
Half a wing

Med backning från Oh Laura-sångerskan Frida 

Öhrn och Florence Valentins blåssektion lyckas 

Lesli från Lidingö skapa en härlig folkvibb med 

extravaganser få akustiska artister lyckas (eller 

för den skull vill) fånga. Men närheten till låten 

och artisten är i Half a wing påtaglig och njutbar, 

något alla artister skulle vilja uppnå. Stora käns-

lor sätts i gungning med små medel. Uhhmmm.

www.lesli.se

13 The Majors
The good grief

Hothouse Flowers! Det är det första jag tänker 

när jag hör The good grief. För er som inte kän-

ner till det mysiga irländska 80-talsbandet finns 

samma pianodrivande grund och glädje hos 

dem som i The Majors musik. Kan inte undvika 

att nämna Simon & Garfunkel heller, så denna 

Uppsalakvartett har landat i väldigt trevlig musi-

kalisk geografi.

www.myspace.com/themajorsmusic

14 Jacques C
Shame

Indie-electro influerad av fransk disco och 

brittisk gråton är Jacques C:s kopp te. Det låter 

fluffigt och rymdigt med en akustisk gitarr i 

bakgrunden, under maskinparkens djupa möns-

ter. Och den smågrooviga basen kompletterar 

Jacques dova röst exemplariskt, perfekt lyssning 

framför brasan med snön knakande på taket.

www.myspace.com/jacquescmusic

15 The Early Days
Make you smile

Dessa fem stockholmare får introt till Make you 

smile att låta som Happy Mondays har återupp-

stått ur sin Madchestergrav. Faktiskt fortsätter 

de att påminna om Shaun Ryders flummiga 

manskap en bra stund, vilket inte alls är något 

underbetyg. De håller också understundom 

shoegazefanan högt, lite Curevibbar kan också 

skönjas. Så gillar du episk brittisk midtemporock 

är de en självklar ny bekantskap.

www.theearlydays.se

16 Skilla
Tragic song

Fan vilket gött band Skilla verkar vara. Fem unga 

tjejer från Malmö som tar zigenarsväng inklusive 

stråkar, svensk bondfolkmusik och intensiv 

och utlevelsefull sång av Nina Christensen och 

skapar sin alldeles unika genre. Dessutom har de 

självförtroende så det räcker och blir över. Och 

det borde de ha. Med debutplatta i bagaget och 

spelningar inbokade ser framtiden ljus ut.

skillatheband.com

17 Les Issambres
Dangerous

Denna Stockholmsorkester gör också folkindie, 

en musikinriktning som vuxit sig enorm i Sverige 

på sistone. Och herregud vad charmiga de låter 

på Dangerous. Gulliga, men inte banala. Och de 

har släppt hela fem album på eget bolag, så de 

är inga färskingar. Fast de låter lika nyfikna och 

glädjespridande som kalvar på grönbete. Det 

gäller att behålla barnasinnet.

www.myspace.com/lesissambres

God jul, gott nytt år och god fortsättning! Vi serverar på årets sista Grooveskiva 

massvis av spännande ny svensk musik så man klarar sig genom julborden.

 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!
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skivor

1900
1900
ST4T/WARNER

GGGG
Det är mycket barndomsminnen som väcks genom att 
lyssna på Christian Gabels 1900. Fastän titeln anspelar på 
ett årtal långt innan jag var ens påtänkt. Gabel har förfl utet 
i Mindjive. Hör likheter i 1900 med Johan Zackrissons 
Soil från sent 80-tal. Där Zackrisson tog mig på en tripp 
och visade världen utan för Sverige så låter mig Gabel se 
ett vackert Sverige, folkhems-Sverige. 1900 framkallar en 
dokumentär känsla. Gabel sätter fi ngret på allt det där 
utan att för den delen vältra sig i nostalgi. Skolavslutning i 
kyrkan. Smuggler. Palme i tv. Trädkojan. Industrisemester. 
Det enda jag saknar är egentligen Hans Villius berättarröst.

PER LUNDBERG GB

KELLI ALI
Rocking horse
ONE LITTLE INDIAN/BORDER

GGG
Kelli Ali har tidigare samarbetat med Marilyn Manson 
och Linkin Park. Men det är inget att fästa någon vidare 
uppmärksamhet på när man lyssnar på hennes senaste 
alster. Rocking horse är många mil ifrån amerikansk 
skräckindustri och pojkbandsrock. Man får istället för sig 
att Ali samgått med Philadelphias psykedeliska folkkvartett 
Espers, att Robyn, i samarbete med Vashti Bunyan, stått för 
sånglektioner och att Donovan agerat spirituell vägvisare.
 Ali började sin musikaliska bana i triphop-bandet Snea-
ker Pimps från Reading, England. Numera har hon lämnat 
electron för helt organiska ljudvågor. Rocking horse bärs 
upp av uråldriga träblåsinstrument och klassiskt förvaltade 
stråkar. 
 De starkaste ögonblicken på Rocking horse är den så 
gott som instrumentala (förutom sakral sirensång-) låten 
The kiss. Ett perfekt folkpsychspår som egentligen borde 
höra hemma i Greg Weeks och Marissa Nadlers projekt 
Mountain Home. Nu omsvärmas den istället av musik som 
i ren desperation försöker dra sig in i mystiska trollskogar, 
men lite för ofta hamnar i starkt dagsljus vid skogssnåret. 
Man känner doften av mossa, man ser stigen framför sig 
och det stannar också där – i en trevlig skogsvandring utan 
några större överraskningar.

DANIEL MAGNUSSON

ANIMA
Daily grind
METAL BLADE/BORDER

GGG
Andra albumet från tyska grind metal-kvintetten är i mina 
öron inte utstickande eller unikt på något vis. Men det är 
stilren och helt okej grind med mycket growls och snabba 
låtar. En kompetent produktion är en förutsättning för att 
kakofonisk musik som denna ska komma till sin rätt och 
det har legendariska skivbolaget Metal Blade sett till att 
förse sina skyddslingar med.
 Anima har ”bara” funnits i tre år och med dagens mått 
mätt så är det bra jobbat att släppa två fullängdsalbum un-
der de tre första verksamhetsåren. Tittar man på bandets 
MySpace så ser man också att de turnerar friskt (även om 
alla datum är i Tyskland än så länge). Anima verkar med 
andra ord vara ett hårt arbetande och satsande ungt band 
med framtiden för sig.

CARL THUNMAN

ARTAS
The healing
NAPALM/BORDER

GG
Tempot är rätt trevligt i de inledande två låtarna Barbossa 
och Bastardo men sångarens grymtgrowl är inget vidare. 
Sen kommer – håll i er – en cover på Gangsta’s paradise 
och jag kan inte för mitt liv komma på vad det ska vara bra 
för. Resten av plattan tickar på utan större överraskningar. 

ROGER BENGTSSON

CHARLES AZNAVOUR
Duos
EMI

GGGG
Trots att han säkerligen är ett ganska okänt namn för nuti-
dens unga musikälskare så anses han av många som en av 
det senaste århundradets största underhållare. Med mer 
än 100 miljoner sålda skivor i ryggen så kan han dessutom 
titulera sig en av de bäst säljande soloartisterna genom 
tiderna, och han fortsätter än idag att turnera jorden runt.
 På Duos har han samlat ihop några av de vänner och 
musikkollegor han haft förmånen att träffa genom åren för 
att spela in nya versioner av såväl egna låtar som klassiker 
som La Bohéme och Everybody loves somebody sometimes. 
Det som imponerar allra mest är hur Aznavour lyckas låta 
så vital i rösten trots det faktum att han faktiskt är 84 år 
fyllda. Duos är också en perfekt inkörsport för alla er som 
aldrig haft nöjet att få bekanta er med hans musik. Han 
lever fortfarande verkligen upp till sitt smeknamn ”Frank-
rikes Frank Sinatra” och det faktum att de fl esta av hans 
amerikanska motsvarigheter redan lämnat jordelivet gör 
att han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig den 
dag han dör.
 Plattans absoluta höjdare är inledande Yesterday when 
I was young där den gode Charles gästas av Sir Elton John 
och pampiga Parigi in agosto där Laura Pausini står för 
sällskapet. 
 Tidlösa melodier i ny skön tappning.

THOMAS RÖDIN

BATTLELORE
The last alliance
NAPALM/BORDER

GG
När bibliotekarien i den ort jag växte upp i tipsade om 
Tolkiens Ringen-epos sommarlovet mellan sexan och 
sjuan gjorde hon en väldigt god gärning. Han, eller hon, 
som gav samma tips till fi nnarna i Battlelore är inte riktigt 
lika hedervärd. För femte gången sjungs det inspirerat av 
Middle Earth och med undantag av den catchiga sångme-
lodin i Third immortal är det precis så såsigt som man kan 
förvänta sig.

ROGER BENGTSSON

BEATSPOKE
No rush
INPHUSION

GG
Kylig soul för kalla själar.

FREDRIK FRANZÉN

JEFF BECK
Performing this week… at Ronnie Scotts
PLAYGROUND

GGGG
Åren går och den gamle gitarrhjälten Jeff Beck, som en 
gång i tiden avlöste Eric Clapton i The Yardbirds, har nu 
hunnit med att bli 64 år gammal. Men som bevisats så 
många gånger förr så betyder åldern ingenting i de här 
sammanhangen, det viktiga är att man fortfarande är 
hungrig och nyfi ken på nya utmaningar.
 Och när man hör honom spela på denna liveinspelning 
från förra året så kan man inte få något annat intryck än 
att han lirar precis lika bra och fl ippat som för 30 år sedan. 
Trots att Jeff väl aldrig gjorde sig känd som någon större 
tillverkare av singelhits så fi nns här en hel del välkända 
klassiker som Beck’s bolero och Where were you. Missa hel-
ler inte den underbara versionen av Beatles vackra A day 
in the life. Uppbackad av ett riktigt fett band så levererar 
Jeff Beck här en timmes positivt och energifyllt gitarrona-
nerande, som får mig att längta efter DVD-versionen som 
lär släppas till våren. Det här mina damer och herrar är 
musikhistoria serverad av en av rockens mest infl ytelserika 
gitarrister genom tiderna. Lyssna och njut.

THOMAS RÖDIN

JOSEPH BECKFORD
Original
RUB-A-DUB

GG
Joseph Beckford, med ett förfl utet i legendariska reg-
gaebandet Culture, kom till Sverige på 80-talet och Original 
är hans tredje svenskproducerade soloalbum efter Are you 
ready och Bright morning.
 Josephs låtmaterial är av det traditionella, lättsmälta och 
ovidkommande slaget som mycket nyskriven rootsreggae 
tyvärr står och stampar i. Det betyder nödvändigtvis inte 
att det är dåligt men för en van reggaelyssnare blir bristen 
på överraskningar och intryck snart till en ogenomtränglig 
dimma av klichéer och mysiga melodier utan utmaning.
 Produktionerna är bra och något annat är knappast 
att vänta när Sveriges dub-legend Internal Dread stått vid 
kontrollerna. Tyvärr är dennes gränslösa experimentlusta 
till stora delar tyglad genom detta hela detta album. 
Hans roll har varit att få det att låta bra. Varken mer eller 
mindre. I de avslutande tre dubspåren är det dock Internal 
Dreads tur att inta fältet med sina skruvade effekter och 
fi ngertoppskänsla för dynamik och spänning. Det blir 
bättre, men inte tillräckligt bra för att väga upp ett överlag 
mycket mediokert album.

BJÖRN OWEN JOHANSSON

BINARIO
Binario
FAR OUT/COLECTIVO

GGG
Alla som någon gång varit i Brasilien vet mycket väl hur 
brasiliansk rock låter. Den spelas nämligen precis överallt, 
hela tiden. Den är lite svår att beskriva, men jag antar 
att benämna den som hyfsat kaxig, betydligt mindre 
genrebunden rock inte är helt åt helsike fel. Personligen 
tycker jag att den är lite jobbig, men nästan 200 miljoner 
brasilianare gillar ju den, så bevisligen fi nns det någon 
kvalitet i den som jag ännu inte uppfattat.
 På senare tid har den brasilianska rocken börjat upp-
märksammas utomlands – delvis på grund av exempelvis 
Cansei de Ser Sexys framgångar, men framförallt på att 
grund av att världen blivit lite mer öppen för alla typer 
av musik. Och det passar ju såklart den mångfacetterade 
Ipanema-septetten Binario fi nt.
 Binario spelar nämligen hyfsat kaxig rock, med 
psykedeliska inslag, med spår av jazz, funk, hiphop och 
electronica, som man om man vill vara grovt och nästintill 
förolämpande generaliserande skulle kunna benämna 
som just brasiliansk rock. Och om man nu gillar sådan, då 
är jag övertygad om att man också kommer att njuta när 
de sju, tveklöst skickliga, musikerna i Binario lockar fram 
lekfulla melodier och slingrande takter ur sina instrument. 
Personligen tycker jag dock att det låter lite jobbigt…

FREDRIK FRANZÉN

BRIMSTONE HOWL
We came in peace
ALIVE/SOUND POLLUTION

GGG
De kom fredligt men sedan brakade allt löst. Det hungrigt 
produktiva Nebraskabandet Brimstone Howl lirar mörk 
och elektriskt explosiv garagerock med fötterna i bluesens 
källare och psychobillyns vansinne. I mitt hörselminne lig-
ger, eller snarare röjer, The Cramps i graven bredvid. Detta 
trots att båda banden är levande med råge.
 Det skramlas och öses på med stora mått mätt, men 
bandet lyckas ändå inte riktigt riva loss något hos mig. Ut-
levelsen existerar defi nitivt, men upplevelsen blir inte lika 
stark. Låtarna kämpar desperat på som om de försökte ta 
sig upp ur kvicksand, men tar sig varken upp eller sjunker 
inte heller tillräckligt djupt ned i infernot. Trummisen låter 
som om han fastnat i en virvel och sången känns som The 
Cramps i imitationsliknande gengångarform. Plattan släpps 
även på lila vinyl i begränsad upplaga, det är däremot 
grymt coolt om något. Tänk om innehållet hade varit lika 
färgnyanserat.

MATHILDA DAHLGREN
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BUCKCHERRY
Black butterfl y
ELEVEN SEVEN

G
Modern, clean och sliskig rock har inte lätt att ställa sig in 
hos mig. Speciellt inte när bandet verkar tro att man kan 
låna klassiska låtrader som ”too drunk to fuck” av Dead 
Kennedys utan att uppge det och istället skriva en historia i 
pressmeddelandet om hur den handlar om hur de ofta var 
too drunk to fuck under uppväxten. Låtar där man sjunger 
om pussy lite för ofta blir lätt inte en favorit om den inte 
heter Wicked pussycat och är skriven av Glenn Anzalone, 
men så är inte fallet här. Bandet höjer komiken ännu en 
gång när de likställer låten Rose med Sweet child of mine 
där de för övrigt igen inspirerats av någon annans musik 
lite för mycket i inledningen. Amerikansk countryrock 
som går under täckmanteln hårdrock fångar inte mig helt 
enkelt.

ALEXANDRA BENGTSSON

BUGGIRL
Rock n’ roll hell
CARGO/MIDDLE CLASS PIG

GG
Inledande Shootin’ fi re är en intensiv stonerhit av gigantis-
ka mått, dessutom med en White Stripes-vibb man inte kan 
motstå. Men sedan försvinner denna australiska syskonduo 
(!) över AC/DC-kanten och blir bara ännu en skrikande 
klichémaskin i rockenrollens tjänst. Vilket gör det nästan 
omöjligt att försöka köra igenom alla tio spår i en sittning.

GARY LANDSTRÖM

THE BUTTLESS CHAPS
Cartography
MINT/BONNIERAMIGO

GGG
Det vore fel att säga att The Buttless Chaps låter extremt 
likt The National eftersom sistnämnda bandet bildades ett 
år senare än Chaps. Det känns dock oundvikligt att nämna 
någon annan referens än dem.
 Det kanadensiska bandet blandar med andra ord 
akustiska och elektriska gitarrer med en rostig röst och får 
det att låta hyfsat bra. Bara för att deras sound är likt The 
Nationals så säger jag inte att de lyckas komma upp i nivån 
av till exempel Alligator, tyvärr. Istället är det lite halvsegt 
och jag saknar något form av ös i låtarna som inte kommer 
ut mer än i Broken transit broken soil. Efter att jag hörde 
den låten började jag fundera på om det här egentligen är 
en coverskiva?

ALEXANDRA BENGTSSON

THE CHAIR
The Chair
RECORD HEAVEN/BORDER

G
The Chair består av fyra svenskar och en amerikan som 
beslutat sig för att spela 70-tals rock lite sent. Det känns 
tråkigt och meningslöst och funkar kanske för inbitna 
hårdrockare när de vill varva ner, men inte för mig. Känns 
lite hobby över det hela, speciellt för att Times new roman 
verkar fastnat som standard och för att bandmedlem-
marna gett sig själva artistnamn som ”Blues”, ”Gibson” och 
”Stonebreaker”.

ALEXANDRA BENGTSSON

TRACY CHAPMAN
Our bright future
ATLANTIC/WARNER

GGG
Det har ju gått omkring 20 år sedan Tracy Chapman slog 
igenom med Fast car. Och nog måste det monster som den 
blev vara något av en tacksam förbannelse. För nog är det 
väl fortfarande med den hon förknippas, eller i alla fall 
hennes två första plattor? Som om inte något av det som 
hänt de senaste 18 åren har hänt.

 Nu har ju i och för sig heller inga direkta avsteg skett 
musikaliskt sedan den dagen, visst är det lite grann av 
samma slags Tracy som fortfarande ljuder ur högtalaren 
och hörluren när man lyssnar, om än mer sofi stikerad än 
den, ändå, oborstade intensiviteten som kunde vara. Ett 
sakta utmejslande genom åren, som också hörs, väldigt 
mycket, i sångerna, och i sången, ännu med det fågellik-
nande vibratot. Man kan liksom inte låta bli att tycka om 
henne när man lyssnar. Det fi nns en envis charm, och det 
känns också som att det här är den mest sammanhållna 
platta hon gjort, åtminstone på länge, trots att det fi nns 
småspretande element; från subtil americana till 30-tals-
soaré. Inte så märkvärdigt, men habilt och, ja, det är svårt 
att inte tycka om det.

MAGNUS SJÖBERG

CHEMICAL VOCATION
A misfi t in progress
PANIC & ACTION/BONNIERAMIGO

G
Det fi nns inte mycket som går att uppskatta vad gäller Che-
mical Vocation eller deras grannar Neverstore. Pressmed-
delandet försöker reda ut emo-begreppet men Chemical 
Vocation verkar inte ha hittat rätt. De vill ge lyssnaren en 
knock i magen och precis det gör de. Jag mår nog faktiskt 
lika dåligt när jag lyssnar på A misfi t in progress som en 
god mörbultning i magen skulle ge.

ALEXANDRA BENGTSSON

CATIE CURTIS
Sweet life
COMPASS/ROOTSY

GGG
Hon skulle knappast kunna kallas pessimist. För även 
om Catie Curtis sjunger om hjärtesorg, separationer och 
smärtsamma minnen lyser hoppet och optimismen igenom 
– utan att hon blir det minsta sentimental eller smetig.
 Med åren har amerikanskan långsamt rört sig från sina 
lite mer oborstade folkrötter till ett mer poppigt sound. Så 
har hennes låtar också kunnat höras i teveserier som Grey’s 
anatomy och Dawson’s creek samt tolkats av till exempel 
Trisha Yearwood.
 På sitt åttonde album (eller nionde, om man räknar 
med debuten Dandelion från 1989 som endast gavs ut 
på kassett) fortsätter hon att skriva starka låtar med 
genomarbetade texter. Och gör därtill en cover på Death 
Cab For Cuties Soul meets body. Men dessvärre förmår hon 
inte riktigt skilja sig från mängden. Det är förvånande 
hur många kvinnliga singer/songwriters som rör sig inom 
ungefär samma musikaliska fåra.

ROBERT LAGERSTRÖM

DIR EN GREY
Uroboros
GAN SHIN/SOUND POLLUTION

G
Japansk ondska som får The ring att likna Bolibompa. Det 
här är smörja. Metalsmörja. Dir En Grey sjunger om sorg, 
ondska, frustration och utanförskap. Känns som ett band 
skapat i styrelserummet på AstraZeneca för att få ungdo-
mar att käka antidepressiva och spela mycket tv-spel. Blä.

PER LUNDBERG GB

DIVERSE ARTISTER
Jon Savage presents: Dreams come true – Classic fi rst wave 
electro
DOMINO/PLAYGROUND

GGGG
Vi har behandlat 80-talet orättvist! Vi har varit alltför glada 
i att lite nedlåtande klappa det förnedrade årtiondet på 
axelvaddarna och liksom ömkande rufsa till dess sön-
dersprejade frisyr! Visst, det har i åratal påståtts att 80-talet 
är tillbaka, men ingen har tagit det på allvar. Vi har alla 
betraktat hela eran som ett sjok kitsch, och faktum är ju 
att det fortfarande är troligare att man även på en seriös 
inrättning tvingas lyssna på Wham! eller Madonna än på 

någon av all den fantastiska, banbrytande synt, house, 
hiphop eller electro som producerades under detta ljuva, 
ljuva decennium.
 Ja, ungefär så verkar den gamla journalisträven och 
The Haçienda-DJ:n Jon Savage resonerat när han bestämde 
sig för att på samlingsskivan Dreams come true – Classic 
fi rst wave electro samla just det albumtiteln antyder: tidig 
electro från 80-talet.
 Och om du tycker att jag förde en hyfsat övertygande 
argumentation ovan, så beror det på att jag faktiskt håller 
med Savage. Och om även du gör det, då borde du verkli-
gen ge hans fi nfi na samlingsskiva en chans, för en mycket 
mer rättvis återupprättelse än så här kan jag inte föreställa 
mig att ett illa behandlat årtionde kan få.

FREDRIK FRANZÉN

ARNE DOMNÉRUS
Memories of you
PROPRIUS/NAXOS

GGGG
I höstas gick en av Sveriges största jazzprofi ler och -legen-
der bort, Arne Domnérus. Även om gemene man mer kän-
ner till namnet än hans sound eller låtarna han spelade, så 
var han så pass stor att större delen av Sveriges folk kände 
till honom: något som väl ändå är få jazzmusiker förunnat.
 Memories of you är en hyllning till legendaren och 
innehåller en utsökt blandning av både det som gjorde 
legenden och det som höll statusen kvar; här fi nns många 
standards, en del i skir och skön utsmyckning, andra mer 
kamoufl erade, men alltid med en tanke och en ton att 
följa. Uppbackad av bland annat Bengt Hallbergs piano, 
Lars Erstrands delikata vibrafon och Georg Riedels bas 
är det en fascinerande resa att ta, en lisa att lyssna till. 
Oavsett hur man ser det kommer Dompan aldrig att dö.

MAGNUS SJÖBERG

DÚNÉ
We are in there you are out here
ICEBERG/SONYBMG

G
Jag har genomskådat dem.
 För ungefär två månader sedan recenserade jag 
albumet Crushing digits av den danska gruppen VETO – ett 
otäckt spektakel som sålde bra i hemlandet och lovprisa-
des i pressen, trots att det i själva verket inte rörde sig om 
något annat än en taffl ig papier-maché-kuliss, samman-
fogad av våta omslagsdrömmar, smetiga attitydproblem, 
fantasilösa riff och knorrande fulsyntar.
 Och nu är det visst dags igen.
 Dúnés debutalbum har både lovprisats och sålt bra i 
Danmark, och när gruppen nu gör ett försök att ta sig över 
sundet, bör man informera det hittills lyckligt ovetandes 
svenska folket om att Dúné låter ungefär som ett folköls-
fullt fritidsgårdsband som spelar Bloc Party-covers. Jag tror 
dock att det är än viktigare att varna alla för att We are in 
there you are out here är ett hopplöst, hopplöst ihåligt och 
dåligt album, som får skinnet att fl agna av kroppen, samlas 
till en liten boll, rulla in under sängen och snyfta och gny 
av uppgivenhet.
 Men jag är inte bitter. Jag har genomskådat dem. 
Danskarna skojar med oss. Jag vet att det görs drösvis med 
alldeles utmärkt musik där borta, och jag har nu förstått 
att de skickar över skräpet hit för att få sig ett gott skratt. 
Och visst, det kan jag väl bjuda på. Men min dyrbara tid, 
den får de inte.

FREDRIK FRANZÉN

EFDEMIN
Carry on – pretend we’re not in the room
CURLE/IMPORT

GGG
Gör man mer lättsmält musik tilltalar man sannolikt en 
större publik, och om man är bättre känd som artist kan 
man kosta på sig att göra lite mer svårsmält musik. Så 
brukar det i alla fall fungera, men i berlinaren Phillip 
Sollmanns fall fungerar det visst lite annorlunda.

skivor
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 Sollmann har släppt skivor i mer än tio år. Han har 
studerat ljudkonst, han har snickrat samman ljudinstalla-
tioner, han har släppt svårsmält ambient i sitt eget namn, 
och som Efdemin har han under de senaste åren gjort 
snyggt slipad techno. De första tolvorna var visserligen 
mörka och abstrakta, men med tiden har de blivit alltmer 
varma, mjuka och lättsmälta, och förra årets välförtjänt 
framgångsrika, självbetitlade fullängdare var en så god 
introduktion till minimalistisk, melankolisk dunka-dunka 
som någon.
 Sollmanns första mixskiva är ännu ett steg i denna 
utveckling, från introvert ljudkonstnär till populär och be-
friande opretentiös dansgolvskonnässör. Carry on – pretend 
we’re not in the room är sålunda en uppvisning i hur man 
använder sig av sin experimentella bakgrund för att skapa 
något dansant och tillgängligt, och den förhållandevis 
svårsmälta musik som exempelvis Surgeon, Photek och 
Scott Groves här bidrar med, den har väl aldrig någonsin 
tidigare framstått som såhär lättsmält. Och i det avseendet 
är Sollmans album inget mindre än en bedrift.
 Rent tekniskt är han dessvärre inte någon virtuos. Mix-
arna i sig är väl enkla och förutsägbara, och i jämförelse 
med exempelvis den makalösa mixskiva Matthew Dear 
nyligen släppte, framstår Sollmans försök onekligen som 
aningen trögstartat och sävligt.
 Det slutgiltiga omdömet blir sålunda att Carry on – 
pretend we’re not in the room är ett bra men inte omistligt 
album – ett aptitligt surrogat i väntan på den verkliga 
uppföljaren till Efdemins strålande fullängdsdebut.

FREDRIK FRANZÉN

ELEGANT MACHINERY
A soft exchange
OUT OF LINE/SOUND POLLUTION

GGGG
Över tio år och en bandsplittring har passerat sedan deras 
senaste album, men nu är Elegant Machinery på benen 
igen. Efter några år av livespelningar har de nu släppt en 
ny skiva och fansen ler gladeligen åt återkomsten.
Elegant Machinery har en imponerade förmåga att spela 
klockren 80-talssynt och ändå få det att fungera nu 20 år 
senare. För det spelar ingen roll att de säger sig ha lagt till 
ett gäng band från 2000-talet, som Keane och The Killers, 
till sin inspirationslista, den här skivan fullkomligt osar av 
80-talsinfl uenser som Depeche Mode och Yazoo.
 Trion har vart med förr, de vet vad de sysslar med, 
vilket märks. Det är en tajt, välproducerad, och jämn skiva. 
Sången och körerna påminner om något som Gore och 
Gahan kunde ha spelat in. De industriella syntarna, skönt 
dansanta beatsen och starka melodierna håller 80-tals-
fanan högt och Elegant Machinery lär fylla klubbarnas 
dansgolv ett bra tag framöver.

MARIA PETERSSON

ENYA
And winter came...
WARNER

GGG
Sedan Enya slog igenom på allvar som soloartist för 20 år 
sedan så har mycket hänt i omvärlden, men i Enyas värld 
verkar allt vara som förut. Det vill säga samma syntar, 
samma frisyr och samma silkeslena stämma. Och folket 
verkar onekligen gilla det de hör eftersom denna irländska 
dam skeppat iväg ett stort antal miljoner album genom 
åren.
 Nya albumet And winter came… fortsätter i precis 
samma fotspår som tidigare, men denna gång med ett 
uttalat jul- och vintertema. Och det känns som om det här 
med julmusik är något som passar Enya som hand i hand-
ske. För visst infi nner det sig en viss julstämning i mig när 
jag hör skivan trots att det ännu bara är tidig november. 
Det är stora gester, vackra körarrangemang och klistriga 
melodier om vartannat. Särskilt gillar jag den otroligt 
catchy förstasingeln Trains and winter rains.
 Måhända känns det här kanske inte som årets frä-
schaste album, men samtidigt så måste man erkänna att 
Enya verkligen har gått sin egen väg och ingen gör den här 
typen av musik bättre än hon. En given julklapp och stor-

säljare, som säkert kommer att sprida julstämning i många 
svenska hem i vinter.

THOMAS RÖDIN

THE ERGS
Hindsight is 20/20 my friend vol 1
DIRTNAP/SOUND POLLUTION

GGGG
Halleluja! Punkrock från New Jersey är sällan fel. Tänk bara 
på legendariska Electric Frankenstein, som infl uerade inte 
bara The Hellacopters, utan en hel värld av liknande gara-
gepunkare. Ergs är inte lika skitiga och garage-aktiga. Men 
de har en genuin punknerv och stor känsla för melodier. 
Det gör att de någonstans landar mitt i Atlanten mellan 
landsmännen Descendents och Manchesters poppunkprin-
sar The Buzzcocks. Som tur är så har de fl ytvästarna på och 
tar sig utan problem i land med sitt utmärkta 33-låtars  (!) 
album. 
 Man kan heller inte låta bli att både roas och charmas 
av deras raffi nerade låttitlar. Eller vad sägs om Jazz is like 
the new coke, It’s OK to hate me, Steven A Hinckley has the 
merchandise to prove he likes Devo even more than we do!. 
Och i den angenäma mängden låtar som gladeligen vräks 
ut här, så hinner de med några väl valda och riktigt bra 
covers också. Mest nämnvärda är The Replacements under-
bara I’m in trouble och Steve Jones/Neurotic Outsiders enda 
riktigt bra låt (men vilken låt!) – Nasty ho! 
The Ergs Hindsight är precis en sån där enkelt lekfull, glad 
och uppryckande punkplatta som gör att man genast vill 
ringa polarna och styra upp fest.

CARL THUNMAN

THE FIREMAN
Electric arguments
ONE LITTLE INDIAN/BORDER

GG
Den något mystiska duon bestående av Paul McCartney och 
Youth släpper sin tredje platta tillsammans och det verkar 
som riktningen är bytt. Till skillnad från de två föregående 
bjuds man här på tidvis psykedelisk rock som även slår 
över till storslagen U2-rock emellanåt som gör det hela 
lite obehagligt. Som tur väl är för Sir Paul så är hans namn 
så inristat med Beatles att det spelar mindre roll vilka 
sidospår han väljer. 

ALEXANDRA BENGTSSON

INGEBRIGT HÅKER FLATEN/ HÅKON KORNSTAD
Elise
COMPUNCTIO/NAXOS

GGGG
Musik med ursprung i norska Oppdal, hos Ingebrigts 
farmor Elise, och de sånger hon brukade sjunga. Tillsam-
mans med Håkon Kornstads saxofon och fl utonette tolkar 
Ingebrigt Håker Flaten sångerna instrumentalt med ett 
jazzanslag, och, ja, jag vill inte gå så långt som att magi 
uppstår, men det blir något vackert och stort; något stolt 
och starkt som formas och växer. Sakta, tassande bas, som 
ett draperi för skymningen, kylan och frosten; trygga toner 
som letar och fi nner, söker kontakt, fi nner kontakt, och 
söker vidare. Det är inte helt långsökt att dra paralleller 
till Jan Johanssons milstolpe Jazz på svenska, men innan 
man kommer dit måste man också minnas att uttrycket 
är ett annat; blir av nödvändigheten i skillnaden mellan 
piano och sax. Men det nordiska vemodet fi nns allestädes 
närvarande, och berikar jazzformen och gör den viktigare, 
gör den till en del av oss. Stillsamt och fi nt, samtidigt som 
det hela tiden strävar vidare, mot horisonten.

MAGNUS SJÖBERG

GIRUGÄMESH
Music
GAN-SHIN/SOUND POLLUTION

GGG
Smått underhållande platta av ett av banden i bräschen 
för den ständigt expanderande J-rockvågen. De har blivit 
jämförda med System Of A Down såväl som kallats för 

“Japans svar på Tool”. I mina öron låter de varken som de 
ena eller andra, även om man kan ana att de lyssnat på 
och tagit intryck av dessa band. Biografi n beskriver även 
Girugämesh som “en musikalisk cocktail”. Där slår man hu-
vudet på spiken. För det är exakt vad detta är. En salig röra 
av electro, metal, HC, hiphop, punk, goth och så vidare. 
Crossover är nästan ett understatement. Det som känns 
mest exotiskt är de tvära kasten som ofta uppstår mellan 
nästan löjeväckande schlager-trallvänlighet och brutalt 
metal-mangel och vrål.
 I original-bookleten är texterna tryckta på japanska. 
Det vill säga med japanska tecken. För säkerhets skull har 
man (i den ickejapanska utgåvan av skivan) skickat med 
en svartvit bonus-booklet med alla texter skrivna med vårt 
alfabete. Men både på japanska och översatt till engelska. 
Det är intressant att notera att vinden verkar ha vänt för 
Japan, som fram till nyligen alltid varit ett “publik och 
lyssnar-land” i våra västvärldsögon. Nu tar västvärlden 
plötsligt de japanska rockakterna på fullaste allvar. Och det 
är klart. Det är plötsligt trendigt och säljande. Då vaknar 
alltid intresset till liv i väst. Oavsett om det handlar om 
export eller import. Banzai!

CARL THUNMAN

KIERAN HEBDEN & STEVE REID
NYC
DOMINO/PLAYGROUND

GGGG
För fjärde gången på mindre än tre år stängde den 
distingerade jazz-trummisen Steve Reid och den yngre, up-
penbarligen understimulerade eklektikern Kieran Hebden 
in sig i studion och improviserade fram en massiv och inte 
helt lättsmält massa gränsöverskridande musik. Resultatet 
döptes till NYC, eftersom duon denna gång strävat efter att 
imitera det stora äpplets puls, rytm och energi.
 Och det lyckades man minsann med. NYC är verkligen 
ett skitigt, energiskt och ständigt föränderligt album – Reid 
trummar maniskt, outtröttligt, och Hebdens elektroniska 
kompositioner låter allt som oftast ungefär som glödande 
rost ser ut. Och även om albumet, som nämnts, inte är 
en helt lättsmält historia, är det tack vare sina narrativa, 
nästintill fi lmiska kvaliteter faktiskt långt ifrån så svårsmält 
som termen ”experimentellt improvisationsalbum” anty-
der.
 NYC förtjänar sålunda nå utanför kretsen av inbitna 
fans, ut till alla dem som tror på musikens förmåga att 
berätta, på dess förmåga att förmedla bilder, på att man i 
malande trummor kan höra den med oräkneliga, gula taxi-
bilar utspädda trafi kens rytmer, på att maskinernas vassa 
surrande och väsande kan överföra den nattliga energin 
hos staden som aldrig sover.
 NYC är en resa, helt enkelt – ett besök i en av världens 
mest fascinerande städer. Våga.

FREDRIK FRANZÉN

KRISTOFFER HEDBERG
Ett helt vanligt ögonblick
WILHEAD MUSIC/ISMA

G
Tyvärr så fi nns redan både Lundell och Winnerbäck, inte 
behöver vi en till? Inget ont om det väl beprövade koncep-
tet vispop och gubbrock på svenska. Men man kan få nog 
av låtar om rebeller med proggsväng. Wannabe Dylan-
munspel fi nns det redan tillräckligt många av i världen. 
Och så vidare.
 Att blanda in engelska ord i svenskan är en sak när man 
pratar eller skriver blogg, men i en låttext fi nner jag det 
outhärdligt. Varför? Visst är det ovanligt, men defi nitivt 
inte resan utanför den metaforiska lådan som jag saknar.
 Helt enkelt ett jävligt vanligt ögonblick.

ANNA GUSTAFSSON

skivor
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ADAM HELDRING
Metro EP
TENNIS/HAGENBURG

GGG
När Adam Heldring fyllde 24 sålde han allt han ägde och 
drog till New York, där de här låtarna kom till. Det är en 
bra historia med nackdelen att den höjde mina förvänt-
ningar en hel del. För så dramatiskt bra är inte Metro EP.
 Fin och snäll musik jag skulle gilla som bakgrundsmusik 
till en fi ka. Singeln Ok goodbye är poptrallig där resterande 
tre låtar är singer/songwritersorgsna. Det är snyggt arrang-
erat, fi nstämda stråkar till vänliga gitarrer och rent och 
prydligt.
 Jag tycker mig förstå att vi får höra mer av unge herr 
Heldring i framtiden. Då hoppas jag att han särskiljer sig 
mer från mängden. Inte nödvändigtvis dramatiskt, men en 
aning till så hade betyget kunnat vara högre.

ANNA GUSTAFSSON

HER SPACE HOLIDAY
XOXO, panda and the new kid revival
WICHITA/BONNIERAMIGO

GGGG
Marc Bianci började sin karriär i Indian Summer och sedan 
Mohinder, som båda gjorde sina avtryck i screamo-scenen. 
Her Space Holiday påminner inte om något som har med 
HC att göra, istället är det glad indiepop som dominerar. 
The year in review är låten som tillsammans med The 
boys and girls levererar en härlig och ganska barnslig folk/
indie-stämning.
 XOXO, panda and the new kid revival lyckas faktiskt 
genomgående göra mig glad och det enda som håller ner 
plattan från en full pott är att låtarna ibland kan kännas 
för likriktade. Biancis röst och melodierna är dock för 
catchiga för att gå miste om. Från att till en början kännas 
som något gammalt blir skivan snart något nytt man inte 
vill släppa. I framtiden hoppas mina öron på att hans 
gamla meriter skiner igenom för att göra det ännu mer 
intressant.

ALEXANDRA BENGTSSON

HELLBILLY BOYS
Hellbilly Boys
KILLER COBRA/HIGH GEAR MUSIC

GGG
Svenska Hellbilly Boys debutplatta svänger loss i sann 
gammal 50-talsrockabilly-anda. Smattrande basgångar 
och livligt gitarrspel ger drag under myggjagar-dojorna. 
Rockabilly är en genre som är som den är. Antingen låter 
det riktigt bra eller ganska otajt och oinspirerat. Varia-
tionsmöjligheterna är defi nitivt begränsade, för mycket 
frihetstagande suddar ut hela rockabillyprägeln.
 Hellbilly Boys har en förmåga att vackla fram och 
tillbaka, ena stunden är det fräckt som bara den och i 
andra spår låter det slentrianmässigt, glättigt och mer nära 
Dansbandskampen än Cramps eller Stray Cats. Flirtandet 
med psychobilly och surf fi nns närvarande, men på ett 
blygsamt och oskyldigt vis. Speciellt i Backstreat education, 
Dead punk boogie och Wasted years har grabbarna däremot 
fi ngrarna på de rätta ställena och kroppen sätts i själv-
svängning, både med och utan whiskey. Johnny Thunders 
gamle kompis Stevie Klasson fi nns med på gitarr och lap 
steel lite här och där. Detta faktum kastar konfetti över 
rock’n’roll-festen, men påverkar inte resultatet nämnvärt. 
Mitt snittbetyg på skivans samtliga spår hamnar någon-
stans i skärselden, varken himmel eller helvete.

MATHILDA DAHLGREN

HILLSTRÖM & BILY
Hillström & Billy
M.OTION SONGS

GGG
Vet inte riktigt vad Hudiksvall kan stoltsera med. Gran-
liden, och kanske Hillström & Billy om några år. Den 
amerikanska roten fi nns där. Även om den är lätt kryddad 
av både Hälsingland och engelsk folkmusik. Tycker nog att 

Hillström & Billy skulle sållat hårdare bland låtmaterialet 
och lagt lite mer tid i Sidelakestudion. Å andra sida så 
sticker de låtar som är riktigt bra ut ännu mer, Road to 
oblivion och It’s all you till exempel. Men potentialen fi nns 
där och nästa gång blir det bättre.

PER LUNDBERG GB

IGLU & HARTLEY
And then boom
MERCURY/UNIVERSAL

G
Det doftar sommar, sol och charter om Iglu & Hartley. 
Det är bara kombinerat med grillfest, grogg och kokosolja 
som låtarna på And then boom som skulle gå hem hos 
publiken. För det är någonting med sommaren som gör 
att gemene man temporärt tappar sitt sunda förnuft och 
annars så svårtfl örtade musiköra. Kanske skulle Iglu & 
Hartleys supersvängiga dansgolvsrökare med elektroniska 
beats och förvrängd sång fungera bättre en sommardag än 
i mörkaste vintern.
 Refrängerna är hittiga, 80-talsreferenserna är sköna och 
fi nns fl er låtar av radiofavoriten In this citys kaliber, men 
det som gör det mer eller mindre omöjligt att ta musiken 
på allvar är rappen. Den låter som om Akon och Rob ’n’ 
Raz skaffade barn med Markoolio. Vilket inte är bra och 
inte ens skojigt. Ändå fi nns det någonting sommarförföriskt 
med musiken som gör att om man hade ett bålglas i ena 
handen och ett grillspett i den andra nästan hade kunnat 
hålla ut till refrängerna för att få dansa lite till.

MARIA PETERSSON

SOFIA JANNOK
Áššogáttis – By the embers
CAPRICE/CDA

GGGG
Det är som att hon fångar en redan på skivomslaget, med 
sin blick. Det är liksom svårt att komma undan, att vika 
undan. Sen blir det uppenbart och självklart att man 
är snärjd, som fångad med lasso, som frivilligt gående i 
hägnet.
 Sofi a Jannoks visor på samiska är visserligen omgivna 
av ett sound som låter väl smygjazzigt och gråsvenskt 
emellanåt, så där lagom upphetsande. Men tack vare den 
samiska sången, hennes röst, hennes röst, och de små, 
små nyanserna av jojk och samisk tradition som dyker upp 
som en helt naturlig del av musiken emellanåt blir det, om 
inte magiskt, så upplyftande och vackert att man inte kan 
sluta lyssna. Möjligen efter att hört titellåten några gånger 
till, och den varmt tidlösa vaggvisan Dulla lulla ytterligare 
några gånger, och låtit den stilla sitt sinne. Hade det inte 
varit för ett par rätt tradiga nummer hade det här kunnat 
vara riktigt klockrent.

MAGNUS SJÖBERG

JONTOLOF
Epilougue
LME PRODUCTIONS

GG
Jag vill kalla svenska Jontolofs musik för Lindexpop. Lite 
sådär lagom i alla delar. Men det kan bli aningen slätstru-
ket trots att det bara är åtta spår. Saknar lite bett och blod 
trots att han blinkar tydligt åt Larry Mullen Jr och kompani.

PER LUNDBERG GB

JACOB KARLZON
Improvisational three
CAPRICE/CDA

GGGG
Även om jag hintat om det tidigare så kan jag inte sluta, 
jag kan inte låta bli att uppmana alla att kolla in Caprices 
Improvisational-serie. Jacob Karlzon står för det tredje 
albumet i serien, allt inspelat enligt samma premis-
ser: nattetid, på samma fl ygel, i samma lokaler, bara en 
ljudtekniker som sällskap, och musikern får veta temat för 
improvisationen strax innan allt ska spelas och spelas in.

 Temat denna gång: Maurice Ravel. Och även om man 
inte är någon hejare på Ravel, även om det man kanske 
bara nickar igenkännande åt är Bolero-tonerna när de 
dyker upp, så är det en igenkänning, ett återmöte av något 
man i periferin glömt och upptäcker att man saknat. Det 
är ömsom vackert och ömsom äventyrligt; Jacob Karlzon 
lyckas fånga det fl yhänt fl yktiga i en fras och hålla kvar det 
och lösa upp det i intet bara för att sedan hitta det igen. 
Som porlande vatten, som enträgna fl ygfän som aldrig ir-
riterar. Improvisational är en idé och ett koncept som bara 
känns mer och mer omistligt.

MAGNUS SJÖBERG

KRÄMEN, GIRAFFER OCH ANDRA SAKER
Spelar visor och pop – för själ och kropp
MASSPRODUKTION/BONNIERAMIGO

GGG
Jag gillade Krämens första offi ciella CD, Full kräm, när den 
kom ut i slutet av 90-talet. Skarpt. Det är inte speciellt ofta 
som rock och pop för barn görs på ett sätt som känns all-
varligt menat, som görs på ett respektfullt sätt, egentligen. 
Ska man spela pop för barn, ska man inte försöka förenkla 
musiken till nåt lallande. Se på gamla klassiska stilikonen 
Jojje Wadenius. Se på vad Ola Lindholm var med och 
gjorde med Myror i brallan och Ola och gorillan. Se på Brö-
derna Lindgren. Respekt och inget klappande på huvudet.
 Det här är egentligen deras första offi ciella inspelning, 
ursprungligen utgiven på kassett, och det är riktigt befri-
ande att lyssna till. Det är blues, det är folk, det är pop och 
visa om vartannat, och det känns som att, oavsett vilken 
målgruppen är, alla trivs och frodas i den lekfulla andan. 
Va med mig, Fotboll och tjejer med sitt saxofonriff, Bärfi sen 
Johan med sin nästan psykedeliskt lekfulla text. Fast visst 
känns det lite halvtradigt i ett par låtar, och jag känner att 
det hade varit kul att lyssna på Röda skor igen, när man 
ändå får ett återbesök av Krämen.

MAGNUS SJÖBERG

LORDI
Deadache
SONYBMG

GG
Vuxna hårdrockare och recensenter tävlar i att hitta 
roligaste barnreferenserna till Lordi. Bandet jämförs med 
Nickelodeon, Disney och Muppet Show. Jag tänker inte 
sparka på någon som ligger ner, men musiken är defi nitivt 
inget som tilltalar de luttrade. I Finland har intresset gått 
ner för bandet, och tyvärr fi nns det inte många låtar på 
Deadache som övertygar. 
 Det känns som om nåt har hänt i Lordigänget. Jag 
menar, jag gillade deras första album Get heavy från 2003 
och tyckte det var svinkul att de vann Eurovision, om än 
med en ganska svag låt. Men sedan dess verkar bandet 
gjort som Rocky Balboa i hans tredje fi lm – ägnat sig åt allt 
annat än att hålla sig i form. Visst, det är fi ffi ga refränger, 
men låtstrukturen följer a och o alltför strikt. Tråkigast 
är dock gitarrljudet, som inte alls är värdigt att åtfölja ett 
monster.
 Förresten – hittar ni fl örten till Mötley Crüe i Man skin 
boots? Om ni tar er tid att lyssna på den kan ni också ägna 
tid åt albumets bästa låtar: Missing miss Charlene och Bite 
it like a bullet.

TORBJÖRN HALLGREN

GARY LOURIS
Acoustic vagabonds
RYKODISC/ADA

GGG
Nu när Jayhawks-hjältarna Mark Ohlson och Gary Louris 
ger sig ut på turné nöjde sig inte Louris med att de tillsam-
mans spelat in en ny skiva tillsammans. Istället lanserar 
han förra skivan Vagabonds från tidigare i år i en akustisk 
version. Om det är behövligt är svårt att säga men det blev 
i alla fall bara en EP vilket känns ganska skönt.
 De här låtarna har växt för mig sedan jag fi ck original-
Vagabonds i händerna, så det är svårt att inte gilla de i 
akustiska versioner. Tyvärr så är Louris röst så stark att den 
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nästan känns som det enda som når fram. Gitarrerna blir 
bitvis överröstade lite väl mycket och det här känns helt 
enkelt inte lika bra som originalet. Det räcker dock till att 
få ihop en bra EP. 

ALEXANDRA BENGTSSON

LUDACRIS
Theater of the mind
DEF JAM/UNIVERSAL

GGG
Christopher ”Ludacris” Bridges har på Theater of the 
mind samlat en brokig samling gäster såsom The Game, 
T-Pain, T.I., Chris Rock, Rick Ross, Jay-Z, Ving Rhames, Nas, 
Common, Spike Lee, Jamie Foxx och Lil Wayne. Dessutom 
levererar ett fl ertal högklassiga producenter spår till denne 
skojsige och smidige mikrofonbesvärjare med ett totalre-
sultat som är helschysst. Inte briljant, inte fantastiskt men 
heller inte speciellt tråkigt. Ser dock inte hur Chris ska 
kunna ta sig upp till den yttersta eliten med så ljummet 
material, kanske har han det inte i sig helt enkelt.

GARY LANDSTRÖM

CARIN LUNDIN
Smulor och parafraser
PROPHONE/NAXOS

GGG
Även om det inte sägs rent ut, eller rentav hörs rent ut, 
så kan man inte komma ifrån att Carin Lundin är en skön 
jazzröst. Inte så att hon ger sig ut på ekvilibristiska upp-
täckarfärder, utan på det där standardjazzsättet. Hon är 
en röst som andas trygghet, som kan sluta sig om ens axlar 
och låta en vila i varat, som kan bli ens ledsagare. Precis 
som bra jazzvokalister kan, precis som bra jazzvokalister 
ska.
 Det som kan bli lite påträngande är just den, på något 
sätt väl svenska, tryggheten; jag har inget emot folkhems-
jazz, bossanovajazz eller vanlig vardagsvisa, som hon 
sjunger i inledande Kylskåpspoesi, men ibland kan den bli 
så ofarlig att den kommer nära randen att bli ointressant. 
Men visst är det bra emellanåt. Carin låter ibland nästan 
som originalets Lill Lindfors i Längtans samba, och en del 
standards gör hon också med den äran, liksom Histoire 
d’un amour, svag som man är för chanson. Men det mesta 
blir lite väl mysigt i längden.

MAGNUS SJÖBERG

MAÑANA
Interruptions
RODEO STAR

GGG
Det är svårt att greppa Mañana, men avsikten med deras 
musik verkar vara att just släppa taget, att förlora sig in i 
toner mellan verklighet och dröm. Glasvegas möter Sigur 
Ros på en färd ut i rymden utan destination. Man fl yter 
omkring i en obegränsad atmosfär, likt en amöba på besök 
i obekant plasma. Det känns som att komma i kontakt 
med naturens oändlighet och omslaget skiftar i de högsta 
energiernas färg lila och svarta hålets nyanser. Låtarna 
fl yter in i varandra och gör att skivan bör upplevas i sin 
helhet, då den kräver ett speciellt sinnestillstånd – ett fl y-
tande tillstånd av distans från sitt eget jag och upptagande 
av ett alternativt svävande universum. Experimentellt och 
genomsyrande ”indie”. En hisnande känsla av att förlora 
sig själv sprider sig inombords – skönt eller skrämmande 
får den enskilde lyssnaren avgöra. Men  man kan aldrig 
komma ifrån sig själv, denna klaustrofobiska tanke. Själv är 
jag ändå inte riktigt redo för att kasta mig ut i det osäkra 
intet.  

MATHILDA DAHLGREN

MEMENTO MORI
Ur skymningen 1982-1988
UNDEFINED SOUNDS

GGG
Nu för tiden så är väl Eskilstuna mer eller mindre syno-
nymt med Kent, men det fanns en tid då Memento Mori 

var ortens rock- och punkkungar. Under början av 80-talet 
gav man ut ett antal album som skulle komma att bilda 
skola för den svenska postpunkgenren. Med hjälp av 
mullrande pukor, tunga syntmattor och Tom Holmlunds 
kraftfullt mässande röst så skapade man ett sound som 
än idag känns tämligen unikt. Men mot slutet av 80-talet 
gjorde slitningar inom gruppen och bristande intresse från 
skivbolaget att bandet splittrades.
 Ur skymningen är en bra och väl sammansatt samling 
som plockat guldkornen ur bandets mest produktiva år. 
Gamla örhängen som Nu vaknar tusen själar och Detta är 
paradiset sticker ut som tidlösa klassiker ur en kort men 
intensiv karriär.

THOMAS RÖDIN

MERCURY REV
Snowfl akes midnight
V2/BONNIERAMIGO

GGG
Blanda spår-knappen på Ipoden känner väl de fl esta till? 
Jag använder alltid funktionen men väntar alltid på att få 
lyssna på samma låtar och vägen dit fylls ofta av för tillfäl-
let mindre intressant musik. Mercury Revs förra album har 
slutit ett avtal med min pod om att alltid dyka upp när jag 
inte är sugen.
 Förhoppningarna på nya skivan blir nu att hitta tillbaka 
till det där suget. Tyvärr så slår det inte igenom den här 
gången heller utan jag hör bara en sämre version av 
Flaming Lips. The dark is rising är fortfarande en av mina 
favoritlåtar men jag hittar ingen sådan låt på Snowfl akes 
midnight. Jag verkar inte kunna få ut mer av det här ban-
det. 

ALEXANDRA BENGTSSON

THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES
Medium rare
BIG RIG/SOUND POLLUTION

GG
När jag läste att amerikanska The Mighty Mighty Bosstones 
legat på skivbolaget Taang!, som också släppt Hard-ons, 
Lemonheads och Mission of Burma, kunde jag inte bli 
annat än exalterad. Men istället för hardcore eller punk 
hamnar det här bandet i genren ska. Det enda jag kommer 
att tänka på vad gäller 90-tals ska är en sekvens ur fi lmen 
Clueless och det är något med den där ska-takten och 
blåset som jag inte kan ta på allvar. Det känns larvigt helt 
enkelt hur många chanser jag än ger Medium rare, som för 
övrigt pryds av en tecknad bulldog med en stek i munnen 
på omslaget.

ALEXANDRA BENGTSSON

MOTJIVA
We better free ourselves
EGENPRODUCERAD

GGG
Danskarna i Motjiva ligger inte på något skivbolag, men 
We better free ourselves är inget skramligt hemmabygge. 
Förklaringen kan ligga i att bandet har en egen studio 
och uppenbarligen mycket tid och höga ambitioner. Till 
nästa skiva har de tveklöst ett bolag i ryggen för den här 
är snygg.
 Det är rock – en manlig, amerikanskklingande sådan 
med raspig sång och många gitarrer. Hade killarna vart 20 
år äldre skulle skivan kunna klämmas in i gubbrockfacket, 
men nu hamnar den utanför med god marginal. Nu blir 
det istället en mysig, hyfsat bredbent mansrock.
 Motjiva gör det mesta rätt, men skivan saknar ändå 
någonting. Det är svårt att hålla en hög nivå genom hela 
15 låtar, men Motjiva är i alla fall jämna vilket dock även 
är skivans svaghet. Den behöver det där lilla extra som får 
det att bränna till. Fler nivåer, mer variation, något som 
överraskar. Bara för att det är snyggt blir det, tyvärr, inte 
spännande. 

MARIA PETERSSON

MT. WILSON REPEATER
Mt. Wilson Repeater
CHEMIKAL UNDERGROUND/BORDER

GGG
Om man tidigare lyssnat på Radar Bros., som etikette-
rats med bland annat slowcore, indierock och shoegaze, 
behöver Jim Putnams röst ingen närmare presentation. Mt. 
Wilson Repeater är hans soloprojekt, där han experimente-
rar med ett mer psykedeliskt och elektroniskt sound. 
 Sången tar lite plats, och det är nedstämda gitarrslingor 
och elektroniskt knaster som dominerar. Annat innehåll 
är ljusa pianotoner, långsamma rytmer, visslande och 
mysighet. Omväxlande fi nstämt och oputsat, men hela 
tiden riktigt bra. Skulle dock behöva utfärdas en varning: 
överdriven konsumtion kan ha deprimerande effekt.

ANNA GUSTAFSSON

MUDVAYNE
The new game
SONYBMG

GG
Öppningen är skitsnygg och om det bara hade stannat där 
hade allt varit frid och fröjd. En snabb gitarr som riktigt 
rycker fram, som rusar och sen exploderar i ett riktigt skönt 
driv. Sången är underbart undertryckt och allt bara så bra. 
Men sen måste man varva skrik och hårdhet med schlager-
refränger och jag fattar ingenting.
 A new game är en riktigt bra snabb låt som tyvärr stan-
nar upp i ett midtempomeck i mitten och tappar både rikt-
ning och fart. Lite som hela plattan, det är mer av samma 
som vi fått förut, men lite mer mainstream, lite tamare 
och lite tunnare låtar. Det är synd för Mudvayne var på väg 
nånstans ett tag, men gick vilse och försökte bli både radio 
och metal samtidigt, och nu irrar de omkring och vet inte 
riktigt vilka de är.

MATHIAS SKEPPSTEDT

MURCOF
The Versailles sessions
LEAF/DOTSHOP.SE

GG
Fernando ”Murcof” Corona ska ha en eloge för två saker; 
att han aldrig är rädd för det bombastiskt storslagna (utan 
att för den sakens skull bli svulstig) och att han på detta 
album försöker utveckla sin musik åt ett delvis annat håll 
än tidigare. Tyvärr innebär det samtidigt att han gjort ett 
av sina svagaste album på länge (Remembranza och Cos-
mos var båda milstolpar inom electronica-möter-klassisk 
musik).
 Främst märks skillnaden mot tidigare skivor i att de 
sugande djupa beatsen är borta (förutom i sista låten på 
skivan) och att de svepande cineastiska stråkljuden lyser 
med sin frånvaro. Istället är det plockande och svirrande 
ljud som samplats från 1600-talsinstrument som utgör 
ryggraden på The Versailles sessions. Skivan gjordes för Les 
Grandes Eaux Nocturnes – en årlig festival som kombinerar 
ljud, ljus och vatten i Versailles. Förmodligen kom musiken 
mer till sin rätt under festivalen. Men som skiva klarar sig 
detta material inte riktigt på egen hand. Låtarna saknar en 
tydlig struktur och ljuden från de samplade instrumenten 
(viola da gamba, fl öjtar och annat) blir alldeles för ena-
handa och långtråkiga i längden.

MATS ALMEGÅRD

NICKELBACK
Dark Horse
ROADRUNNER/BONNIERAMIGO

GG
I Nickelbacks hemstad Edmonton kommer de aldrig 
någonsin att bli profeter. I den staden regerar Oilerslegen-
derna Wayne Gretzky, Kent Nilsson, Craig MacTavish, Ethan 
Moreau, Ryan Smyth och Ales Hemsky. I Edmonton styr 
hockeyn. Ironiskt nog kommer ett band som Nickelback 
därifrån. Ett band som spelar hockeymusik i en hockeys-
tad. Nickelbacks musik är anpassad och går på ful-Viagra. 
Anpassad till radio. Anpassad till omklädningsrummet i 
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Rexall Place. Jag har svårt för Nickelbacks lama rock men 
älskar allt som har med Edmonton att göra. Men skulle för-
modligen stå och skråla med till varenda låt på Dark Horse 
om jag väl var där. Men det värsta med den här surdegen 
är att ovan nämnda spelare tycker tvärt emot mig. Suck!

PER LUNDBERG GB

WILLIE NILE
Live from the streets of New York
BLUE ROSE/BORDER

GGGG
Willie Nile har ju varit med i uppåt en 30 år nu, men väl 
aldrig på riktigt allvar nått ut till den största massan. Det 
är synd. Framför allt när senaste studioplattan Streets of 
New York ändå fi ck så pass mycket uppmärksamhet och 
bra respons.
 Det är också tack vare den som man nu också kan 
få Willie Nile live och dessutom kolla den medföljande 
DVD:n. Allt är inspelat vid releasepartyt för studioplattan, 
och det märks nästan att han vet att han har ett knippe 
låtar som i sin genre naturligtvis inte alls är världsomväl-
vande, men som är levande, som är uppfriskande, som är 
intrikata och eftertänkansvärda och roliga. Precis som han 
musikaliskt kan låta som en korsning av Costello, Reed och 
Dylan, gäller samma texterna, betraktelser, berättelser, 
refl ektioner. Gubbrocken har aldrig känts mer vital och 
värd allt gott.

MAGNUS SJÖBERG

NO FUN AT ALL
Low rider
BEAT ’EM DOWN/SOUND POLLUTION

G
En pimpad cykel på framsidan och albumtiteln Low 
rider får mig direkt att känna en viss avsmak. Vänder jag 
sedan fodralet ser jag fem för gamla snubbar som borde 
ha behållit den där plågsamma tystnaden som står om i 
pressmeddelandet. Men man vet aldrig? No Fun At All hade 
en ljus stund på 90-talet när de gjorde en cover på Misfi ts 
Where the eagles dare. Low rider kan nog älskas av diverse 
Bad Religion- och Green Day-fans men eftersom jag har 
svårt för alla tre nämnda band så växer inte den här skivan 
hur många lyssningar den än får. Skivan känns bara tagen 
från en del av det förfl utna som borde ha stannat där.

ALEXANDRA BENGTSSON

NOBLESS OBLIGE
In exile
REPO/SOUND POLLUTION

GG
Tysken Sebastian Lee Philipp och fransyskan Valerie Renay 
slog ihop sina konstnärspåsar för snart fem år sedan 
och bildade Nobless Oblige. In exile är uppföljaren till 
debutalbumet Privilege entails responsibility – adelskap 
förpliktigar – en titel som är den engelska översättningen 
av begreppet Nobless Oblige. Sebastian är producent och 
har senast jobbat med The Hidden Cameras, Valerie är skå-
despelerska och Noblesse Oblige har turnerat med bland 
annat Vive La Fete och Patti Smith. Om den upphöjda 
sociala ställning som nämns i bandnamnet syftar tillbaka 
på medlemmarna lämnas osagt, men Nobless Oblige håller 
sig i alla fall upptagna i arty-kretsarna. 
 Från spår ett på In exile infi nner sig en alldeles särskild 
känsla av att musiken hör hemma på ett soundtrack. Ett 
soundtrack till en lagom långsam tysk/fransk deckare från 
70-talet med mycket kärlek, passion och mystiska mord. 
Det ligger en spänning i musiken, en mystik som bäddar 
för intriger. Flera lager av samplade ljud och elektroniska 
melodier bygger tillsammans med den fl erspråkiga sången 
upp en härligt suggestiv stämning. Vissa spår känns dock 
plumpa och snarare småkomiska. Andra sticker plötsligt 
iväg i motsatt riktning i vad som beskrivs som fl örtar med 
världsmusik. Sammantaget blir In exile en lite väl mixad 
kompott kryddad med cockney, mellanösterninfl uenser 
och tvärfl öjt och en skiva där några få guldkorn och en 
skön stämning försvinner i mängden.

MARIA PETERSSON

MARTIN ORFORD
The old road
GIANT ELECTRIC PEA RECORDS

GG
Progressiv. Smaka på det ordet. Slå upp det och sätt det 
tillsammans med rock så blir det progressiv rock. Alltså 
rockmusik. Det som är eller var för de som hörde Bill Haley 
skaka läpp och Elvis rulla höft, lika med rebell och uppvig-
lare. Nu tappade jag nästan bort mig men Martin Orford 
påminner raskt att det är The old road jag lyssnar på och 
det handlar om progressiv rock. Men trots att Martin är 
en fantastisk musiker så är det inte ett dugg intressant att 
höra honom stapla toner på varandra. Fyrkantiga låtar och 
nästan helt livlöst.

PER LUNDBERG GB

PARK HOTELL
Free for friends
ULTRA RADIO RECORDS

GG
Det fi nns mycket dålig musik. Det kan alla enas om, 
eftersom man hör den så gott som dagligen – i affärer, 
på restauranger, från snoriga tonåringars mobiler på tun-
nelbanan. Men hur stor del av all musik som är tråkig, det 
tänker man inte riktigt på. Faktum är dock att en fascine-
rande stor del av all musik är tråkigare än att se färg torka. 
Luleåbandet Park Hotells debutskiva är kanske lite roligare 
än så, men det rör som om en ganska liten marginal. 
Ungefär lika stor som variationen på Free for friends. Det 
är ursvensk gitarrpop rakt igenom men med så lite känsla 
att hörselgångarna skrumpnar. Om det är dåligt? Nja. Men 
jisses, vad det är tråkigt.

REBECKA AHLBERG

RACHEL UNTHANK & THE WINTERSET
The bairns
ROUGH TRADE/BORDER

GG
Jag har alltid sett Sub Pop och Rough Trade som relativt 
säkra kort vad gäller skivsläpp men här lyckades sist-
nämnda skivbolaget förvåna mig. Rachel Unthanks röst 
tillsammans med lite för mycket pianospel och violiner 
blir lite för traditionellt. Soundtracket till Ronja Rövardot-
ter dyker upp som referens i huvudet istället för Regina 
Spektor eller Anthony & the Johnsons som jag hade önskat. 
Hade hon kört en hel version av Will Oldhams A minor 
place istället för tio sekunder hade kanske The bairns 
imponerat mer på mig. 

ALEXANDRA BENGTSSON

S-CORE
Gust of rage
DRAKKAR/SONYBMG

GGG
Stenhård och aggro hardcore metal från franska Stras-
bourg, Högt tempo genom hela plattan. En helt jävla grym 
partyplatta om man står på den foten. Får lite svårt av 
just tempot mot slutet av Gust of rage, som nog hade mått 
mycket bättre med nio spår istället för tretton.

PER LUNDBERG GB

SEVERED SAVIOUR
Servile Insurrection
CANDLELIGHT/SOUND POLLUTION

G
Jösses, vad en del måste ta i för att höras och synas. 
Fusionsjazzorienterad dödsmetall. Känn på den. Severed 
Saviour staplar basgångar, svajarmar, instrumentation, 
taktbyten, nothäften och textrader på hög. Sen rasar det.

PER LUNDBERG GB

SIKH
One more piece
DRAKKAR/SONYBMG

GGG
Inom fransk metal fi nns tydligen mycket att upptäcka, 
Nicebandet Sikh till exempel. Sikh låter kompetent men 
kanske en smula daterat. För metal med inslag av hiphop 
och funk kanske inte är 2008, men skit samma. Det räcker 
med att man kan skriva bra låtar. Och visst är Kallaghan 
en sångare som skulle sätta en del pojk- och fl ickhjärtan 
i brand. Och självklart blir Fred Durst avundsjuk när han 
hör Ballad of the harmless för att inte han skrev den för 
sju år sedan.

PER LUNDBERG GB

SINNER
Crash & burn
AFM

GGG
Tyska Sinner har gett ut album sedan mitten på 80-talet, 
men aldrig lyckats göra större väsen av sig. Nu släpper 
de sitt fjortonde album – om jag räknat rätt – och det 
innehåller typisk melodiös heavy metal från samma era då 
de debuterade.
 Crash & burn är totalfri från experiment, och lika 
fri från illusioner om att detta skulle vara något unikt. 
Därmed är det också förvånansvärt stabilt och jämnt. 
Gillar du den här sortens hårdrock ska du köpa Sinner, och 
hålla ögonen öppna efter det underskattade 80-talsbandet 
Faithful Breath på e-bay eller Tradera. Fast jag har glömt 
vad deras enda bra platta hette.
 Sinners svängigaste låt är Revolution, som inte är sär-
skilt hårdrock men funkar bra ändå.

TORBJÖRN HALLGREN

SIXPACK HOLIDAY
Songs from the doghouse
SIXPACK/ROOTSY

GGG
Ibland blir man så glad när man har fel. Jag hade nämligen 
inga höga tankar om svenska Sixpack Holiday, lurades 
av plattans fantasilösa omslagsbild som för tankarna till 
irländsk folkmusik. I stället spelar sextetten från Norrtälje-
trakten kompetent countryrootsrock och väjer inte för att 
använda instrument som dragspel, mandolin och munspel. 
Killarna har även lyckats få med steelgitarristen Al Perkins, 
mannen som spelat med storheter som Emmylou Harris, 
Chris Hillman och The Flying Burrito Brothers. Tillsammans 
gör de rapp och skönt nervig rootsmusik som vinner på 
starka låtar. Att de egentligen inte tillför genren någonting 
nytt hör liksom till.

ROBERT LAGERSTRÖM

STATIC THOUGHT
The motive for movement
HELLCAT/BONNIERAMIGO

G
Minor Threat-loggan är klippt och jag hoppas på intensiv 
HC när jag sätter in The motive for movement i CD-
spelaren. Istället får jag en skiva som ännu en gång klippt 
de klassiska hardcore-riffen men som grädden på moset 
lagt till 80-tals hårdrocksvibbar som är oförståeliga och 
som drar ner skivan till rännstenen. Skivan är emellanåt 
lite läskig. Om ändå bara Static Thought hade hållit sig till 
gammal HC istället för att blanda in opassande skapande i 
låtarna så hade det åtminstone inte känts frånstötande.

ALEXANDRA BENGTSSON

TAINATAR
Hämärän juhlat
PRESENCE/RECORD HEAVEN

GGG
På ett sätt gillar jag hybriden som uppstår i Tainatars 
friktionsfria möte mellan det vagt nordiskt etniska, den, 
jag vet inte hur liten emellanåt, men, jazzen, och det som 

skivor
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egentligen inte kan beskrivas som något annat än, ja…, 
schlager… Det ibland fi lmiska, det ibland nästan patetiskt 
storslagna, det ibland puttrande lågmälda. Fast det är 
lite svårt att få ett ordentligt grepp; jag vet inte om det är 
låtarna, jag vet inte om det är den sammanhållna spretig-
heten, jag vet inte om det är något annat, men det griper 
aldrig tag. Visst fi nns det driv, visst fi nns det fl irtar med 
rock, hallå, vi snackar Finland, nästan rockmusikal ibland, 
men i det stora hela fi nns det inget som tar tag och berör, 
något som sticker ut. Trots att allt samlats så harmoniskt 
under samma paraply. Kanske det är det som är proble-
met. Jag vet inte. Men jag vet att det fi nns något här, något 
jag inte hittat, något jag inte defi nierat, eller så är det bara 
en skicklig maskering för något jag inte vill fi nna. Förbryl-
lad, javisst. Men det som göms är ändå inte så storvulet att 
man inte kan bedöma det, och visst kan det vara bra, men 
jag nöjer mig med en intresserad axelryckning.

MAGNUS SJÖBERG

TEN KENS
Ten Kens
FAT CAT/BORDER

GGG
Kanadensisk alternativrock som stundvis blir lite för 
mycket mangel och skräp. Ta Black Mountains tråkiga 
stunder och blanda med Lambchops tysthet så blir det 
något i närheten av Ten Kens. Men någon gång efter femte 
lyssningen så vänder det och Ten Kens skräp växer till sig 
till en rock med indiegitarrer och den mumlande sången 
blir istället nyskapande.

ALEXANDRA BENGTSSON

T-PAIN
Thr33 ringz
JIVE/SONYBMG

GGG
Tallahassees autotunekung ligger inte på latsidan, här 
kommer tredje egenproducerade plattan på några år, 
dessutom gästar han ju var och varannan hitlåt i r’n’b/soul/
hiphop-genrerna. Och visst fortsätter framgången. Men 
inte på grund av att Thr33 ringz är klockren, snarare är den 
svår att värja sig mot.
 Bästa polarna Akon och Lil Wayne lyfter när de gästar, 
och självklart tar Kanye West Therapy till oanade höjder 
med sin berättande stil. Change är dock en sliskig besvi-
kelse, trots att Diddy, Akon och Mary J:s gästspel.
 En platta som inte är oundgänglig.

GARY LANDSTRÖM

UNDERWATER SLEEPING SOCIETY
The dead Vegas
KOOL THING/PLAYGROUND

GGG
Det börjar fi nt med Saw you at my funeral. En popdänga 
som i refrängen refererar till Radioheads melodiöst ving-
liga men ändå stabila Pyramid song.
 Men någon vinglighet fi nns det inte plats för på The 
dead Vegas. Det handlar om rak effektiv pop. Det är fi nska 
Underwater Sleeping Societys tredje skiva och det hörs, det 
låter rutinerat. Okko Nieminens sätt att sjunga påmin-
ner ibland om Jan Jämte, som står för de vokala delarna 
i Umeå-bandet Koma. Där slutar jämförelserna. Bandet 
skulle snarare passa utmärkt som ett lite ösigare förband 
till Keane eller Snow Patrol. Bandet har också blandat in 
70-tals-spaceiga syntar, som får mig att tänka på Genesis 
eller Mike Oldfi eld. Att Underwater Sleeping Society är 
duktiga melodimakare kan man inte komma ifrån. Låtarna 
klistrar sig fast i huvudet, trots att deras musik egentligen 
inte är min grej. En svag trea.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

WE
Tension & release
RODEOSTAR

GGGG
Norska kvartetten We släpper sin trettonde studioplatta 
och utan att vi stött på varandra tidigare tror jag bestämt 
att jag hittat en ny pålitlig vän.
 Nånstans mellan Black Sabbath och Kula Shaker rör sig 
deras rock och jag gillar, gillar, gillar vad jag hör. Till och 
med den riktigt uppenbara stölden från Black Sabbaths 
Snowblind i Appreciation har jag överseende med.

ROGER BENGTSSON

GREG WEEKS
The hive
WICHITA/BONNIERAMIGO

GG
Niominuterslåtar är inte okej, vare sig det rör sig om pro-
gressiv rock, hiphop eller experimentell singer/songwriter-
electronica. I alla fall inte när det inte händer något alls på 
de nio minuterna. Greg Weeks har mer än ett bra exempel 
på onödigt långa låtar på The hive, en skiva som kunnat 
vara fi nfi n folktronica om den bara känts det minsta lilla 
inspirerad. Istället är det evighetsinstrumentalpartier och 
monoton sång över ganska taskigt gitarrspel.

EMMA RASTBÄCK

THE WELCOME WAGON
Welcome to the Welcome Wagon
KITTY ASTHMATIC/BORDER

GGGG
The Welcome Wagon utgörs av Monique och Vito Aiuto 
från Williamsburg, New York, där även Vito är pastor. Inte 
så konstigt att deras debutskiva, Welcome to the Welcome 
Wagon, är tydligt religiöst präglad. Gamla psalmer, lite 
Velvet Underground, lite Smiths, några egna låtar. Så ser 
receptet för plattan ut. Allt genom producenten Sufjan Ste-
vens fi lter. Han har hjälpt bandet att ta vara på melodierna 
och hela skivan genomsyras av hans karaktäristiska känsla 
för vackra detaljer. Till exempel är gitarrslingan som smy-
ger sig fram genom första spåret Up on a mountain ljuvlig.
 Grunden utgörs av klockspel, fi ol och gitarr och körerna 
som backar upp paret är direkt hämtade från den lokala 
kyrkan. Som helhet en väldigt snygg skiva. Min enda 
egentliga invändning är just att cover-versionerna av Velvet 
Undergrounds Jesus (vilken annars?) och Smiths Half a per-
son inte riktigt funkar. Jag gillar verkligen att de är med på 
skivan men arrangemangen gör inte låtarna rättvisa. Jesus 
har till exempel en jobbig körstämma som mest stör. Half 
a person känns mest tråkig. Men resten av skivans lysande 
melodier väger upp dessa snedsteg.
 På nätet läste jag förresten om hur The Welcome Wagon 
brukar ta paus mitt i spelningarna för att bjuda publiken 
på paj. Hur fi nt är inte det?

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

LARRY JON WILSON
Larry Jon Wilson
1965/BORDER

GGG
Efter 30-års skivsläppardvala har Larry Jon Wilson åter vak-
nat och har långa berättelser att förtälja om ett liv utanför 
rampljuset, ett rampljus han aldrig riktigt fi ck ta del av, 
även om skivorna hyllades. Skuggorna efter likasinnade 
som Kris Kristofferson och Tony Joe White har dolt honom 
väl. Men desto mer har han upplevt därute i verkligheten. 
Sångerna är mycket likvärdiga sinsemellan, som kapitel ur 
en roman om ett vemodigt levnadsöde som inte förändras 
när man vänder blad, och rösten dominerar över en 
ensam, akustisk gitarr och sparsmakade stråkar.
 Detta Wilson-verk har vissa likheter med Johnny Cash 
sista skivor, samma mörka stillsamhet och drömmar som 
vill hinna uppfyllas innan allt tar slut. Största delen av 
sitt liv har han ändå bakom sig, ett tragiskt faktum han 
tampas med. Skivan är fylld av en röst från en åldrad 
man, men Cash hade några högre grader av inlevelse och 

djupare ärr i sina livsutdrag än vad Wilson uppvisar. Det är 
ändå vilsamt och på något sätt vackert att lyssna till den 
gamle mannen som ännu har gott om styrka kvar, trots 
lika mycket styrka i glasets drycker. Kanske är det ändå bra 
att han varit borta länge. Nu har han så mycket mer att 
berätta. Jag lyssnar gärna, men lämnar repeat-knappen 
orörd. En bra historia gör sig alltid bäst första gången.

MATHILDA DAHLGREN   

WOLAND 
Manhunt
NATIONAL/BONNIERAMIGO

GGG
Skivbolaget beskriver Wolands andra album Manhunt med 
ord som brutal åtrå, förföriskt mörker, sex, våld och nästan 
makaber kärlek. Det är ett vågat, och lite skrämmande, 
spektra av möjliga musikinriktningar och vilket onekligen 
väcker intresset. Som på given signal blir jag hejdlöst 
nyfi ken. Och lite besviken. För alla de där liknelserna kom-
mer inte fram när Woland spelar. Stockholmsduon gör en 
mörk, elektronisk rock som inte är så makaber eller brutal 
som det påståtts utan snarare drömsk och melankolisk. 
Det vilar en mystisk och lätt skrämmande känsla över hela 
skivan och de teatraliska arrangemangen. Ljudbilden är 
hoppusslad av stämningsfulla körer, sköna basgångar och 
trolska syntar.
 Albumet är väl sammanhållet, Woland vet vart de vill, 
men de når ändå inte riktigt fram. Det gnistrar till lite här 
och där på skivan, ett stick som passar perfekt eller en me-
lodi som fastnar. Manhunt räcker inte hela vägen eftersom 
det perfekta sticket inte följs av en lika klockren refräng 
utan istället planar låtarna ut och bildar en ganska platt 
skiva.

MARIA PETERSSON

skivor
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FOO FIGHTERS
Live at Wembley stadium
RCA/SONYBMG

GGG
Konsertens höjdpunkt är Dave Grohls tårar över att spela 
inför 86 000 åskådare och att han äntligen får stå på 
samma scen som Jimmy Page och John Paul Jones. Som 
ett barn på julaftonsmorgon. Jag träffade Dave och Chris 
för några år sedan. Han sa då att han skulle släppa allt 
ifall Jimmy Page ringde och frågade ifall han ville spela 
trummor med ett återförenat Led Zeppelin. Chris sa bara ”I 
totally understand man”.
 Foo Fighters radar upp hit efter hit och det blir faktiskt 
lite grötigt trots att de går ned i tempo och växlar till akus-
tiskt. Men det här, tror jag, är inte en konsert du ska se på 
DVD utan du skulle varit på plats i London den där regniga 
kvällen.

PER LUNDBERG GB 

TWISTED SISTER
Live at the Astoria
DVE/SOUND POLLUTION

G
Vissa saker försvinner aldrig. Herpes, Filip & Fredrik, stan-
ken av urinöl och Ajax. Twisted Sister kan man lägga till 
den listan. Jag fattar inte att det fortfarande fi nns ett sug 
efter att höra och se Twisted Sister. Visst, de håller ett högt 
tempo konserten igenom och Glen Close/Mimi (från Drew 
Carey Show)/Dee Schneider headbangar frenetiskt. Men att 
höra honom jönsa om hur mycket den och den låten betytt 
för honom gör mig bara cynisk. Soptippen nästa.

PER LUNDBERG GB

dvd
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