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”I WASN’T TRYING TO build a business. I was trying to build a
community more than anything else.”
Allt är gjort. Ingen kan skapa ny musik, men det finns
ganska enkla lösningar på att i alla fall lura oss lyssnare att
vi är med om en unik upplevelse. Ta en beprövad genre,
ljudbild, whatever och tweaka den något. Håll dig borta från
det slätstrukna och lättlyssnade. Efterapa inte något rakt av.
Spikat och klart!
Det New York-baserade skivbolaget Sacred Bones Records
har en löjlig förmåga att uppmärksamma artister och band
som forcerar saker framåt. Det är inte alltid fantastiskt men
det är alltid intressant. På deras repertoar hittar man akter
som verkar i lastgamla genrer som folk, noise, ambient, postpunk, kraut och industriell metal. Det kan skifta tvärt från
release till release men alla har den gemensamma nämnaren
att de vågar vägra standarden.
Även tidigt i år har de bevisat att en skiva med Sacred
Bones Records-stämpel (du ser den tydligt på varje
omslag) är något att lita på. Vibrato-glada Amen Dunes
har skickat ut sin bästa skiva hittills. The Men slår nästan
knut på sig själva i att vilja vara överallt hela tiden, A Place
To Bury Strangers är A Place To Bury Strangers. Och så här
fortsätter det.
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Skivbolagets direktör heter Caleb Braaten och har en förmåga
att nosa sig till det som i alla fall
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lyssnarens öron. I en intervju med
Bandcamp sänder han ut citatet
här uppe och det är ett motto
som fungerar alldeles ypperligt
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och nyfikenhet får säga sitt.
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BAKOM OMSLAGET
TOVE STYRKE GÖR sig redo att erövra världen och en av Sveriges mest
anlitade fotografer, Emma Svensson, fick en session med popstjärnan. Vi
ställde några frågor kring hela upplevelsen.

Hur var Tove att jobba med?
– Magisk! Hon vet vad hon vill, är inte rädd eller blyg och bara äger. Sedan
jobbar vi tillsammans för att förstärka det och ta det till nästa nivå.

Hur lyder ditt förhållande till Tove Styrke och hennes musik?
– Jag såg Tove Styrke redan i Idol för evigheter sedan och tyckte hon var
en cool tjej. Hon gör verkligen sin grej och extremt bra. Jag har sjukt
mycket respekt och beundran för henne. Tycker hennes senaste musik är
fantastisk!

Vad är det som gör en fotosession bra?
– När man har en bra connection, litar på varandra och vågar prova sig
fram. Det måste finnas ett utbyte av energi och bra pepp!

Hur gick tankarna kring det här omslagsfotot? Nåt särskilt tema?
– Vi gjorde ganska kommersiella pressbilder åt Tove men ändå med edge.
Det skulle vara färgstarkt med attityd och utstrålning.

Vad är dina bästa foto-tips?
– Fotografera jättemycket och analysera dina bilder. Titta mycket på
andras bilder och lär dig vad du gillar och inte gillar. Fundera på vilket
budskap bilder har. Fokusera inte för mycket på tekniken utan lär dig
förstå ljus och komposition istället. Ha kul!

Hur var upplevelsen?
– Jag älskar att fotografera coola tjejer som man har en connection med så
man kan leka framför kameran. Det är oftast då man får de bästa bilderna.
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P L US & M I NUS
MÅNADENS HÖGA TOPPAR OCH DJUPA DALAR

Foto: Emil Agrell

Leslie Tay på bio i höst
För tio år sedan kom en dokumentär om Leslie, då hade filmaren Stefan
Berg följt honom i fem år. Det har han fortsatt göra och i höst kommer fortsättningen, som alltså visas på bio. Stort!

Mer Refused åt folket!
Det är inte självklart att en återförening efter 14 år ska bli lyckad, men det
blev Refuseds och nu verkar det som att de spelar in än mer musik.
Foto: Wikimedia Commons

Gyllene Tider gör VM-låt
Förlåt, men vem i helvete tyckte det kändes
rimligt att be Gyllene Tider göra musik igen? Nej, i
vår bok hade Linnea Henriksson gott kunnat göra
VM-låten själv.
Låna världsstjärnornas
handstil
Okej, det må vara
tramsigt, men också
imponerade. Att några
samlade ihop och
återskapade
bland andra
Bowie, Lennon
och Cobains
handstilar och
sedan gjort
fonts av det.
Tramsigt, men
kul!

Foto: Jimmy King

Foto: Linus Hagström

Avicii har
lämnat oss
för gott
Blott 28 år gammal och nu måste vi leva med att
Tim Bergling, aka
Avicii, aldrig mer
kommer att kunna
skapa ny musik. Vi tackar för det du mäktade
med och tröstar oss i
att du hann med ett
sista album.

Vila i frid Lill-Babs
Det kändes som att
Barbro Lill-Babs Svensson
aldrig någonsin skulle
dö. Sen vips var hon bara
borta. Vila i frid.

Foto: Sean Eriksson

Marduks nassekopplingar
Visst, man får väl vara nazist om man vill. Men
man kan inte förvänta sig att vanligt folk ska se mellan
fingrarna för sånt, inte ens för ett band som Marduk.

Foto: Martin Rulsch

MAJ 2018

Foto: Smultronställen

Rebecca & Fiona på egna ben
Varför förlita sig på trötta skivbolagsgubbar när man
kan göra saker själv? Sagt och gjort, popduon är nu sina egna
och gör precis vad de vill.

Foto: Céline Barwich
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GAV SVENSKA AKADEMIENS
P O P F L Ö R T R I N G A R PÅ VAT T N E T ?
ORD & FOTO: EMIL VIKSELL

VID DET HÄR laget har ni väl alla fått mer än nog av
Svenska Akademien och den skandal som engagerat
betydligt fler än endast de vanliga litteraturdiggarna.
Därför börjar vi i en annan ände.
Vi svenskar tror ju gärna att den ganska betydelselösa
norra vildmark som är vårt land sätter djupa avtryck i
världen runt omkring oss. En felaktigt hissad schweizisk

flagga vid börsnoteringen av Spotify hejdar knappast vår
självbelåtna tro på Svea Rikes internationella betydelse.
Som varande svensk är jag på vippen att suga i mig
något av den ära som samtidens skarpaste rappare
Kendrick Lamar förärades med, när han tilldelades
Pulitzerpriset i musik. Anledningen är givetvis att jag i
min inskränkta uppblåsthet tror att Svenska Akademiens

beslut att prisa Bob Dylan 2016 på ett eller annat, litet
eller stort, sätt har påverkat Pulitzerprisjuryn.
Japp, det är kvalificerad hybris.
Pulitzerpriset har ganska många kategorier och priset
i kategorin musik har delats ut sedan 1943. Även om vi
mest kanske tänker på priset som någonting som ges
inom litteratur och journalistik. Den stora skillnaden detta år är att priset går till en populärmusikalisk artist och
skivan Damn. Tidigare har det endast getts till kompositörer som typ sysslar med klassisk musik eller jazz.
Nu tycker jag att det finns ett värde i att lyfta och hylla
både smal litteratur och musik. Men det är nästan lika
viktigt att lyfta fram de konstnärliga och samhälleliga
värdena i populär populärmusik.
Och det är nu vi kommer tillbaka till Akademien.
Kanske planterade De Aderton idén hos Pulitzerprisjuryn.
Idén om att priset kan ges till någon som på ett tydligt
sätt är annorlunda än de tidigare pristagarna. Antagligen
inte, men man kan väl få tillåta sig att tänka lite svenskt?
Det var nog i alla fall inte grånande eminenser och den
ständigt lillgamle Horace Engdahl som låg bakom att
belöna Dylan. Vi vet ju inte, för allt är så ”frimurigt” kring
detta sällskap. Men det var nog det nya blodet, sådana
som exempelvis Sara Danius eller Klas Östergren. Sådana
som gjort annat än knarkat tyska filosofer, sådana som är
lika intresserade av populärkultur som du och jag.
Något slags brytningstid befinner vi oss i, jämte all
den så kallade polariseringen. Amerikanarna gör upp
med slaveriet och prisar Kendrick parallellt med att en
rasist styr deras land. Och det som gömts i Akademiens
smutsiga snö visar sig nu i brytningstidens tö, parallellt
med att de moderniseringsivriga får gå och de reaktionära fortsätta basa över sitt sjunkande skepp.
Vi vet faktiskt inte vad som hänt i det litterära sällskapet och det är antagligen inte så enkelt som att det
har varit två lag, ett ont och ett gott. Men utifrån ser
det verkligen inte snyggt ut, med ett gäng herrar som
blundat och/eller försvarat den så kallade Kulturprofilens
förehavanden, misstänkt för allt från ekonomiska oegentligheter till sexuella trakasserier.
Visst gör det ont när knoppar brister. Slå på Kendrick
och fortsätt rasera det som varit. ”We are the future, not
them”, som det sägs i första X-Men-filmen – vi skiter i att
det är Magneto som yttrar orden, för tillfället.

NYBÖRJARGUIDEN

SÅ TOG GRUNGEN ÖVER VÄRLDEN
GRUNGE ÄR EN musikgenre som
grundades på 80-talet i Seattle. Genom att blanda tung distorsion från
klassisk metal med den råa aggressiviteten från punk skapades grungen
i viss mån som en motreaktion till
80-talets något ytliga metalscen. En
scen där glam- och hårmetal blivit en
cementerad norm för genren. Grungen ville gå i motsatt riktning, och
istället för att klä ut sig och sminka
sig enligt en ”larger-than-life”-estetik
ville behålla fötterna på jorden och
framhäva en mänskligare skildring av
artistskapet.
Den växande musikscenen fick sin
första riktiga exponering utanför Seattle med kompilations-LP:n Deep Six
1986. På albumet fanns låtar av bland
annat Green River, The Melvins och
Soundgarden. Band som idag anses
8
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vara några av de främsta pionjärerna
inom grungen.
1986 grundar även Bruce Pavitt
och Jonathan Poneman Sub Pop, ett
skivbolag som snabbt blir en central
punkt för scenen. Sub Pop var först
med att skriva kontrakt med bland
annat Nirvana, Soundgarden och
Mudhoney.
Ingen vet exakt vem som först
myntade begreppet ”grunge” (vilket
på svenska betyder något i stil med
geggamoja), men en av de tidigaste
användningarna av termen ska ha
varit när Mark Arm från Mudhoney
beskrivit sitt band som ”pure grunge,
pure shit”.
På tidigt 90-tal exploderade grungen totalt och blev en av de absolut
hetaste musiktrenderna i världen.
Mycket tack vare Pearl Jams debut

Ten och Nirvanas magnum opus Nevermind som innehöll hits som Smells
Like Teen Spirit och Come As You Are.
Estetiken att klä sig i varma och något
plufsiga kläder, ursprungligen främst
nyttjat för att överleva Seattle klimatet,
hade nu blivit den absolut hetaste modetrenden. Helt plötsligt kunde en röd
flanellskjorta kosta lika mycket som en
Armanikostym. Grunge blev därefter
en något negativ term för många musiker som inte längre ville förknippas
med vad genren muterats till, och den
växande girigheten bakom den.
Viktiga artister inom grungen som
inte tidigare har nämnts i artikeln är
Mother Love Bone, Alice In Chains,
Tad, Hole, Screaming Trees, och L7.
Kolla in en spellista på GAFFA.se (sök på
“NYBÖRJARGUIDEN”)
MAJ 2018
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REDAKTIONEN REKOMMENDERAR

H Å L L KO L L PÅ . . .
TRE FÄRSKINGAR SOM STICKER UT UR MÄNGDEN
ORD: DANIEL HORN

NOERA
Det handlar om en enkel om än mångbottnad ljudbild.
“Allt är skrivet för att kunna spelas live på gatan med
portabla stärkare”, som gruppen så tydligt beskriver det.
Noera uppenbarade sig när den här pennan var jury på
Partillerocken. De stack minst sagt ut bland riffrocken
och de snackade nåt om postironisk syntgrunge om jag
inte minns fel. Sånt vaknar man ju till av.
Men för att ta det från början. Noera bildades i
samband med något så torrt som Kultursommarjobb
2017. Pontus på trummor, Zara (från dreampop/shoegaze-bandet No Kiss) på synt och sång, Nils på bas och
backup-sång och Adrian (från metalbandet Downfall
Era) på gitarr och backup-sång.
– Första dagen vi kom till jobbet visste vi inte hur vi
skulle göra för att ha något att spela veckan därpå. Två
vilsna medlemmar som var bottenskrapet av ett dreampopband och två grundmedlemmar till ett alternativt
metalband skulle på något sätt skrapa ihop något att
spela inför Göteborgs invånare under två veckor.
Men tack vare gruppens “coola jobbcoach” kunde
de göra ett undantag med repschemat och spendera
jobbdagarna i Downfall Eras replokal där magin gavs en
chans att frodas.
– Zara räknade med att vi skulle spela covers men
Nils lyckades övertala hela bandet om att vi skulle skriva
eget, trots att han inte var helt seriös. Vi bestämde vem
som skulle spela vilket instrument och sen slängde
Adrian nonchalant ur sig att vi skulle ha randiga kläder
och solglasögon på scen.

Foto: Anders Ödman

Angående inspiration så kommer mycket per automatik
från bandets tidigare band, men det stannar knappast där.
– Vi har lånat grejer från Nirvana och vi har försökt att
låna grejer från Agent Blå men det gick inte så bra.
Nyligen släpptes gruppens första singel Third Note. Ett
stycke som vaknade till liv ganska så spontant.

JUNIOR BRIELLE
Personerna bakom den här duon har levt ihop nästan hela sina liv. Men när Junior
Brielle vaknade till liv är en bra fråga.
– Vi bodde i en enorm herrgård i ett gammalt militärområde förra vintern. Fram
tills dess hade vi mest spelat någon form av rock’n’roll, men det kändes inte så spännande längre och vi bestämde oss för att skita i det.
Med en gammal, ganska dålig synt och ett trumset tog de sina första steg mot ett
nytt sätt att jobba på. Det första de skrev var refrängen till Säg Aldrig Ditt Namn som
sedan blev andra singeln till Blod EP.
– Det blev ett avsked från naiviteten och att förlita sig på andra (bandmedlemmar)
och istället göra allt bara vi två. Musik är så mycket mer på liv och död för oss än
andra vi har försökt att spela med. Därför kan det bara vara vi två i Junior Brielle.
Musikaliskt har utgångspunkten alltid varit och kommer nog fortsätta vara att
skriva så fina melodier som möjligt. Det är syntigt, poppigt och rakt på sak-ärligt.
– Just nu låter det på ett sätt, om ett år låter det annorlunda. Den utvecklingen
känns oviss och jävligt spännande. Om vi skulle hålla på och sätta riktlinjer och säga
JA och NEJ skulle inget hända.
MAJ 2018

– Zara skulle testa syntljud samtidigt som Adrian
försökte få ljud i gitarren och när Zara tog tredje tonen
på synten slog Adrian an ett perfekt passande ackord
och vår första låt, Third Note, föddes.

ARVID NERO
Foto: Ian Schemper
Foto: Ellika Henrikson
Ett starkt och tidigt musikminne för Arvid var en
samlingsskiva med bluesartister. Det var stora röster
med ärliga uttryck och han
kunde lätt ta till sig musiken
även om hans engelska var
näst intill obefintlig.
– Jag började stamma
en del vid fyra års ålder och
jag tror nog att det bidragit
till att musiken blivit viktig.
Folk har bråttom och är
stressade i våra tidevarv och
människor kunde, som jag
minns det, tröttna på och
avbryta en när man stått
och hakat upp sig på något
ord för länge. När ett ord
fastnar nånstans mellan
tanke och tunga så får man
försöka välja ett annat ord.
En följd av det är att man börjar leka med ord. När Arvid sjöng stammade han inte,
det flöt på och så småningom började han sjunga historier för sig själv.
– Så förutom den kreativa ådra som de flesta, mer eller mindre, har så får jag nog
vara tacksam för att talet inte alltid är självklart för mig.
Hans nya album har hämtat näring ur delta blues, soul, folk, Mali blues, country,
klassiskt och reggae.
– Får nog inga översvallande känslor av att ge ut musiken förutom att det känns
gott att dela med sig. Att förmedla musik live eller att sitta hemma och spela ger ju
oftast nån slags tillfredsställelse. Är man fokuserad hamnar man i ett visst tillstånd
där känslor blir svårdefinierade, kanske för att man inte tänker lika mycket som
annars. Man hamnar i sin egen värld.
G A F FA . S E
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BÄST JUST NU

INTRO

LÅT DIG INSPIRERAS AV VÅR GUIDE TILL DE BÄSTA LÅTARNA JUST NU.
DU HITTAR ALLA LÅTAR PÅ VÅRT SPOTIFYKONTO GAFFA.SE
ORD: ANDREAS BÄCKMAN

Foto: David Jansson

FOREVER & EVER
JUNIOR BRIELLE
Fredrik Strage har redan beskrivit ljudet
av den här Östersundsduon som att
Jocke Berg och Little Jinder hade haft ett
one night stand och sen fått tvillingar.
Och vilka är väl vi mer än att hålla med
och applådera det faktum att dessa
norrländska bröder lade indie-rocken på
hyllan och istället upptäckte synten och
Dancing On My Own.

Foto: Stereo Stereo

I NEED YOU
REBECCA & FIONA
Av allt att döma verkar det som att Rebecca & Fiona har återhämtat sig från den
förlustaffär det innebar att byta DJ-karriären mot livemusik med band. Nya I
Need You är ungefär sju gånger bättre än
Pop Bitches från förra året och ärligt talat
är det otroligt skönt att de verkar vara
tillbaka för att göra det de är bäst på, det
vill säga snygga electropop-bangers för
dansgolvet.

Foto: Derrick Santini

2000 ANGELS
BEN KHAN
Senast vi hörde av Ben Khan innan han
försvann spårlöst, var för tre år sedan
med ljuvliga EP:n 1000. Året innan släppte han låten Youth, som undertecknad
höll allra kärast det året. Nu är han äntligen tillbaka bland oss dödliga, med en
låt som inte oväntat lovar gott inför vad
som tydligen är ett kommande album.
Svettig, känslig, rökig R&B-pop när den är
som allra bäst.
12
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Foto: Sony Music

LAKAN
NEWKID
Alexander Ferrer har äntligen gjort en låt
om olycklig kärlek igen. Det är en ballad
om att bli lämnad, med refrängen: ”För
det dödar mig att du redan startat om
/ Innan doften ens hunnit lämna mina
lakan / Woah-ooh-ooh-oh Hur kan du
glömma så snabbt?”. Den är hur bra som
helst. Den bästa sedan episka Jag Gråter
Bara I Regnet, och det vill inte säga lite.

Foto: Bill Ebbesen

PYNK
JANELLE MONÁE (FEAT. GRIMES)
Det har diskuterats flitigt huruvida detta
är Janelle Monáes sätt att komma ut. Men
det är oviktigt. Viktigare är att det här
är en totalt oförblommerad hyllning till
den plats där allt liv börjar; det kvinnliga
fortplantningsorganet och allt som kommer med det. Dessutom är det början på
en ny riktning för Monáe. En som doftar
starkt av rosa tuggummi.

Foto: Sony Music

IN NEW EUROPE
SHOUT OUT LOUDS
Samtidigt som de förbereder sig för
kommande Europaturnén skickar
Stockholmskvartetten ut den den här
godbiten. Och om det är så att gruppen
haft svårt att toppa albumen från mitten
av 00-talet, så låt det ta en ny vändning
med fina In New Europe. En mjuk och
drömmig historia som kan och bör gå
varm överallt i sommar.

Foto: Christian Saldert

GEHENNA
HÄSTPOJKEN
Ofta är de mest skamlösa stölderna de
bästa stölderna. Ceremony skrevs för Joy
Division, men efter Ians bortgång spelades den in och släpptes som New Orders
debutsingel 1981. Hästpojken har, något
oväntat och helt utan krusiduller kopierat
intro, melodi och gjort om alltihopa till
en janglig popdänga om att bli hel igen.
Resultatet är fantastiskt och bästa låten
på nya skivan.

Foto: Kim Metso

CHARLIE
TAKEN BY TREES
Här kommer en glädjande nyhet. Victoria
Bergsmans senaste skiva med Taken By
Trees är bland det bästa du kan lyssna
på i vår. Yellow To Blue släpps 4 maj och
är högkvalitativ elektronisk pop i sin
puraste form. Den tidigare The Concretes-sångaren är inte bara en väldigt
behaglig röst att lyssna på, hon är också
ett melodiskt geni.

LOSING YOU
BOY PABLO
Pablo Muñoz från Bergen är tillbaka! Förra året charmade han byxorna av oss, och
även hela internet, med EP:n Roy Pablo
och låtar som Everytime och Ur Phone.
Och det är ett kärt återseende. Pablo har
blivit ett helt år äldre (19) och av texten
att döma en del tråkiga erfarenheter
rikare. Låten handlar om hjärtesorg, men
förpackningen är behagligt varm och och
dagdrömsk.

ALABAMA
TRACYANNE & DANNY
Minns ni Camera Obscura? Bandet som
dök upp i början av 2000-talet, anklagades för att plagiera Belle & Sebastian, för
att sedermera bli varje värdig indiepoppares hjärtebarn. Efter ett tragiskt dödsfall
i bandet föll de sedan i glömska. Nu är
sångerskan Tracyanne Campbell tillbaka,
tillsammans med Crybabys Danny
Coughlan. Om det är ett ljuvt möte? Det
må ni tro.

BARBIE THINGZ
NICKI MINAJ
Drottning Minaj bryter tystnaden (nåja)
för att återta sin naturliga plats som
härskarinna av världen. Hon gör det
genom att släppa lös Barbie Thingz som
inleds med befriande nördiga raden: ”I’m
in my prime, Optimus Sagittarius, so you
know I’m an optimist”, och fortsätter med
att konstatera att alla ex hon dissat skulle
ställa upp och gifta sig med henne, om
hon skulle be dem. Givet.

Foto: Ebba Ågren

BEDROOM
ECHO LADIES
Malmöbördiga Echo Ladies är en melodisk katastrof, ett enda gytter av maxade
reglage och oljud. Att försöka höra vad
de sjunger är praktiskt taget omöjligt,
och det här med att mastra verkar ingen
ha lagt särskilt stor vikt vid. Ja ni hör
ju med andra ord att detta är som ljuv
musik för ett shoegaze-öra. Äntligen
ett band som dyker rakt ned i 80-talets
smutsigaste byk.
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SOUNDBOKS 2

8 598:-

PLAY
IT
LOUD

SOUNDBOKS 2 är en batteridriven ljudtryckskanon med
inbyggd Bluetooth. Med en ljudnivå som är hög nog för 100
dansande personer och en batteritid som överlever den som
alltid är festens mittpunkt. Klarar både snö, värme och lera.

SPOT NYA NAMN I RAMPLJUSET

FRICKY

AQUA AURA UNDER YTAN
ORD: VERONICA LARSEN FOTO: ALBIN SJÖDIN

ERIK FRIMAN HAR munnen full av kärleksmums, chokladkakan med kokos på.
– Aqua Aura, det låter härligt, det låter som det
passar. Musiken har nästan formats efter ordet. Hela
betydelsen, att tro på energier från ädelstenar, det har
jag inte gjort innan men det faktum att jag börjar närma
mig det, är också vad EP:n är för mig; att jag närmar mig
de mer själsliga delarna av mig själv, på ett lite konstigt
sätt, för det är ganska ytlig musik. Samtidigt som jag
lever i den här ytliga världen och följer en slags modernitet försöker jag hela tiden tänka på hur själen mår.
En bebis skrattar, det slamrar från porslin. Vi ses på
café för att snacka om Aqua Aura, en EP Erik är nöjd med.
– De äkta momenten på skivan är jag mest stolt över,
där det kommer fram saker som är jag utan något filter,
utan ”komponenter som gör en bra skiva”, för med den

”KRAMER SÄGER
GREJER PÅ ETT
SÄTT SOM GÖR DET
R O L I G T, F Ö R D E T
L Ä G G S T I L L N Å G O T,
EN MÄNSKLIG
T W I S T. ”

här genren jag gör är det lätt att ha det här filtret på hela
tiden, jag försöker komma förbi det.
I processen har Erik utgått från låtskisser och han beskriver ett slags organiskt känsloskapande, där han gjort
klart låtar han fått ”feeling på”. Att ha en deadline har
sporrat men också skapat stress, PR och turné bokades
innan EP:n var klar.
– Jag tänkte faktiskt ”nej jag orkar inte, jag styr av det,
jag får säga förlåt till alla, jag klarar inte av det här”, men
sen bestämde jag mig att jo, jag måste.
En kraftansträngning som skapat glädje, för Erik ler
med självförtroende när han berättar om hur han och
producent Alex klarat av en ”riktig deadline som riktiga
musiker”. Erik är en del av kollektivet Random Bastards
och tycker det är mer intressant att höra saker sägas i
melodier än i talande form. Vi pratar om humorn i hans
musik och kommer in på Seinfeld.
– Kramer säger grejer på ett sätt som gör det roligt,
för det läggs till något, en mänsklig twist. Sång är en
14
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förlängning av det. Jag triggas av det, av hur man kan
säga saker.
Fricktown, en melankolisk låt på EP:n, skrattar jag åt
eftersom du rimmar så kul, men får man skratta?
– Det får man, det är ju ett filter på ett sätt, jag pratar
om något som är sjukt jobbigt, men det blir enklare för
mig att prata om det om jag får säga det på ett roligt
sätt. Det är härligt att du kan skratta åt det, annars blir
jag en sorglig person. Nu med hela Fricky-grejen, när jag
går in i artisteriet, jag vet att jag har blivit en dålig kompis, en dålig pojkvän som är uppe i något helt annat.

Folk kan gå på droger för att komma någonstans, men
med Fricktown vill jag säga ”testa att vara i det här, testa
att vara i mitt huvud för det är najs, men det är bara jag
som kan vara här”. Jag skulle gärna vilja att människor
i mitt liv kunde få vara i det tillståndet, men i låten så
fattar jag att det inte går, att jag måste ta mig ur det,
så det är lite av ett beroende som inte är så hälsosamt.
Samtidigt är det något som går bra, jag lyckas leva på
det, det är ju najs ändå.
Eriks solokliv från rap-duon Broder John & Friman har
varit lyckosam, Hon Få Mig har över 3,8 miljoner streams,
MAJ 2018

VEM? Fricky, ”en sjukare lite twistad
förlängning av mig” enligt Erik själv.
Som liten var Erik bra på att härma
dialekter och var klassens clown.
– Jag blev kallad naiv när jag var tonåring. Jag har alltid haft nära till det,
men jag värdesätter det och önskar
det på alla andra.
VAD? Afropoppig R&B med
underliggande budskap om vikten
av själslig jämvikt och att må bra
inifrån. Aqua Aura är en ädelsten och
namnet på Frickys debut producerad
av Academics.
– Jag vill inte att folk ska jämföra
sig själva med min musik, att det
är ”trendy”, jag vill bara göra andra
glada. Det låter modernt, men det är
ett trick för att få folk att lyssna och
förstå andra saker.
VAR? Umeå men bor numera naturnära i Stockholm.
Aqua Aura
( 2018)

och på Aqua Aura (låten) bearbetar han framgången:
”nya människor i mitt liv, på min telefon, jag vet inte vem
de är, var de kommer ifrån”.
– Det finns ju en konflikt i att det är så fett att få all
den här bekräftelsen från människor man inte känner.
Hur ska man uppskatta det? Eller ja, det är väl bara att
uppskatta, men hur ska man förhålla sig till det? Aqua
Aura kanske känns som en skrytlåt, men det är bara en
känsla som kom.
Eftersom Fricky skapat vågor också i våra grannländer
ber jag Jakob Schapira som driver danska Soul Op om en
MAJ 2018

intervjufråga, han vill veta vilken dansk artist Erik skulle
vilja ha med på en remix av Hon Få Mig.
– Gilli. Lyssnat svinmycket på honom. Älskar honom.
Skulle lätt vilja göra en annan låt med honom!
Även Makko Makeba, norsk rappare och producent
ber jag om en fråga, han undrar ”hvilke ting Erik trenger
i studio”.
– Inte mycket. Kaffetermos, mina varma tofflor som
jag fått av min flickvän, vatten typ? Aqua! Haha. Gärna
inget internet. Jag har en hemmastudio i lillstugan till
huset.

Eriks telefon ringer, det är Västerbottens-Kuriren,
Fricky är ett hett villebråd, men innan jag låter honom
gå vill jag ha en förklaring.
Du sjunger ”Hon får mig att fatta poängen”, vilken
poäng?
– Att det inte finns nån begränsning i relationer. Är
man kär och förstår den andre kan man hjälpa varann
att få det man vill i livet. Om jag har en resa i mitt liv och
får dela den med någon annan, snarare än att göra den
själv är det ju poängen med allt: att dela en upplevelse
med andra.
G A F FA . S E
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SPOT
– Det känns superkul, jag kan fortfarande inte smälta
det riktigt. Men jag vet inte om man vill smälta det för
det känns som att det är då man kan få hybris.

Jakten på rytmen
Sedan den första singeln släpptes för två år sedan har
Rhys levt ett hektiskt liv och hon har fortfarande inte
hittat sin rytm.
– Jag borde börja meditera för jag har tenderat att
vara väldigt trött på min fritid och bara lagt mig eller

”JAG VET INTE OM
MAN VILL SMÄLTA
DET FÖR DET KÄNNS
SOM ATT DET ÄR
DÅ MAN KAN FÅ
HYBRIS.”

fortsatt att vara lite “eehhgg”, säger Rhys och försöker
imitera en stissig känsla.
– Så jag har inte riktigt hittat mitt sätt att slappna av
än. Men jag brukar typ bara sätta på Friends eller kanske
ta ett bad. Men jag borde försöka meditera.
Med det sagt fortsätter musiken att pulsera för ett av
Sveriges mest intressanta poptillskott. I början av mars
släpptes Rhys singel No Vacancy som har streamats över
en miljon gånger på Spotify. Låten skrevs naturligtvis på
en trång tunnelbana, en sen lördagkväll, i Stockholm.

RHYS

”JAG BLEV LITE JANTELAGIG NÄR JAG KOM HIT”
ORD: LISA DAHLGREN FOTO: DANIEL STIGEFELT

KLOCKAN HAR SLAGIT midnatt en lördagkväll. I Stockholms tunnelbana trängs personer som vill hem och
kraschlanda i sina sängar. Men då väcks Rhys skrivarglöd
och inspirationen flödar i henne.
– Av någon anledning kommer jag alltid på texter när
jag sitter på tunnelbanan på väg hem, ibland full. När
man sitter och känner sig lite djup. Då har jag kommit
på många låttexter och skrivit ner dem, säger Rhys och
skrattar. Så har jag använt dem och bara damn, pretty
good.
Musiken har alltid pulserat i hennes hjärta och redan
från barnsben hade den en viktig roll i hennes liv.
– När jag var liten satt jag alltid framför spegeln och
sjöng med i låtar typ “na na na na na” och så spelade jag
in massor av videor när jag satt på sängen och sjöng.
Jag var väldigt inriktad på unga tjejer när jag var liten.
Det låter kanske konstigt men jag sjöng mycket Avril
Lavigne, Miley Cyrus och Hilary Duff.
MAJ 2018

Rhys pappa spelade samtidigt väldigt mycket gammal
musik. Oftast funkiga saker så mitt bland alla unga artister såg hon även en favorit i Stevie Wonder.
– Alla artister som jag lyssnade på när jag var liten inspirerade mig till att vilja sjunga. Jag ville leva deras liv.

En kulturkrock i Sverige
När Rhys fyllde tio år flyttade hon tvärs över Atlanten med
sin familj. En resa som var lite av en berg- och dalbana.
– Det var lite svårt i början. Det var the american
dream. Jag hade alltid drömt om att bli en stjärna och
när jag kom till Sverige var det lite “du får inte ha sådana
drömmar” och “nej Rhys, sådant händer inte”. Så jag blev
lite jantelagig när jag kom hit.
Men med sin kämparglöd lyckades hon med det som
inte ska hända i Sverige. Att nå ut med sin musik. Hon
har sålt platina och hennes låtar har streamats över 40
miljoner gånger.

VEM? 20-åriga Rhys började studera musik
när hon som tioåring flyttade till Sverige.
Åtta år senare släppte hon sin första singel
Swallow Your Pride. Men musiken har alltid
funnits i hennes liv och som barn i den
amerikanska staden Portland präglades
hennes tillvaro av allt från Stevie Wonder
till Miley Cyrus.
VAD? ”Sorglig, lite mörk men catchig pop”
enligt henne själv. Med sina låttexter hittar
hon mörkret även i livets ljusa händelser.
Det förmedlar hon med en sprudlande energi. Vi skulle kunna säga att hennes musik
berör hjärtat. I dubbla bemärkelser.
VAR? Från den nordvästliga staden Portland i Oregon, USA. Men när hon var tio
år gammal flyttade hon till Stockholm med
sin familj där hon numera bor.
No Vacancy
(2018)
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RAINDEAR

SVÅRDEFINIERAD ELEKTROPOP MÖTER HÅRDARE LJUD
ORD: CAMILLA JOHANSSON FOTO: KITTY LINGMERTH

– DET VAR NÅN som kallade det bohemian-electro-psychedelia, det tycker jag passar så himla bra, säger Rebecca
Bergcrantz, aka Raindear, när hennes musikstil förs på tal.
– För typ elektropop säger ju ingenting, det kan vara
vad som helst. Alla håller ju på med det, mer eller mindre. Det är bättre att försöka måla upp en bild i huvudet.
Musikern och producenten bakom Raindear släppte
sitt debutalbum Embers 2016. En skiva som hyllades
av en rad internationella musikmedier. Men Rebecca
är långt från en debutant. Redan som fyraåring skrev
hon sin första låt och på Spotify finns faktiskt en låt hon
spelade in som sjuåring. Men här och nu ligger fokus på
hennes senaste singel Sky.
– När jag gjorde låten hade jag en bild i huvudet av
karateprinsessor som flyger runt på jättestora myggor
i en solnedgång på en lila himmel med en brinnande
horisont.
Sky är den andra singeln efter debutalbumet och ett
smakprov på det kommande albumet som förväntas
släppas senare i år. Rebecca beskriver de nya låtarna
som ”lite mer rave, lite mindre nature.”
– Det är fortfarande samma universum men innan har
det varit lite mer flower power och hippieaktigt. Nu är det
lite hårdare ljudbilder, men det är ändå typiskt mitt sound.
Trots de kitschiga och lekfulla inslagen i hennes musik
finns där lika mycket mörker och allvar. Rebecca tror att
musiken speglar hennes personlighet väldigt bra, folk
som känner henne säger det. Men jag slås av en annan
likhet, både musiken och Rebecca utstrålar en sån cool
känsla av ”self power.” Att liksom skita i normer och
uppnå sina drömmar på egen hand.
18
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När vi pratar har Sky precis släppts och jag frågar hur
hon känner inför att släppa ifrån sig låtar, som kanske
känns väldigt personliga, till allmän beskådning.
– Man är ju helt jävla galen på ett sätt när man håller
på med det här. Det ju lite som att lägga sig mitt ute på
gatan och säga ”kör över mig”, det är självdestruktivt på

”DET JU LITE
SOM ATT LÄGGA
SIG MITT UTE PÅ
GATAN OCH SÄGA:
‘KÖR ÖVER MIG’”

– Jag inser att jag liksom inte är Måns Zelmerlöv. Jag
kommer ha en liten klick som fattar min grej. Och det
är fine, man får fokusera på dem. Men det är ganska konstigt att man ändå gör det här.
Varför tror du att du gör det?
– Kreativiteten är ett måste, det är som som en kran,
det är terapi. Men jag har funderat på varför jag måste
släppa ifrån mig grejerna. Folk säger att de gör saker enbart för sig själva, men jag tror det är bullshit. För musik
är en kommunikationsform så man vill ha ett gensvar,
en reaktion. Det känns inte fulländat annars. Det är som
att prata med en vägg om inte nån får höra det. Man har
sagt så mycket, fläkt ut sitt hjärta och så får man inget
svar.

VEM? Rebecca Bergcrantz, producent, sångerska
och musiker bakom artistnamnet Raindear.
VAD? Aktuell med singeln Sky, senare i år förväntas
uppföljaren till debutalbumet Embers släppas.
VAR? Ursprungligen från Malmö men bor sen lite
mer än ett år tillbaka i Stockholm där hon jobbar
med studiokollektivet Oda Studios.
Sky

ett vis. Samtidigt är det så kul när det tas emot bra. Men
det är ju alltid en stor procent som inte kommer fatta
ens grej.
Rebecca har emellertid blivit bättre på att inte ta åt
sig av det negativa.

(2018)
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Vilken podd ska vi sponsra?
Vi på Akademikernas a-kassa gillar poddar.
Nu letar vi efter en musikpodd att sponsra.
Vilken tycker du att vi ska satsa våra pengar på?
Din egen kanske? Eller har du en favoritpodd
om musik som vi bara inte får missa?
Du som har egen podd har nu chansen till ett
nytt sponsorsamarbete. Och för dig som tipsar
om någon annans musikpodd ligger en hittelön på 910 kr* i potten om ditt tips leder till
ett samarbete.

Tipsa på akademikernasakassa.se/gaffa
* Du får ett superpresentkort på summan 910 kr - lika mycket som den maximala
dagersättningen i a-kassan. Presentkortet går att använda i nästan alla butiker.

Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med
700 000 medlemmar. Frågor? Vi finns här för dig!

akademikernasakassa.se

akademikernas

2018 FINNS VI OCH VÅRA ARTISTER PÅ:
PuTTE I PARkEN Karlstad | STATEmENT FESTIVAl GöteborG | SwEdEN ROCk FESTIVAl sölvesborG
wE ARE STHlm | lulEÅ HAmNFESTIVAl | BORÅS PRIdE | mAlmöFESTIVAlEN
mETAllSVENSkAN NorrKöpiNG | ÅRByFESTIVAlEN esKilstuNa | kARl-OSkARdAgARNA växjö
umEÅ OPEN | wHERE’S THE muSIC? NorrKöpiNG | HX-FESTIVAlEN HelsiNGborG | kulTuRNATTEN uppsala
+ öVER 50 FESTIVAlER TIll RuNT Om I HElA SVERIgE!

VIll du OCkSÅ SPElA PÅ FESTIVAl? läS mER PÅ STudIEFRAmJANdET.SE/muSIk

tove styrke

H O P PA R
PÅ N Ä S TA
TÅG
HON TACKADE JA TILL LORDE UTAN ATT BLINKA OCH SEDAN
KOM KATY PERRY AV BARA FARTEN. TOVE STYRKE HÅLLER PÅ ATT
BLI EN AV SVERIGES STÖRSTA ARTISTER, MEN DET LIGGER EN
HEL DEL ARBETE BAKOM. POPSTJÄRNAN PRATAR MED GAFFA
OM ATT BEFINNA SIG I FAS TRE.
ORD: KARIN LILLBROÄNDA FOTO: EMMA SVENSSON
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MED EN MÅNAD kvar till releasen av hennes tredje
album Sway är det minst sagt hektiskt för Tove Styrke.
Ett par timmar innan hon ska åka till Australien för att
genomföra sina första spelningar i landet har hon inte
ens börjat packa upp resväskan från dagarna innan då
hon kom hem från USA. Att hitta en timme av artistens
tid är ett pussel, men till slut löser det sig. Platsen är en
lyxig studio i Stockholm. Det är stort och extravagant.
För att få prata ostört hamnar vi i ett stämningsbelyst
litet rum.
– Jag älskar att vara här. De har till och med ett
sångbås där jag kan sitta och lounga som någon slags
Beyoncé, berättar Tove under vår lilla rundtur.

Ett säreget ID
När singeln Say My Name släpptes för ganska prick ett
år sedan var det startskottet för ett framgångsrikt år,
där Tove Styrke har uppmärksammats på sätt som tog
henne till ställen hon aldrig tidigare varit på. Trots att
hon bara är 25 är karriären snart ett decennium gammal.
Tove Styrkes artistresa startade med Idol och där sattes
bollen i rullning ordentligt. Men sedan blev vägen brokigare och Tove Styrke drog i handbromsen för att komma
ikapp sig själv.
– Jag har alltid haft en artistdröm. Jag minns att första
gången jag sjöng för folk – jag tror att jag var sju år
kanske – så fick jag frågan inför publiken vad jag ville bli
när jag var stor och då sa jag att jag ville bli artist. Efteråt

”JAG SATT BARA OCH
HAMRADE PÅ PIANOT
OCH LÄRDE MIG BARA
DE ACKORDEN JAG
BEHÖVDE FÖR ATT
KUNNA SPELA DE
LÅTARNA JAG VILLE
SPELA.”

sa min mamma att så kan man inte riktigt säga. Att man
låter lite, ja … men jag har alltid velat sjunga, jag har
alltid velat bli artist.
Som ung var det stora röster som Mariah Carey och
Whitney Houston som inspirerade Tove. Hon spenderade timmar varje dag med att försöka sjunga deras
mäktiga powerballader. En övning som har gett henne
ett säreget ID i rösten.
– Jag har ju inte en fantastisk sångröst, och jag kan
fortfarande inte sjunga de låtarna, men jag satt och
sjöng de låtarna så mycket så till slut blev jag liksom
okej. Sen som vuxen så har man utvecklat det mer och
hittat sina styrkor inom de ramarna man har, vilket jag
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fortfarande gör väldigt mycket. Nu mer än någonsin
känner jag att det är mina begränsningar som också är
mina styrkor.

”Jag brydde mig inte så mycket”
I tonåren spelade Tove Styrke i ett jazzband och som
16-åring fick hon besök av Anders Bagge, från Idol-juryn,
som inte tvekade på att ge henne en guldbiljett. Bandet
krisade i Toves frånvaro och varje vecka räknade hon
med att åka ur tävlingen och ansluta till bandmedlemmarna som blev allt otåligare. Att göra Idol var aldrig något som Tove drömde om men succén blev ett faktum.
Tove slutade på en tredjeplats och fick ett skivkontrakt
hon än idag sitter på.
– Grejen var att Idol var rätt okej för mig för jag brydde mig inte så mycket, de fick liksom tjata med mig. Jag
tänkte att de andra som är med bryr sig så mycket mer.
Folk var så duktiga, jag trodde att jag skulle åka ut rätt
snabbt. Det är nio år sen så jag minns inte så mycket.
Jag är sjukt tacksam och glad för att jag hamnade på ett
skivbolag med en A&R som jag har jobbat jättebra med
från dag ett. Det är verkligen inte givet om man får ett
skivkontrakt via en sån situation men i mitt fall blev det
väldigt bra.
Innan Toves pappa pensionerade sig ägde han en
musikaffär så det fanns ingen brist på instrument i barndomshemmet, men trots det har Tove aldrig själv lärt sig
spela mer utöver de få ackord hon behövde lära sig för
att kompa sig själv på piano.
– Jag satt bara och hamrade på pianot och lärde mig
bara de ackorden jag behövde för att kunna spela de
låtarna jag ville spela. Jag kan verkligen inte sjunga
vilken låt som helst och det är därför jag skriver allt mitt
eget material. Jag måste göra melodier till mig själv som
passar mig och som blir intressanta med min röst. Och
det är vad som gör att det blir så himla bra när det blir
bra. Det blir något som någon annan inte hade kunnat
göra bättre.

Befinner sig i fas tre
Tove Styrke har en tydlig bild av sitt artisteri och känns
noga beräknande i allt hon gör. Ens förutfattade meningar kan ge känslan av att det krockar lite med den
djupa musikalitet som hon också besitter. Hon känns
rak och tydlig, hon vet vem hon vill vara och hur det ska
låta, och för att det ska bli så har hon själv tagit kontroll
över alla led i skapandeprocessen. Hennes kommande
album är ett projekt som har tagit två år att skapa och
den långa arbetstiden beror på ett minutiöst arbete på
varje låt.
– Det var när jag höll på med min första skiva som jag
fattade att jag kunde skriva låtar. Jag kände redan från
början att det inte fanns någon anledning att skynda
fram ett album och rida på vågen som folk kanske vill
göra efter Idol. Jag valde att ta tid på mig och göra något
som faktiskt var bra. Jag var 17 år och hade ingen aning
om hur jag skulle göra, jag var bara tvungen att testa.
Tove satte sig i sessions med låtskrivare och det föll
sig genast naturligt att hon själv bidrog mer och mer i
skrivandet. När hennes självbetitlade debutalbum till
slut stod klart hade hon skrivit en väldigt stor del av det
själv. Tove Styrke pratar om sin karriär i faser, där hon
just nu befinner sig i den tredje. Fas ett, debutalbumet,
beskriver hon som en inlärningsperiod. Efter att skivan
släpptes fortsatte Tove att jobba intensivt med turnerande och utlandssatsningar. Allt gick spikrakt uppåt, men
för Tove blev det till sist för mycket. Sommaren 2012
ställde hon in sin planerade sommarturné och tog en
paus från artistlivet.
– Jag slutade precis innan det blev tungt och har
sedan dess lärt mig väldigt mycket bättre att lyssna på
kroppen och känna igen stress, för jag är nog en sån
person som det verkligen kan bli för mycket för. Jag
tog en paus för att fundera på om det här ens var det
som jag ville göra i livet. På ett sätt fick jag ju bara ett
skivkontrakt i knät eftersom jag inte sökte upp Idol själv
utan bara hamnade där. Det bara blev massa bra saker

”NU MER ÄN
NÅGONSIN KÄNNER
JAG ATT DET ÄR MINA
BEGRÄNSNINGAR
SOM OCKSÅ ÄR MINA
STYRKOR.”

och jag behövde konstatera om jag gjorde det för att jag
ville eller bara för att det var bra saker och man borde
gör bra saker. Ville jag ens göra det här, är det så jag vill
ha mitt liv?
Pausen innebar ett återvändande hem till Umeå där
Tove fortsatte skriva musik utan att ha någon plan.
Genom att tillåta sig själv att ha tråkigt blev det tydligt
för västerbottningen vad det var hon på riktigt hade
lust att göra. Att bara sitta på en stol i ett rum, utan att
ha något att distrahera sig med, blev början på vägen
tillbaka till artistlivet. Tove Styrke fick äntligen tid att bli
vuxen och få grepp om vem hon var. När Tove gjorde sitt
andra album, Kiddo, gick hon in i arbetet med en tydlig
riktning.
– Under pausen blev det jättetydligt för mig att jag
verkligen brinner för det här, och vill göra det, och måste
göra det! Med Kiddo ville jag visa att jag kan. Nu hade
jag lärt mig och nu kunde jag ha en ambition. Jag visste
vad jag ville göra, hur det skulle låta, hur det skulle
kännas. Jag hade ganska många regler när jag gjorde
albumet och jag blev skitnöjd. Det var ett kvitto för mig
och det gav mig skitmycket självförtroende. Nu är jag på
en plats där jag känner mig friare än någonsin.

På turné med Lorde
Vi klipper till 2017. Tove Styrke släpper sin första singel
från projektet som kretsar kring albumet Sway. Hennes
lätta elektro som genomsyrade redan hennes första
album dyker upp igen i singeln Say My Name, men det
hörs också att ett större självförtroende har vuxit fram.
Låten får mycket uppmärksamhet, både i Sverige och
globalt. Framför allt hyllas den av några av världens
största popstjärnor, och en av dem gillar låten så mycket
att Tove får frågan att vara förband på en arenaturné
i USA. Den första mars 2018 inleder Lorde Melodrama
Tour i Milwaukee och med i turnékaravanen finns Tove
Styrke.
– Det var som en dröm. När jag åkte hade jag ingen
aning om vad jag skulle förvänta mig för jag har aldrig
spelat i en arena förut. Men det var så fett och jättespeciellt. Ella är en så varm och fin människa. Hon har
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Rony Alwin

hängt med oss och varit hur soft som helst. Man har ju
hört från andra band att det kan vara förjävligt att åka
förband för att ingen bryr sig om en, ingen dyker upp i
tid för att se en. Vi hade mer än hälften av publiken där
varje kväll och ibland nästan fullt. Det var helt fantastiskt.
Du verkar ha en nära relation till dina fans, hur var det
att spela inför dem i USA?
– Jag vet inte vad jag har gjort för att förtjäna så
fantastiska fans. Det började i Kansas City. Jag twittrade med några tjejer som skulle komma på spelningen
och de undrade om vi kunde ses innan eller efter. När
jag spelar på små klubbar brukar jag alltid gå ut efter
och hänga med mina fans, så jag sa att vi kunde ses vid
merchbutiken. Jag gick dit och trodde att det skulle
vara typ fem personer. Men det var ju en kö som aldrig
tog slut! Fansen har varit så fina så jag fortsatte att göra
det genom hela turnén. Efter ett tag såg jag lika mycket
fram emot det som själva spelningen.
Vilken respons fick du av fansen?
– De som kom dit var dels de som kommit till spelningen bara för mig för att de har följt mig i flera år. Sen
fanns det de som har researchat innan och kollat upp

TURNERAR MED
GIGANTERNA
Under de första månaderna 2018
gjorde Tove Styrke 15 arenastopp
på Lordes USA-turné, och i slutet av maj är det dags för nästa
äventyr då Styrke kommer agera
förband till Katy Perry. Turnén
avslutas 10 juni i Stockholm, och
sedan dröjer det bara till slutet
av sommaren innan huvudstaden
återigen får chansen att se Tove
Styrke. Sista helgen i augusti spelar hon på Popaganda.
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förbanden och gillat musiken, och sen är det de som
kommer fram och säger att de inte visste om mig förrän
de såg mig på scen för 20 minuter sen men att de älskade musiken. Det har varit jättekul att knyta an till alla de
här nya personerna.
Är det viktigt för dig att ha en relationen till dina fans?
– Jag tror det. Jag tycker jättemycket om det. För mig
känns det viktigt att kunna bara vara mig själv med dem
och att de vet vad för person som gör musiken. Så att
det inte blir någon glitch där, utan att det är öppet. Jag
älskar twitter för där kan man verkligen prata med folk.
Om jag har tråkigt eller känner mig ensam, ledsen eller
jätteglad så kan jag skriva där och prata med folk. Hur
mycket de i mitt team än bryr sig om projektet – at the
end of the day har de gått till jobbet och sen går de hem
till sina liv. För mig så är ju det här mitt liv. Och det är
fansen jag delar det med. För dem är musiken lika viktig
som den är för mig.

”Människor funkar lite som speglar”
Trots att vi samtalat oss igenom mycket av dåtiden
återkommer Tove Styrke ofta till det nya albumet Sway
och den plats hon är på idag. Två års arbete har precis
skickats till mix och glädjen över det är påtaglig. Hela Toves existens befinner sig i fas tre, och när albumet släpps
fjärde maj kommer även resten av världen vara det.
– Jag har vetat till hundra procent från början att
det här albumet kommer bli jättebra, men nu vet jag
verkligen det för nu har jag det. Nu är alla ljud klara. All
sång är inspelad. Alla ord. Det är så skönt. Jag ser det
här albumet som en liten samling av kärlekshistorier
där vissa av dem är jätteromantiska och vissa av dem är
verkligen inte romantiska alls för så är livet.
Vad inspirerade dig till att göra Sway?
– Jag har gått igenom sjukt mycket under processen
med de här låtarna. De är som ett lapptäcke av olika situationer och människor i mitt liv. I alla låtarna fokuserar
jag på relationer med andra människor. Men egentligen
så handlar det mest om att lära känna sig själv genom
relationen till andra. Människor funkar lite som speglar.
Man tittar på dem och man kan få tillbaka sidor hos sig
själv som man tycker om. Då gillar man den personen.
Men om man får tillbaka en bild av sig själv som känns
förvrängd på något sätt så är det väldigt frustrerande.
Blev albumet som du hade tänkt dig från början?
– Ja, det blev det. Rent ljudmässigt blev det lite lite
mer episkt än vad jag hade planerat från början. Min
tanke för hela albumet har varit att jag ville hålla det så
avskalat som jag bara kunde men fortfarande ha produktioner som känns intressanta. Och det är skitsvårt.

Ett ironiskt inslag
De ordningssamma, strukturerade och framför allt tydliga dragen hos Tove Styrke sätts i framkant när hon går
in på detaljerna i hennes musikskapande. Hon beskriver
hur varje ljud sätts på plats först efter stor omtanke. Låtarna må vara avskalade och stundtals små, men starka
melodier och detaljer med hög finess skapar kontraster
som väcker lyssnaren. Varje låt på albumet har sin egen
lilla personlighet. Singeln Say My Name karakteriseras
av ett ukuleleriff som från en början var ett ironiskt
inslag av Elof Loelv, musikproducenten som jobbat med
Tove på större delen av Sway, men som Styrke tvingade
honom att spela in. I Mistakes har flera timmar lagts
ner på att spela in små ljud som mobilvibrationer och
dragkedjor för att förstärka texten i verserna.
– Jag vill inte göra utfyllnadsspår, jag förstår inte
poängen med det. Jag gillar att låtarna låter på ett sätt
så att man känner igen dem direkt. Att de är speciella

”JAG VILL
INTE GÖRA
UTFYLLNADSSPÅR,
JAG FÖRSTÅR
INTE POÄNGEN
M E D D E T. ”

och att ljudet matchar melodierna, och att det matchar
texten eller känslan. Sway är en rätt kort skiva, men jag
tycker det är mycket viktigare att jag får lägga all tid jag
behöver på varje låt och se till att de blir riktigt bra.
Hur har låtskrivarprocessen sett ut?
– Jag tror att många vill skriva väldigt snabbt och gå
lite på den här känslan att det första vi kom på måste
vara det bästa för det kom naturligt. Jag gillar att köra
på ett tag först och göra det som kommer naturligt men
sen vill jag testa alla idéer. Jag vill sticka hål på allting
för att se om det håller. Om det är nån länk i kedjan som
känns fel så måste den bort och bytas ut. Ibland så kommer man tillbaka till samma ställe där man började men
då vet jag att det är bra. Det tar jättelång tid och därför
är jag är väldigt glad att jag har haft Elof att jobba med
som också är villig att spendera så mycket tid.

Happy accidents
Det är en kombination av planering och tur, eller happy
accidents som Tove Styrke kallar det, som har tagit
henne till den plats hon är idag. Den refräng hon är mest
stolt över på Sway kunde lika gärna ha gått artisten förbi
om inte producent-Elof var vaken nog att snappa upp
briljansen som kom att förgylla On The Low.
– Jag försöker verkligen att bara se möjligheter i saker.
Det låter som en självhjälpsbok, men som Lorde-turnén
till exempel, den sa jag ja till jättesnabbt. Jag tänkte inte
utan jag fick ett samtal och sa ja i samma samtal. Istället
för att tänka på hur mycket skrivtid jag missar och om
det verkligen är så smart så försökte jag tänka vad
mycket möjligheter som kan komma av en sån sak! Om
man håller sig öppen så är det lättare att det händer najs
grejer för en också.
MAJ 2018
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”ALLA HÅRDROCKARE ÄR SMARTA,
MEN VÅRA FANS ÄR LITE SMARTARE”
DEN IKONISKA GRUPPEN AT THE GATES GÖR SIG REDO FÖR SITT ANDRA ALBUM
SEDAN ÅTERFÖRENINGEN 2007. MED GAFFA SNACKAR DE OM ANDERS BJÖRLERS
AVHOPP, STÅLIS INHOPP OCH METOO-RÖRELSEN KILL THE KING.
ORD: JESPER ROBILD FOTO: ESTER SEGARRA

NÄR AT THE GATES återförenades efter elva års uppehåll
handlade det om att få ett avslut. Bandets dåvarande
gitarrist Anders Björler sade till och med att det inte
fanns på kartan att skriva något nytt material. När jag
träffar två femtedelar av bandet på Truckstop Alaska i
Göteborg är det bara någon månad kvar innan gruppen
släpper sitt andra album sedan återföreningen 2007.
Gitarristen Martin Larsson och sångaren Tomas ”Tompa”
Lindberg ger en retrospektiv bild av händelseförloppet.
– Jag gjorde en intervju med en grek häromdagen, han var på vårt sista gig i Aten 2008 och var då
övertygad om att vi menade allvar, säger Tompa. Och
det gjorde vi ju. Vi menade varje sak vi sade, det gör vi
alltid. Nu har vi lärt oss av det, vi kommer aldrig göra ett
sådant uttalande igen. Nu tänker vi inte förspilla energin
vi har, det finns en nyfikenhet på att skapa fortfarande.
Det känns som en naturlig del att inte stanna av.
– Vi vek av en sommar och tänkte att vi skulle hinna
med så mycket det gick, och sen kände vi att det inte
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räckte riktigt, säger Martin. Det enda vi vet nu är att det
inte finns några planer på att inte göra saker.
To Drink From The Night Itself blir uppföljaren till At
War With Reality som släpptes 2014. Om den sistnämnda
var mer av ett säkert kort beskriver Martin hur tyglarna
kändes friare den här gången.
– Det enda ansvaret vi har är att det ska låta på riktigt,
som att vi menar det. Sedan finns det ingen garanti att det
kommer fortsätta låta likadant, vår comeback-skiva var kanske nästan lite för inställsam i förhållande till det vi gör nu.
Hur kom det sig?
– Någon form av undermedveten prestationsångest,
säger Tompa. Vi var nog tvungna att göra den skivan, vi
skrev från hjärtat och allting men behövde komma över
en tröskel för att kunna skapa helt fritt igen. Först nu hör
man hur At The Gates låter i modern tid.
– Det är väl inte det minsta konstigt, det var 19 år mellan Slaughter Of The Soul och återkomsten, säger Martin.
Vi har sagt jävligt länge att ”vi kommer inte, vi kommer

inte … okej, vi gör en platta”. Då finns det i bakhuvudet
vare sig man vill eller inte – speciellt hos Anders som
skrev lejonparten av materialet, tror jag. Men nu har vi
fått ur oss den och vi kan göra vad fan vi vill.
Låtskrivarprocessen har även sett annorlunda ut på ett
mer konkret plan. I maj 2017 tillkännagav nämligen bandet
att originalmedlemmen Anders Björler valt att hoppa av.
– Jonas (Björler, basist) har skrivit musiken på nya
skivan och hans starkaste influens som jag uppfattat det
är rysk, klassisk musik, säger Martin.
– Musiken på At War With Reality skrevs av både Anders och Jonas, och då skulle både jag och Anders säga
till om olika partier som Jonas skrev. Den här gången har
jag bara arbetat med Jonas rakt på, vilket betyder att vi
inte behöver konsultera den tredje personen och kolla
om allt är okej. Vi kan direkt stöta och blöta från scratch,
och sedan presentera allt för resten av bandet. Låtskrivarprocessen är mer fruktsam, det är mindre frustration
och mindre ängslan.
MAJ 2018
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Så, varför slutade Anders?
– Vi kan inte prata om honom hur mycket som helst
utan att han är här, säger Tompa. Han är en av våra
närmsta vänner. Men – framför allt kände han nog ren
utmattning av att vara ute på turné när han egentligen
inte ville, plus att han gjorde det här extrema arbetet
med At War With Reality som måste ha tömt hans metalbrunn för ett tag framöver. Och då steg han åt sidan
för att inte hålla oss tillbaka, han har nog känt att han
stannat kvar för vår skull.
– Han är inte inne så mycket på metal, säger Martin.
Det är rena gissningar nu, men jag tror att det har plågat
honom att stanna kvar, mer än vad jag har förstått. Hade
det bara handlat om att umgås socialt hade han fortfarande varit kvar i bandet, det har inte det minsta med
något personligt att göra.
– Precis, om vi inte hade spelat i At The Gates utan
bara hade träffats och spelat fia, säger Tompa. Nu verkar
han hur som helst må bättre än han någonsin mått
MAJ 2018

” DET ENDA VI VET
NU ÄR ATT DET
INTE FINNS NÅGRA
PL ANER PÅ ATT
INTE GÖRA SAKER.”

och det gör vi också, så det blev en win/win. Det känns
konstigt att säga det i efterhand, men vi levde i limbo eftersom alla andra ville skriva på nästa skiva. Vi lät honom
ta en paus att tänka över hur han ville göra, eftersom
hans nära vänskap till oss var värd det. Då blev det
nästan absurt att en person som betyder jättemycket
för bandet, hans avhopp blev en inspirationsgnista. Det
känns taskigt mot Anders att säga, men det var därför
det gick så explosionsartat när vi kom igång att skriva på
To Drink From The Night Itself.
Att den ökade experimentlustan skulle splittra bandets fans finns det ingen oro över.
– Våra fans är lite smartare och snyggare än andra
människor, och då snackar vi var som helst i världen, säger Tompa. Alla hårdrockare är smarta, men våra fans är
lite smartare. Nu skojar jag lite, men jag tycker ändå att
de är lite mer ihärdiga. De orkar med alla våra konstiga
jävla vändningar, de vill alltid förstå vad vi gör. Vi kan
komma med de konstigaste grejerna som de aldrig hört
G A F FA . S E
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förut, och ändå tycker de att det är svinbra eftersom de
vill förstå det – och de lyckas. Vi har en fruktansvärd tur
med det.
Finns det någon plats där ni fortfarande blir förvånade över responsen?
– Sydamerika är … inte direkt förvånande, för det har
man alltid hört om, säger Tompa. Men det är alltid helt
galet, googla på ”Blinded By Fear, circle pit, Santiago” så
får du se.
– Men helt ärligt, som mest förvånad blev jag nog när
vi spelade på Irving Plaza i New York 2008, säger Martin.
Man tänker att det är en av världens största städer, folk
får otroliga mängder kultur serverade varje minut. Man
tänker att de ska vara lite blasé. Men det finns ett klipp
på Youtube när vi spelar Slaughter Of The Soul och publiken överröstar Tompa på varenda stavelse. Någonstans
där tror jag att jag blev sugen på att inte sluta efter
återföreningsturnén, när man såg hur mycket vi betydde
för folk.
När det gäller fansens förståelse för en experimenterande och progressiv anda kommer en annan fråga
på tal. Omslaget till Slaughter Of The Soul brukar anses
vara ett av konstnären Kristian ”Necrolord” Wåhlins mest
klassiska. Sedan återföreningen är det istället rumänen
Costin Chioreanu stått för konsten.
– Med det nya albumet bestämde vi oss för att göra
något helt annorlunda än vad vi någonsin gjort förut,
säger Tompa. Ändå blev det samma person som gjorde
omslaget till At War With Reality. Någonstans är han en
sjätte medlem, en extremt stor del i det kreativa. Han
sade att han nästan upptäckt en helt ny teknik genom
att vi pressat honom så hårt att gå utanför sina ramar. Än
så länge har folk bara sett framsidan, men i vinylboxen är
det åtta tavlor i samma storlek som alla hör till albumet.
Har Kristian uttryckt besvikelse över att han inte blev
tillfrågad?
– Nej, jag tror inte han tänker på det, säger Tompa.
Han har blivit känd för sina beställningsverk, det är det
folk vill ha – sådant som liknar hans kändaste omslag. I
en annan intervju var det någon som tog för givet att det
inte var aktuellt – folk vet att vi vill göra nya saker. Men
Kristian har en enorm konstnärlig ådra, och han hade
definitivt kunnat göra något åt oss som folk inte hade
trott var skapat av Kristian Wåhlin. Han är extremt kreativ
och trevlig, så den dörren är självklart öppen.

”Idioterna kommer inte sluta vara idioter”
I samband med metoo-rörelsen startades hashtaggen
”kill the king” i Sverige, med syftet att uppmärksamma
hur kvinnor behandlas i hårdrocksmiljöer. Rörelsen har
inte undgått bandmedlemmarna.
– Man kanske inte kan hoppas på att de som redan
har de här värderingarna och gör den här typen av saker
kommer ändra sig, de är redan sabbade för evigt, säger
Tompa. Det man kan hoppas på är att det kan skapa en
scen där det från början inte är acceptabelt. Och att det
kan få män och pojkar att säga ifrån när de ser idioterna.
– Precis, idioterna kommer inte sluta vara idioter,
säger Martin. I och med att vi är grabbar är det också
jävligt mycket som vi inte ser. På så vis är det jävligt bra
att saker uppmärksammas. Jag kanske var 20 - 25 när jag
fick en liten inblick i hur det är att systematiskt bli ouppmärksammad som tjej – men tjejen jag var med då hade
inte ens reagerat för hon var så van vid det. Det handlar
alltså om att långsamt ändra strukturer. Det kommer ta
extremt lång tid tyvärr.
MAJ 2018

”DE SOM BRUKAR
KASTA TROLLSKITEN
BLEV NÖJDA,
HADE VI VALT
NÅGON HOTSHOT
MED FRISYR HADE
DE KANSKE INTE
B L I V I T D E T. ”
OM REAKTIONERNA
PÅ B A N D E T S
N Y A G I T A R R I S T.

Strax innan vi avrundar dyker bandets nya gitarrist
Jonas ”Stålis” Stålhammar upp och ger sin syn på saken.
– Det känns som att det aldrig kommer bli fixat så att
det fungerar, det är som att säga att det skulle bli fred
på jorden. Många verkar dessutom tycka att hårdrockare har bättre värderingar än andra, men det är som att
säga att bara för du är vegan så är du inte nazist eller
våldtäktsman. Det är också helt sjukt att tjejer inte kan
spela i band 2018 utan att folk tror att de bara är flickvän
till någon.

Stålis – ett nytt men bekant ansikte
Så fort Anders Björler hade tackat för sig inleddes jakten
på en ny gitarrist. Bandet började prata om kriterier som
ersättaren skulle vara tvungen att uppfylla.
– Det skulle vara en person med samma bakgrund
som oss, som hade koll på bandet, och som vi kände,
säger Tompa. Till slut återstod en mix mellan Erik från
Nifelheim och någon som är bättre på gitarr. Vi testade
att repa med Stålis, jag SMS:ade Jonas under repet och
frågade om vi skulle låta honom vara med. Efteråt kändes det väldigt självklart.
– Det känns ju hur bra som helst, min barndomsdröm
var väl att spela i At The Gates eller Kiss, säger Stålis. Nu
efter de första spelningarna känner jag faktiskt ingen
press alls, vilket förvånar mig. Vid ett tillfälle under första
spelningen blev det helt mörkt på min sida av scenen
och jag började spela fel, men inte ens då blev jag stressad. Pressen fanns väl där när jag officiellt blev medlem,
jag var beredd på en shitstorm men ingen brydde sig.
– Nu valde vi någon som hade underground-kredd,
säger Tompa. De som brukar kasta trollskiten blev nöjda,
hade vi valt någon hotshot med frisyr hade de kanske
inte blivit det.
G A F FA . S E
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COVER ME
HEY ELBOW

”JAG SER MYCKET MER ÄN
BARA ETT FOTO”
ALBUMAKTUELLA HEY ELBOW GRÄVER NER SIG I SKIVSAMLINGEN OCH LYFTER FRAM
OMSLAG SOM STICKER UT UR MÄNGDEN. RÄKNA MED ÖVERNATURLIGA SERIER,
HUSGUDAR OCH ANSTRÄNGDA SENOR.
ORD: DANIEL HORN FOTO: ALICE BOMAN

ATOMS FOR PEACE
Amok (2013)
– Ellens val. Den fysiska
upplagan av detta
fantastiska album är
mer än bara ett omslag.
Det syns inte på bilden,
men omslaget består
av olika material, glansig silveryta och matt
papper på det svartvita.
Man kan även veckla ut
omslaget som ett dragspel och får då ett helt landskap i
denna enkla och mycket tilltalande grafik med politiska
undertoner.
– Thom Yorke är och har länge varit en husgud för
mig. Sommaren 2013 var jag på Melt Festival (bland
annat tillsammans med Julia i Hey Elbow), där vi köade i
flera timmar för att stå längst fram på Atoms For Peaces
spelning. Fortfarande är den helt klart med på listan
topp tre bästa konserter någonsin.

DIRTY PROJECTORS
Bitte Orca (2009)
– Gemensamt val.
Tilltalande omslag.
Vad som inte syns här
är att det på albumets
baksida är en bild på
Dave Longstedt (bandets frontperson). Även
fantastisk albumtitel.
Har läst någonstans att
”Bitte Orca” egentligen
inte har någon innebörd utan kom till helt random för
att det låter kul. Det här är ett band vi tidigt hittade som
gemensam nämnare, vi hade alla tre lyssnat mycket på
dem redan innan vi började spela ihop. Och just det här
albumet är enligt oss det bästa. Låtarna sticker verkligen
ut både i arrangemangen och som kompositioner, men
känns samtidigt helt självklara. Fantastiska produktioner
och även ett helt otroligt bra liveband.

MOGWAI
Les Revenants (2013)

”OMSLAGET BESTÅR
AV OLIKA MATERIAL,
GLANSIG SILVERYTA
OCH MATT PAPPER PÅ
DET SVARTVITA. MAN
KAN ÄVEN VECKLA
UT DET SOM ETT
DRAGSPEL."
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– Julias val. Det här
skivomslaget är ett foto
från en av mina favoritserier Les Revenants
som Mogwai har skrivit
musiken till. När jag
tittar på omslaget ser
jag mycket mer än bara
ett foto eftersom jag
vet en hel historia om
människorna, byn de lever i och bron som de tillsammans går på. Därför växer omslaget för mig. Musiken är
anonym och tung samtidigt som den är nära och vacker,
vilket stämmer överens med seriens foto och stämning
som Mogwai har lyckats fånga helt otroligt bra. Jag har
lyssnat på den här skivan extremt många gånger och
eftersom flera av karaktärerna har fått sitt eget ledmotiv
ligger det nära till hands att börja tänka på de olika
rollerna när jag hör deras melodier.

PORTISHEAD
Third (2008)
– Gemensamt val.
Kanske inte direkt det
snyggaste omslaget,
men vilken platta!
Efter att ha sett deras
konsert på Electric
Picnic Festival på Irland
i samband med den
första turnén vi gjorde
tillsammans med Alice
Boman, har den här skivan gått varm i turnébussen. Vi
var helt lyriska efter konserten, och har enats om att det
är en av våra starkaste live-upplevelser. Vi har sen även
i inspelningssammanhang på olika sätt använt oss av
Portisheads låtar som referens. Små detaljer i ljudbilden
som vi gillat, eller uppbyggnad och form på låtar som vi
inspirerats av. Låtarna The Rip och Machine Gun från den
här skivan är två av dem.

JOAN ARMATRADING
Sleight Of Hand (1986)
– Liams val. Omslaget
minns jag supertydligt,
vilket känns konstigt
för mig när jag tittar
på det idag. Men jag
tror att det har något
med hur ljuset faller
och exponerar senorna
i vänsterhanden som
greppar en gitarrhals.
Jag tyckte det såg väldigt ansträngt ut, samtidigt hade
hon världens största leende.
– Vi hade albumet på kassett i bilen när jag var liten
och jag minns att den spelades mycket och att jag
gillade det. 80-tals-pop/rock från England. Det jag tycker
är fett med Joan Armatrading är hur olika hon kan låta
i olika register och att det kan vara skört samtidigt med
enorm kraft – dramatiskt helt enkelt. De två sista låtarna,
Figure Of Speech och Don Juan, är bra exempel på det.
– Sju av de tio spåren har fade-out, ljudbilden är
tidstypisk och har olika förstärkande effekter på sången.
För ett par år sen fann jag skivan i en vinylback på en
second hand-butik och följande genomlyssning var
mycket nostalgisk.
MAJ 2018

MAJ 2018
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tune-yards

”JAG TJÄNAR
PENGAR PÅ MUSIK INFLUERAD
AV SVART MUSIK”
TUNE-YARDS SENASTE ALBUM HAR EN TITEL SOM FRAMMANAR MINST LIKA
MYCKET NYFIKENHET SOM SJÄLVA MUSIKEN. GAFFA PRATADE MED MERRILL
GARBUS OM ALLVARET I ETT AV ÅRETS HITTILLS MEST LEKFULLA SLÄPP.
ORD: JONATHAN SINDIHEBURA FOTO: ELLIOT LEE HAZEL

FULLÄNGDAREN SOM STÅR med titeln I Can Feel You
Creep Into My Private Life är svår att åsidosätta och väcker
frågor på egen hand. Ett annat intressant faktum är att
pressmeddelanden skvallrar om att Tune-Yards numera
är en duo, även om frontaren Merrill Garbus och Nate
Brenner har samarbetat sedan skiva två.
På vilket sätt är ert samarbete annorlunda nu och på
vilket sätt märker ni skillnaden i resultatet?
– Nate har varit involverad i projektet i flera år nu. Vi
har skrivit tillsammans, han har arrangerat och påverkat
hela soundet på skivorna och i live-framträdanden.
Jag tror att vi ville se till att hans medverkan var tydligt
framhävd, eftersom det finns många som beskriver min
musik som en “one-woman show”. Med varje album är
Nate mer och mer en medarbetare, och denna gång står
han som medproducent. Jag litar på honom mer än någonsin och bandet har blivit en ljudbild som vi delar på.
I samma pressmeddelande nämns intersektionell
feminism som ett av albumets huvudtema.
– Det låter så akademiskt eller hur? Vem vill lyssna på
ett album om intersektionell feminism! Jag tycks skriva
om saker som bekymrar mig. Det bekymrade mig att
höra vita kvinnor klaga på att icke-vita kvinnor inte hade
kommit till Women’s March, som om det var viktigare att
vara förenade efter Trump än någonsin innan. Jag sökte
efter fler perspektiv från icke-vita feminister; om man
bara skrapar på ytan och släpper lite på försvaret som vit
feminist börjar man inse hur lite feminismen som leds
av vita har åstadkommit för solidariteten och befrielsen
för alla kvinnor. Det känns obekvämt att ifrågasätta
feministiska rörelser, speciellt 70-talets kvinno-frigörelse
som formade den kvinnan jag är idag – jag som växte
upp med hängselbyxor och aldrig rosa kläder – men nu
är det dags.
Jag tolkar musiken på skivan som mer politisk än
dina tidigare släpp, vilket förmodligen kan bero på det
politiska klimatet i USA just nu. Hade ni som mål att göra
politisk musik?
– Tune-Yards har alltid varit politiskt. Jag är kanske
mer explicit för att det känns som att världen är på
väg mot något slags slut. Men jag har alltid skrivit om
ras, vithet, gentrifiering, polisvåld … Vissa gånger har
jag gjort det med mindre finess, så jag utvecklas alltid
i mitt uttryck. Jag är inte övertygad om att musik kan
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vara effektiv aktivism. Jag tror att hymner är viktiga och
konsten är väldigt viktig, men jag lurar inte mig själv
med att tro att det är detsamma som att organisera sig
och vara involverad på ett påtagligt sätt.
Det som tilltalade mig först i er musik var att jag
kunde koppla basslingorna till öst- och central-afrikansk
musik jag hörde under min uppväxt (Kwassa Kwassa,
Ndombolo et cetera). Influenserna på den här skivan
är dock inte lika uppenbara som de var på till exempel
Nikki Nack. Vad lyssnade du på under inspelningarna?
– Jag var förmodligen lite känsligare när det gäller
appropriering den här gången. Och med det menar jag
inte att appropriering är ondskefullt, eller till och med
undvikligt, men bara att jag tittade närmare på min
egen vithet. Jag äcklades av tanken att jag kanske stal
influenser utanför det som redan fanns inom mig. Intressant att du nämner Kwassa Kwassa för den enda anledningen till att jag känner till uttrycket är från Vampire
Weekends Cape Cod Kwassa Kwassa; jag vill kräkas lite
grann varje gång jag hör den låttiteln. Den riktiga frågan
var kanske: varför lämnar vithet ett kulturellt vakuum?
Varför letar vita artister alltid kreativitet i andra kulturer
på ett systematiskt och kolonialt sätt?
– Med det sagt lyssnade jag på musik såklart. Många
kvinnliga producenter och artister, som U.S. Girls, Holly
Herndon, KEISHH, Miss Eaves, Suzi Analogue, Linafornia.
Debatten om kulturell appropriering är intressant. I
USA verkar den vara starkare än här i Europa. Som jag
ser det är inte er musik en appropriering utan snarare en
fortsättning på influenserna.
– Som vit artist är inte det viktiga att prata om att
appropriering händer, för den sker hela tiden båda vägar, men snarare att vi lever i en förtryckande kultur som
systematiskt raderar icke-vitas medverkan. Vit makt-kulturen ger privilegium och makt till vita människor (jag)
innan icke-vita. Jag tjänar pengar på musik som är
influerad av svart musik medan vårt land aktivt hindrar
mörkhyade från att rösta, medan vår regering uppmuntrar till vit nationalism i hög grad, medan polisen som
mördar icke-vita inte bestraffas. I denna kontext står ju
liv på spel. Jag tror att det är därför en av raderna på
albumet är “If music kills …” Tänk om musik dödar?
Låten Colonizer inleds med orden “I use my white
woman’s voice to tell stories of travels with african men”.

”DET LÅTER SÅ
AKADEMISKT
ELLER HUR? VEM
VILL LYSSNA PÅ
ETT ALBUM OM
INTERSEKTIONELL
FEMINISM!”

– Det kanske känns som att jag gör narr av en viss typ
av vit kvinna på den låten. Kanske för att Merrill Garbus
verkar vara mer vaken än personen jag sjunger om, men
historien kommer från en verklig upplevelse. Det var en
gång då jag höll på att berätta om en resa i Kenya, och
jag kunde höra mig själv och hur jag lät från utsidan. Jag
har gråtit “en vit kvinnas tårar” och allt det där. De flesta
vita människor är snabba till att säga “jag är inte rasist!”
och blir väldigt defensiva och vi gör allt vi kan för att inte
säga fel saker. Men vad har vi åstadkommit med det?
Det kändes viktigt att erkänna vitheten och att utmana
andra att göra detsamma.
MAJ 2018

MAJ 2018
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RECENSIONER
Album
A Perfect Circle
Abramis Brama
Allergic To Humans
Amen Dunes
Anna Leone
Arvid Nero
Baloji
Behemoth
Ben Frost
Ben Salisbury & Geoff Barrow
Björns Vänner
Blackberry Smoke
Bonny Doon
Boys
Camp Cope
Car Seat Headrest
Cardi B
Crisix
Dead Meadow
Death By Unga Bunga
Dimmu Borgir
Diverse Artister
Easy
Eels
Essaie Pas
Five Finger Death Punch
Hanna Järver
Hinds
Hov1
Holy Now
Hot Snakes
Hästpojken
INVSN
Island
J.D. Wilkes
Jetbone
Jireel
Josh Rouse
Junior Brielle
Kylie Minogue
Lolina
MaidaVale
Mien
Mariam The Believer
Molly Sandén
Olle Grafström
Pennywise
Royal Wood
Shinedown
Sibille Attar
Stina Wollter
Taken By Trees
The Amazing
The Men
The Vaccines
The Weeknd
Vanligt Folk
Vega
Vega (UK)

★★★★★★
★★★★★
★★★★
★★★
★★
★

mästerverk
mycket bra
bra
godkänt
dåligt
skräp

”EN ARTIST SOM HAR
MÖJLIGHET ATT ÄGA DEN
SVENSKA MUSIKSCENEN.”
OM MOLLY SANDÉN S.48

Klassikern
Massive Attack

Foto: Bror Bror
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ALBUM A-B
ABRAMIS BRAMA

ALLERGIC TO HUMANS

ANNA LEONE

ARVID NERO

Tusen År

Allergic To Humans

Wandered Away

Mother Earth

Sound Pollution

Novoton

Half Awake

TMB

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

Lika mycket November som Led Zeppelin

Den där nakna farligheten

Sveriges nästa stora export

Med blues i varje steg

Braxen från Stockholm låter det alltid
gå långt mellan
släppen. Teoretiskt
bör det innebära
noggrann sållning
och jämnare material, och Tusen År är
ytterligare belägg
för att taktiken fungerar för Abramis Brama.
Åtta låtar är rekordlite för bandet, men kvalitetsnivån är hög som alltid.
Det omisskännliga resultatet av progg som
möter hårdrock är intakt. Tusen År är lika mycket
November som Led Zeppelin. Gung och gitarrer
hämtade från de sistnämnda är ständigt närvarande, liksom Peo Anderssons sångstil – närapå
unik på hårdrocksscenen, men vardag i, låt säga
Pugh Rogefeldts värld. Naturligtvis är det till
stor del texter och språk som oundvikligen för
tankarna till det svenska 60- och 70-talet. Och
hur vass ens engelska än må vara når svensk
lyrik snäppet längre in bland synapserna.
Stiligast den här gången är semiballaden
Slutet Av Tunneln – ett inte helt ovälkommet bevis på att Abramis Brama inte bara är duktiga på
att återanvända samma gamla recept. Resten
är nämligen så safe att den som gillar bandet
knappast lär bli besviken. Jesper Robild

Namnet säger
egentligen allt. Allergic To Humans. Det
handlar om en ilska
och en frustration
över hur världen ser
ut idag, över korruption, alienation och
mänsklig dumhet.
Och det låter så förbannat vackert.
Allergic To Humans är en garagerocktrio
från Gotland. De har spelat in sin debut-EP i
ett bergrum i Stockholm och det låter därefter.
Trion blandar The Cramps och The Stooges
med The Birthday Party och lite Gun Club. Det
är hårt, skrikigt och underbart primitivt på ett
sätt som man bara måste älska. Lägg till det en
skrikande, brölande och riffande saxofon som
för tankarna till en ung Steve MacKay. Det är
punk, rockabilly och garage med en rå nerv
som vibrerar och en hets och frenesi som är
otroligt tilltalande. Och helt ärligt har det den
där nakna farligheten som så mycket musik från
Novoton utstrålar.
Det är fyra korta intensiva låtar och det är
egentligen allt ni behöver veta. Allergic To
Humans har skapat någonting vackert och
viktigt och nu måste det ut i världen.
Mathias Skeppstedt

Har du någonsin
haft en känsla av
att det du just nu
lyssnar på resonerar
så väl med dig att
det känns som att
låten var skriven just
för dig? Att den här
känslan alltid funnits
med dig. Att det var menat att just du skulle
lyssna på det här stycket.
Den känslan infann sig när jag först hörde
singer-songwritern Anna Leones underbara
My Soul I. En spröd känsla av vemod och lycka
spred sig i samtliga nerver i hela kroppen. Som
tur är så slutar det inte där. På Stockholms-baserade Annas debut-EP gömmer sig fler balladpärlor som omfamnar lyssnaren med sina
utsökta melodier och lättskaliga produktion.
Det är sårbart, men samtidigt jävligt kaxigt.
I titelspåret Wandered Away får First Aid Kit och
Ane Brun sig en utmanare om det någonsin
funnits någon. Lättskalig folkcountry för det
absolut bästa – eller sämsta – humöret.
Just det här kommer växa sig så mycket
större. Anna Leone är som gjord för omvärlden
där hon kan mäta sig med storheter som Laura
Marling eller Lana Del Rey. Avslutande Into The
Cold river ett hål i mitt svenska pophjärta och
kan bara lagas genom att lyssna på debuten
ytterligare en gång. Simon Lundberg

Han är gatumusikern som använde
sången som ett
verktyg när problemen med stamning
begränsade honom.
Han har bluesen
med sig i varje steg.
Vi talar om Arvid
Nero, en kyrkogårdsarbetare som följer upp
trespårs-singeln Introducing Arvid Nero med en
samling på nio sånger.
Nero reflekterar om allt från döda släktingar
i fina, personliga Granpa till ryskt supande i en
Berlin-bar (Primotivo Bar). Bored With Clay, som
berör det där otåliga mänskliga strävandet efter
något annat än dig själv och det du är och har,
sticker också ut med vass melodislinga.
Musikaliskt rör vi oss i ett sammelsurium av
olika genrer. Den djupa, bluesiga känslan finns
där som grund i en genomarbetad ljudbild.
Låtarna utvecklas ibland åt country- och ibland
åt soulhållet.
Vissa av sångerna på Mother Earth, som
Underground, skrevs av Nero som tonåring. Idag
är han 28. Kanske är det mot bakgrund av detta
det är svårt att hitta en tydlighet i albumet.
En känsla av vemod snarare än något annat
är kittet mellan sångerna. Eller är det den där
svärtan i rösten? Förmodligen en kombination.
Den känslan bör han bygga vidare på, han har
rösten för det. Kanske kan han släppa oss ännu
närmare nästa gång? Pontus Bark

A PERFECT CIRCLE
Eat The Elephant
BMG

★★★★★
Ett djupt hål
av musikalisk
perfektion
Supergruppen som
gett alternativ art metal ett mångfacetterat
ansikte fortsätter att
skapa musik genom
att hålla sig inom
ramarna, men samtidigt kladda ner dem totalt
med samtliga vätskor inom räckhåll. Och trots
detta får man ett verk som är helt begripligt, trots
att nånting är märkligt avvikande.
Eat The Elephant är ett riktigt pretentiöst epos
som sannerligen kräver att lyssnaren ger detta
verk den plats det behöver. Det tar några lyssningar för att plattans samtliga nyanser verkligen
ska börja läcka ut i öronen och färglägga en
sannerligen ambitiöst stor musikalisk canvas.
Det är väldigt mycket att ta in, och Eat The
Elephant är en platta som är mycket beroendeframkallande just därför. Man tycks hitta nått nytt
i varje spår vid varje lyssning. Trots att det kan
vara svårt att lyfta ur enskilda spår, så är det nästan tortyr att försöka att inte lyssna igenom hela
plattan från start till slut gång på gång på gång.
Eat The Elephant är ett djupt hål av musikalisk
perfektion och utomordentligt starka och träffande texter. Andreas Trella
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BALOJI

BEHEMOTH

137 Avenue Kaniama

Messe Noire

Bella Union

Nuclear Blast

★★★★

★★★★★

Sköna rytmer, social kritik och dopamin

En DVD-box som bär på exceptionell estetik

Musiken pendlar mellan att vara kosmisk, jordnära och allt
däremellan
New York-baserade Damon McMahon – i musikaliska sammanhang
Amen Dunes – fortsätter att utvecklas och vid sitt femte och mest tillgängliga album når upphovsmannen oanade höjder. Damon har själv sagt att han vill nå en större
publik och blandningen av solblekt americana, dansant syntpop och trivsama FM-radio-gitarrer,
bildar grunden för att skivan ska nå önskat resultat.
Freedom äger tidlösa kvaliteter och det går att dra paralleller till den utskällda classic rock-traditionen, samtidigt är tonläget både personligt och modernt. Textmässigt behandlas maskulinitet,
religion och den egna uppväxten. Han gör detta genom olika karaktärsstudier, där ett av de bästa
spåren behandlar 60-talssurfaren Miki Dora – en ikon som ofta gjorde tvivelaktiga livsval.
Damon framträder som street smart och hans brittiska look – frisyren och användandet av
pikétröja – stämmer överens med de dansanta 90-talsflörtarna. Hans vibrato är begränsat, men texter om mammans dödliga cancer, ångest och sköra manliga egon, framförs med en övertygelse och
pondus som gör att denna svaghet vänds till en styrka. Damon når på djupet och musiken pendlar
mellan att vara kosmisk, jordnära och allt däremellan. Daniel Andersson

137 Avenue Kaniama
är precis som en
gata full av berättelser men också platsen för ett hem. Hela
Balojis solokarriär
har speglats av hans
jakt på ursprung, på
att hitta och assimilera sitt arv. Med en albumlängd på nästan 80
minuter försöker Baloji kränga in mycket, riktigt
mycket: alienationen som migrant, gemenskapen inom minoriteter, separation från sin familj,
olycklig kärlek, det postkoloniala Afrika och vårt
moderna sociala media-samhälle. Eklektiskt är
förnamnet, berusande efternamnet.
“Have you a charger?” säger en syssling till Siri
i inledningen till Spotlight, en låt om FOMO, vår
rädsla för att inte hänga med i händelselivet. Det
är en av de många låtarna på albumet som är
laddad med en energi i sin fusion av afrikanska
diaspora-stilar från soukous till funk och hiphop.
Afrobeatsen möter fransk rap i vad som bäst kan
beskrivas som en multipel personlighetshetsstörning. För visst är det ett upbeat album men det
finns en genomgående sorg i texterna. Ibland
blir det inte heller så lyckat, som när han kränger
in tre låtar på över nio minuter vardera eller drar
ned på både tempo och skala till spoken word.
137 Avenue Kaniama är precis som Baloji själv en
kombination av rytmer, social kritik och dopamin. Oemotståndlig. Daniel Hånberg Alonso

Konserten inleds
med ljudet av stål
mot stål, egg som
slipas till full skärpa. Den skärpan
tas med in i allt
som sker i denna
box fylld av black
ened death metal.
Varje detalj, varje ljud och varje fotovinkel är
genomtänkt. Frontmannen Nergal gör aldrig
någonting till mindre än ett hundra procent,
inte heller här när Behemoths succéalbum The
Satanist ges liv i en DVD-box.
Spelningen från Warszawa är ytterst stramt
hållen, en svart mässa framställd i gråtoner,
perfektion i framförandet och utmejslad publikkontakt i ritualet. Minimal spontanitet. Den
skarpa eggen har skurit bort allt “dökött”. Andra
konserten är lite mer lössläppt, mer pyro och
mer spontanitet. Båda helt förnämliga upplevelser. Dessutom alla sex musikvideorna från
The Satanist.
Innehållet i Messe Noire är av högsta kvalitet.
Ändå blir det inte maxbetyg. Kan tycka något
extra saknas när vi nu ges denna storslagna
film- och ljudupplevelse. Skulle älskat en exklusiv intervju med trummisen Inferno – det bjuds
inte alltför ofta! Alltså full pott för musik, teknik
och estetik men ett litet avdrag på boxen som
helhet. Amelie Schenström

BEN FROST

BEN SALISBURY & GEOFF BARROW

BJÖRNS VÄNNER

BLACKBERRY SMOKE

All That You Love Will Be Eviscerated

Annihilation (Music From the Motion Picture)

Smyger I Skuggorna

Find A Light

Mute

Lakeshore

Adrian

Earache

★★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

Älskvärd ångest och tortyr

DNA-förändrande filmmusik med
Portishead-rötter
Alex Garlands
Annihilation är en
av vårvinterns stora
Netflix-snackisar,
trots att den precis
som Ex Machina
(2015) ansågs
vara för svår och
intellektuell för
biopubliken. Filmmusiken förtjänar enskild
lyssning men kan vara en utmaning för John
Williams-skadade öron. Den som förväntar sig
instrumentalt mys som soundtrack till gulliga
aliens med stora ögon, hoppas förgäves. Musiken av Ben Salisbury och Portisheads Geoff
Barrow är oförlåtande disharmonisk, en signal
om vad som komma skall. Istället för (över)tydliga melodier och effektsökeri byggs en molande
ljudmatta att identifiera “Skimret”, en mystisk
kraft som omsluter ett naturområde i USA och
sätter mänskligheten på prov.
Det långa stycket The Alien utmärker sig med
en krispig, melodisk markör vid femminutersstrecket; likt rösterna i The Body låter det både
lockande och hotfullt. Det råder inget tvivel:
Skimret är en ogästvänlig plats som vibrerar av
korrumperade sinnen och förändrade DNA, att
kliva in i på egen risk. Anders Nilsson

Berättande indie där ingenting lämnas åt
fantasin
Albumet Smyger I
Skuggorna består av
visinspirerad pop/
rock där gitarrer
skaver och trummor
driver, men framför
allt där sången berättar. ”Det finns en
gräns för vad som
kan förmedlas med meningar”, sjunger Richard
Schicke i KBH Singel, trots att bandet karakteriseras av sina nakna texter där ingenting lämnas
åt fantasin. Och när jag skriver nakna texter så
menar jag det både bildligt och bokstavligt, då
handlingen tenderar att bli en aning erotisk.
Redan på 00-talet tog Björns Vänner en välförtjänt plats på Skånes indiescen tillsammans
med 80-talets Wilmer X och 90-talets Bob Hund.
Och visst är det någonting med sång på skånska som får musiken att kännas ärlig, bekant
och bekväm.
Albumet präglas av uppgivenhet, bitterhet
och självömkan, samtidigt som den lyfter
teman som att döda en mygga, för att sedan
vända detta till en existentiell fråga. Men
istället för att ge lyssnaren en whiplash-skada
av de snabba vändningarna i handlingen, är
albumet snarare dynamiskt och slutar aldrig att
överraska. Nadia Mattsson

Passar för en mörk pub, en kall öl och ett
gott sällskap
Blackberry Smoke
har under 18 års tid
hållit fanan högt
för hur amerikansk
sydstatsrock’n’roll
bör låta. Med sjätte
albumet Find A Light
fortsätter de denna
tradition.
Öppningsspåret Flesh And Bone är lite svängigare än föregående material och flörtar glatt
med Rival Sons.
Blackberry Smoke hittar dock tillbaka till sin
givna formula av traditionell bluesig countryrock under efterföljande spår Run Away From
It All. Det här är musik som passar för en mörk
pub, en kall öl och ett gott sällskap.
Albumets höjpunkt I’ll Keep Ramblin, som
stålpedal-gitarristen Robert Randolph (Robert
Randolph And The Family Band) gästar på
blandar friskt mellan rock, blues och gospel.
Den gör det väldigt svårt att sitta still.
Som vanligt låter allt tajt och välproducerat,
det finns inga uttrymmen för misstag. Find A
Light är dock inget för de som nyss upptäckt
bandet, snarare de lyssnare som hängt med
från starten och verkligen kan ta till sig av
musiken. Jonas Persson

AMEN DUNES
Freedom

Sacred Bones

★★★★★

Den australienske
experimentella
kompositören och
producenten Ben
Frost kommer med
ett rent helvete till
EP, som delvis består
av nya kompositioner och tidigare
outgivna sinnesrubbningar till mixar. Innan
man ger sig an denna skapelse bör man vara
beredd på vad det är som väntar. Jag avråder
starkt från att lyssna på denna platta vid fel
tillfälle. När detta är vet du bäst själv, men att
undvika mörker kan vara ett personligt tips.
Jag har svårt att minnas senast en EP injicerade så mycket ren och skoningslös ångest i
mitt sinne. I närheten av psykologisk tortyr blir
All That You Love Will Be Eviscerated samtidigt
svår att inte älska. Likt en David Lynch-film lyckas Frost skapa en genuint lömsk och ondskefull
atmosfär som, trots att den är skräckinjagande
– och gör att man rent av mår skit – är svår att
sluta lyssna på.
Frost lyckas skapa denna illvilliga värld med
hjälp av flertal element som inte alltid är rent
av psykiskt påfrestande. Men det är just det. Att
passagerna ibland väntar ut dig tills du inte är
redo. Andreas Trella
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”SVÄVAR ÖVER RAP-JORDKLOTET UTAN ATT NÅGONSIN BEHÖVA LANDA .”

ALBUM B-C

JONATHAN SINDIHEBURA OM CARDI B

BONNY DOON

BOYS

CAMP COPE

CAR SEAT HEADREST

Longwave

Rest In Peace

How To Socialise & Make Friends

Twin Fantasy (Face To Face)

Woodsist

PNKSLM

Run For Cover

Matador

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

Eftertänksam spontanitet på organisk
uppföljare
Förra årets självbetitlade album från
Bonny Doon var
solindränkt, varm,
ljus, stärkande lofi-pop som givetvis
hade sitt ursprung
i det geografiska
Bonny Doon, strax
utanför Santa Cruz i Kalifornien. Eller? Vid
närmare efterforskning visade sig Boony Doon
komma från det betydligt mindre soliga Detroit,
men lyckades alltså trots det skapa musik som
kändes lika kalifornisk som någonsin The Beach
Boys. Kanske krävs det någon utomstående för
att kunna fånga det säreget kaliforniska (precis
som irländska The Thrills gjorde för 15 år sedan
med So Much For The City)?
I jämförelse med debutalbumet är
Longwave ett ledigare, mer spontant verk.
Detroit-kvartetten var uttalat inställda på
att försöka göra en mer organisk uppföljare,
musik som långsamt slingrar sig fram och
duktigt undviker varje hinder på vägen. Denna
ledighet ska inte förväxlas med planlöshet.
Albumet är fullt av intentioner, om vi vidgar
begreppet till att också innefatta avsikter som
begrips först då de skapas. Longwave förflyttar
inga berg, men sätter åtminstone en mellanstor sten i rullning. Johannes Ådén Bygdell

Sublim och intim pop från albumdebutant

Högaktuell riot grrrl-rock

I en GAFFA–intervju
från i höstas sa Nora
Karlsson att text är
något som kommer
sist, något hon inte
är bra på. Det är så
bisarrt att tänka sig
att det skulle stämma. För visst är Boys
ett projekt där musiken är i fokus, där ljudbild
och stämning liksom ämnar att uppta hela
rum, hela tankespektrum. Där varje knorr tillför
något till de ofta klassiskt raka melodierna. Men
på samma gång levereras det i låt efter låt små
textjuveler. Visserligen handlar det allt som
oftast om enkla, närmast banala, små textrader.
Som enkla anteckningar en gjort i mobilen
på väg hem från en semi-blöt utekväll. Men i
Nora Karlssons lätt skruvade popkostym passar
textraderna utmärkt. De förhöjer det romantiskt
drömska, fyller ut rymden som skapas i melodierna och skapar en helhetsvärld väl värd att
spendera timmar i.
På Rest In Peace vävs 90-talsindie samman
med såväl sovrums- som experimentell pop.
Det ger en albumdebut som känns både intim
och sublim, något som Nora Karlsson ska vara
väldigt stolt över. Jonathan Eklund

Melbourne-bandet
Camp Cope följer
den stadiga nya
vågen av riot grrrlband som dykt upp
på senare år. Men de
är mindre poppiga
än band som Tacocat,
mindre punk än
band som Cayetana. Närmast i musikaliskt uttryck
ligger de i gränslandet mellan grunge och föregångare som L7 och homocorens Team Dresch.
I texterna är det personliga politiskt. Protagonisten röker hasch och åker runt på sin cykel
samtidigt som hon reflekterar över hur kärleken
sover bredvid sin fru medan hon inte kommer
åt honom. Men också över deras plats och röst
som rockband i ett patriarkalt samhälle.
Jag kommer att tänka på en notis jag läste
om Bikini Kill efter att de avslutat sin karriär. “Vi
är förmodligen inte särskilt många som kommer att minnas dem om ett par år”, stod det och
jag tänkte att så blir det förmodligen inte. Det
här är för starkt för att försvinna. Jag hade rätt.
Camp Cope är ett av bevisen på det och Bikini Kills Kathleen Hanna är fortfarande aktuell
och i högform. Elin Ahlander

Indieälskling ger en nyinspelning för de
redan invigda
Vi kan leka en lek:
jag sätter på en låt
från Twin Fantasy
(Face To Face) och
hoppar därefter
fram två minuter i
taget. Er uppgift kan
verka enkel: svara ja
eller nej på frågan
om det fortfarande är samma låt vi lyssnar på.
Tro mig, det kommer vara förvånansvärt svårt.
En typisk Car Seat Headrest-låt sträcker sig
över åtminstone fem minuter, och majoriteten
av låtarna är längre än så. Allra längst här är
Beach Life-In-Death och Famous Prophets (Stars)
som båda innehåller i alla fall fyra låtar vardera.
I skiftande tempo kastas vi mellan klen
pianokrankhet och besatt oljudsrock, och vi behöver som vanligt ständigt förhålla oss till om
det Will Toledo sjunger ska tolkas dödsallvarligt
eller slackerironiskt. För, det ska sägas, vi har
hört det här förr, både bildligt och bokstavligt.
Plattan står på samma grunder som bandets två
senaste album och är dessutom en nyinspelning av den snart sju år gamla Twin Fantasy.
För den oinvigde kan nog 2016 års Teens Of
Denial vara en bättre grundkurs. Twin Fantasy
(Face To Face) får med den logiken snarare fungera som fortsättningskurs på Will Tuledo-universitetet. Johannes Ådén Bygdell

CARDI B

Foto: Jorda Frantzis

Invasion Of Privacy
Atlantic

★★★★
Svävar förvånansvärt högt
Med vilka koordinater hittar
du Cardi B på dagens hiphop-karta egentligen? Med
ett album som är så överraskande kärnfullt som detta
visar sig svaret vara svårfunnet. Hur definierar man en
artist som blev känd genom den ytliga och tomma
miljön som reality-TV ändå är men som sedan lyckats
vidareförmedla ett självförtroende som är allt annat
än en fasad? Det kan inte vara en fasad, eller hur? Det
får det inte vara. Drip, Bodak Yellow, Bartier Carti och I
Do med SZA är för bra låtar för att bara vara ett enda
skådespeleri.
Huruvida Belcalis Almanzar, som Bronx-kvinnan heter,
är ensam skrivare till alla texter hon rappar har i sig inget
inneboende värde. Det hon gör på dessa låtar är helt
klart uppseendeväckande. Den osjälviska och givande
energi hon verkar ha som mål att uppnå på alla spår är
av en art som inte finns någon annanstans i musiken
just nu. Hon lyckas inte alltid, Best Life är till exempel en
missad chans med Chance The Rapper. Men när hon
får till det är det är det fantastiskt. Är det för att det är
nyskapande? Nej, många av beatsen här skulle kunna
användas av artister som sträcker sig från en ad-libande
Famous Dex till en sjungande Drake.
Ändå finns det något som är tveklöst Cardi och som
sällan kan efterliknas eller härmas. Något som inte är
djupa rader eller banbrytande rim. Något som gör att
hon svävar över rap-jordklotet utan att någonsin behöva
landa och klassificeras. Jonathan Sindihebura
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efterfrågade
utbildningar
OUT
NOW!

After 4 years they are back finest Heavy Rock from Sweden!

högskole- och yrkeshögskoleutbildningar på västkusten

CD Digi / 2LP / 7“ Single / Digital
BULLET live 2018
21.04. VAXJO - Strandbjörkshallen | 01.06. BLÄDINGE - Muskelrock
06.06. SÖLVESBORG - Sweden Rock Festival | 15.06. NORRKÖPING - Metalsvenskan

BULLETROCK.COM
fb.com/steamhammerofficial │spv.de

www.campus.varberg.se

Foto: Nikolaj Lassen

Hur var det?

Kolla recensionen på GAFFA.se

Nyheter, bilder och recensioner.
Läs om tusentals artister och konserter.

ALBUM C-D
CRISIX

DEAD MEADOW

Against The Odds

The Nothing They Need

Listenable

Xemu

★★★★

★★★★★

Föga originellt men fantastiskt charmigt

Psychrock-legendarerna har tyngden i
behåll
Trots två decennier
på nacken hörs
inga tecken på att
Washington-trion
skulle tappat geisten. De låter lika
massiva som vanligt
på sitt nionde album, och likt larvfötterna på en stridsvagn plattar de till det mesta i
genren; band som The Warlocks, BRMC och The
Black Angels har inte en chans att matcha.
Faktum är att The Nothing They Need nog är
det närmaste Dead Meadow kommit sin uttalade föresats att kombinera 70-talshårdrock med
60-talsflum. Så här skulle ett samarbete mellan
Black Sabbath och Pink Floyd ha kunnat låta.
Kanske beror det lyckade resultatet på att samtliga medlemmar som spelat i bandet genom
åren sammanstrålade inför 20-årsjubileet för att
bidra med sin stil och sitt kunnande.
Intressanta nymodigheter finns dock, som
i I’m So Glad, som låter mer 60-talspoppig än
nåt annat de gjort tidigare, samt den jazziga
saxofonen i Rest Natural. Men härligast är ändå
när de blytunga gitarrkrevaderna och den
släpiga sången dominerar, som i åtta minuter
långa The Light, och den Neil Young & Crazy
Horse-brötiga This Shaky Hand Is Not Mine.
Grymt skönt! Janne Hallman

Den bästa beskrivningen av Crisix
musik finner ni i
titeln till låten Ultra
Thrash från 2011.
För det är verkligen
precis vad detta
handlar om. Det
är så jävla mycket

DIMMU BORGIR
Eonian

Nuclear Blast

★★★★
Storslaget symfoniskt med bleknad svärta
Är Dimmu Borgir 2018 fortfarande black metal? Nej knappast, och Eonian
kan väl heller inte benämnas symfonisk black metal menar jag. Symfonisk metal, ja, tillgänglig för många, och med vissa black metal-inslag.
Och det är gott så.
Åtminstone sedan 2013 har bandet jobbat till och från med idéer för sitt tionde album säger
Shagrath och Silenoz i intervjuer. Resultatet är en skapelse där detaljerna känns väl genomarbetade,
varje låt skapad med omsorg. Och det blir bra. En jämnhög kvalitet på låtmaterial och ett högst
proffsigt framförande. I längden blir det ändå – aningen ospännande. Inga låtar sticker ut, inte
mycket som får lyssnaren att haja till även om det finns detaljer, som folkmusikinslagen i Council Of
Wolves And Snakes och den lite råare Lightbringer, som blixtrar till.
Med Eonian firar Dimmu Borgir i år 25 år, och albumet är storslaget nog för jubileumet. Jag tror
dock inte det blir detta album jag plockar fram ur skivbacken om, säg fem år, när det blir dags att
fira bandets nästa jubileum. En i stunden mycket njutbar men i längden inte så hållbar Dimmu
Borgir-platta. Amelie Schenström

DEATH BY UNGA BUNGA

DIVERSE ARTISTER

So Far So Good So Cool

Flowers from the Ashes

Jansen

Stroboscopic Artefacts

★★★

★★★★

En halvblek kopia i lusekofta

En massa elektronisk musik från Italien

Det här har du hört
tusen gånger förut
och det kallas fortfarande rock’n’roll.
Death By Unga
Bunga har nästan
allt som Turbonegro
hade en gång i
tiden. Förutom den
mest uppenbara nämnaren att båda banden
kommer från Norge har vi check på följande:
roligt bandnamn, fåniga videor och urlöjliga
scenkläder med fokus på denim. Death By Unga
Bunga har dock inte Hank Von Helvete och
saknar låtar med lika självklar hitpotential.
Det glimrar till ordentligt ibland. Inte minst
i den avslutande balladen Bye Bye, som stannar
kvar hos mig efter att skivan snurrat färdigt.
Tyvärr är det inte mycket annat som fastnar,
mer än en känsla av att grabbarna haft riktigt
roligt i studion.
Vi serveras en stadig dos garagerock som för
tankarna till Hellacopters, ovannämnda landsmän och ungefär två miljoner andra band. Problemet är att det finns så pass många som har
gjort detta bättre tidigare att Death By Unga
Bunga inte blir mycket mer än en halvblek
kopia i lusekofta. Under rätt förutsättningar kan
jag dock föreställa mig att det här skulle piska
ganska bra live. Fredrik Langrath

Det har kommit en
hel del intressant
elektronisk musik
från Italien det
senaste decenniet.
Mycket är Donato
Dozzys förtjänst.
Hans suddiga,
suggestiva techno
var en tidig påminnelse om charmen med att
vara introvert. Men han är inte ensam. Luca
Mortellaro, bättre känd som Lucy, har spelat en
nästan lika viktig roll. Hans skivbolag Stroboscopic Artefacts har släppt drösvis med cerebral,
kompromisslös och utmanande musik.
Och som för att cementera denna status
släpper skivbolaget nu ett samlingsalbum,
på vilket tio olika italienska artister med olika
bakgrund visar upp olika fasetter av samtida
elektronik från Italien.
Abstrakt ambient med Silvia Kastel. Experimentella slagverk med Andrea Belfi. Knyckig
elektro med Alessandro Adriani. Pumpande futurism med pionjären Lory D. Ockult technoprimitivism med Lucy själv. Och så vidare. Dozzy
lyser med sin frånvaro. Men kvaliteten är ständigt närvarande. Fredrik Franzén
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thrash att jag rodnar.
Crisix är lite som thrashmetalens motsvarighet till TV-serien Stranger Things. För när du
lyssnar förvandlas du automatiskt till en headbangande grobian i jeansväst. Och detta är sagt
utan minsta lilla förakt eller försök till att förlöjliga bandet. I likhet med nämnda TV-serie finns
här en grundcharm och en god kännedom om
hantverket. Det är absolut inget fel med retrocharm med kvalitetsstämpel.
Redan i inledande Get Out Of My Head står
det klart att receptet är detsamma som tidigare. Sångaren Juli Bas har en stämma som
klarar såväl de djupaste avgrundsvrål som Tom
Araya-falsett. Den spännvidden passar ett band
med ultra thrash som motto.
Det här låter verkligen som ett band som
har som ambition att få in så mycket thrash
och 80-tal som det är fysiskt möjligt i varje låt.
Det är föga originellt men fantastiskt charmigt.
Fredrik Langrath

GAFFA Rekommenderar / Utrikes
Fyra skivor som under de tre senaste månaderna
har skickat GAFFA på H tripp

UNKNOWN
MORTAL
ORCHESTRA

FISCHERSPOONER

Sex & Food

Ultra Music

Jagjaguwar

Unknown Mortal
Orchestras fjärde
album tar avstamp
i en inte alltför
avlägsen framtid präglad av simulationer och
överkonsumtion. En värld franska poststrukturalister skulle kunnat koka ihop, där ingenting längre är på riktigt. Så på något sätt känns
det naturligt att titeln lyder Sex & Food.

Sir
Sir dryper
av så mycket
känslomässigt sex
att en vit månad
inte låter helt fel
efter att ha lyssnat på Spooners eskapader. Den
distanserade electropersonan som så ofta fick ta
ton i genren i början av millenniet har förbytts
till en sårbar och törstande intimitet. Det här är
årets snuskigaste comeback.

NATHANIEL
RATELIFF AND
THE NIGHT
SWEATS

SWAMPMEAT
FAMILY BAND

Tearing At
The Seams

PNKSLM

Stax

Det fina med The
Night Sweats är
att de som kompband låter ännu bättre och
kompetenta än tidigare; de är än mer Booker T.
& The MG’s när de måste vara svängiga, än mer
The JB’s när de måste låta tyngre, än mer The
Dap-Kings när de ska låta retro utan att falla
ur samtiden.

Too Many
Things To Hide
Här finns mer
soul, mer rockabilly, mer pop och
fler utsvävningar
i rockfundamentet än tidigare. Det rör sig
fortfarande om en grupp som skiter i allt vad
genrer heter, så länge det låter bra. Det är precis
det här vi behöver ibland, för att bli påminda
om hur förbannat roligt rock’n’roll kan vara.
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ALBUM E-H

J E N N Y J A C O B I A B R A H A M S S O N O M E S S A I E PA S

EASY

EELS

ESSAIE PAS

FIVE FINGER DEATH PUNCH

A Heartbeat From Eternity

The Deconstruction

New Path

And Justice For None

A Turntable Friend

Eworks

DAF

ElevenSeven

★★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

Vacker tidlöshet som aldrig tillåter sig att
bli nostalgisk
Det är så det känns;
som att solen bryter
in genom morgonluften, genom indiemolnen, genom all
nostalgisk dimma
som eventuellt
kunnat skymma det
vackra.
När Easy återkom för sex år sedan, så var
det med debuten och 90-talet i bagaget, fullt
naturligt, och de nya låtarna doftade ibland
rätt starkt av tidsandan. Men sedan dess har de
stadigt lyckats hitta en medelväg mellan det
gamla och det nya, mellan nostalgi och samtid,
och där allt här till sist hittar samman.
Mycket av både sound och melodier påminner ännu om den tiden, om den epoken, men
det ligger inte som ett kvävande skynke över
albumet. Det är mer som den där komponenten
som gör att inget är självklart, att inget tillåts
fastna och rota sig i varken nutid eller nostalgi,
att allt är ett ljudspår till en tidlöshet.
Visst finns här ojämnheter och skavanker,
visst är det ibland lite svalare än annars, och
visst är vi många som känner igen oss i musiken, men allt sker på våra egna premisser. Inget
annat låter sig fångas eller tidsbestämmas. Bara
skönheten i musiken. Magnus Sjöberg

Oväntat hoppfullt från indieveteranen

Filmisk cold wave-hyllning till Philip K. Dick

Inget överflödigt och inga tomrum

Det här var ju
oväntat. Efter fyra
års uppehåll kommer det en hoppfull
skiva från E och
grabbarna. Efter
en karriär fylld av
depression, mentalsjukdom, död och
smärta så kommer den här lilla solstrålen och
förgyller den svenska våren.
Under de fyra åren så har E gift sig, skilt sig
och blivit pappa, och tillråga på allt har en viss
Donald Trump hamnat i Vita Huset. Allt detta
har haft en inverkan på Eels nya alster och det
hörs och inte hörs. För på ett sätt är allt precis
som vanligt. Det är skevt, groovigt, melodiskt
med fuzzade gitarrer, udda ackord, aviga
trummor och snygga stråkar – allt kryddat med
E:s hesa cigarröst.
Och samtidigt som det känns avigare än
på länge så är det också mer tillrättalagt och
producerat. Kanske beror det på att E spelade in
stråkar till speciella låtar och sen klippte ut dem
och la in i helt andra låtar, kanske är det bara för
att det är Eels. Mathias Skeppstedt

När elektro-duon
Marie Davidson och
Pierre Guerineau,
som är en del av
Montreals nya
syntvåg, släpper
sitt andra album
på James Murphys
New York-label DAF
får vi ett konceptalbum löst baserat på Philip K.
Dicks sena 70-talsopus A Scanner Darkly. Förlust, beroende, splittrade identiteter, paranoia,
rädsla, alienation i ett övervakningssamhälle är
alltsammans del av det klaustrofobiska narrativ
som frammanas med pulserande Throbbing
Gristle-monotoni, blixtrande cineastisk suggestion och Marie Davidsons briljanta nästan
beroendeframkallande Virginia Woolf-lika
stream of counsciousness-monologer med den
kvalitet Dicks absurt trippiga texter tillför.
För oss som följt dem är inte det här steget så
otippat. Om något känns det som en fördjupning
på Marie Davidsons solosläpp Perte d’Itentité
(2014). Avslutande drygt sex minuter långa titelspåret är det som sticker ut mest – fåglar kvittrar,
en hör ljudet från ett sprinklersystem, ett tinnitusliknande brus och lösryckta robotliknande
fraser från protagonisten Bob Arctor. Sammanfattningsvis känns det som att Essaie Pas Dick-tribut kommer vara ett av årets mest minnesvärda
album – skönt pretentiöst, artsy och känsligt på
samma gång. Jenny Jacobi Abrahamsson

Med en vägg av
envis kraft, attityd
och ordentlig dos
melodier har dessa
amerikaner lyckats
mangla oss sedan
2005. Ett patenterat
och identitetsrikt
sound har banat väg
för framgång och även om bandets sångare
under många år tampats med missbruk så har
skutan hållit säker kurs.
Utförandet och produktionen är här sig lik
men låtmaterialet är betydligt vassare jämfört
med senaste årens skivor. Starka och ofta
personliga texter som gör helheten betydande
och när utsökta sistaspåret Will The Sun Ever Rise
ebbat ut så finns en onormal önskan om mer.
Inledande Fake översvämmas nästan på ett
pubertalt sätt av svordomar som otippat ändå
fungerar i låtens sammanhang. Vi nås av flera
potentiella hitlåtar där framför allt det mindre
adrenalinstinna spåren lämnar starka avtryck.
Borde man egentligen känna såhär av energidrycks-sponsrad populär-metal?
Inget överflödigt och inga tomrum och ungefär tvåsiffrigt antal låtar är så minnesvärda att
de ekar kvar i resterna som denna amerikanska
tornado lämnar efter sig. Mårten Cederberg

HANNA JÄRVER
So Long

Cosmos

★★★★★
Kommer få hundratusentals indiekids
att tappa andan
Att det här är Hanna Järvers debutalbum
känns overkligt. Sedan hennes EP Närke
släpptes 2016 så har hon känts som en självklar del av den svenska
popscenen. Nu var det äntligen dags – och jag kan lova att den korrekt betitlade So Long verkligen var värd väntan.
Det känns som att Järver vuxit de senaste åren. Kanske har alla
prisnomineringar och hyllningar faktiskt gjort sig gott. För debuten
känns större, bekvämare och mer genomtänkt än allt tidigare material.
För att förstå Hanna Järver krävs att vi bryter ner det i två viktiga
delar. Den första är produktionen. En luftig synt (en Prophet 12 va?)
gör mycket av det snygga jobbet i att göra materialet till modern pop.
Loopar, samplingar och de gråtande melodiska bilderna fångas perfekt i de två instrumentala låtarna och fortsätter genom hela skivan.
Naturligtvis går det att slänga ut tröttsamma Veronica Maggio-liknelser som visserligen är tydliga i den korta låten Zion eller härligt
festivaliga Manna Manna. För ljudbildens skull går det att likna vid en
mer popinriktad James Blake. Men sanningen är den att Järver också
är en produkt av svensk 80-talspop! Försök att inte höra Orup, Mauro
Scocco eller Eva Dahlgren i exempelvis So Long eller Efter 25.
Den andra delen är så klart texterna. Vissa textrader får mig att fnissa, andra att fundera. Överlag är det smart lyrik på ett 2018-mässigt
sätt. Favoriten är en ode till 08-restaurangen La Neta och det räcker
med simpla medel för att få mig på fall – vem vill inte snacka lite skit
och så?
När Nu Är Du Göteborg får avsluta är rysningarna i kroppen ett
faktum. När Järver inte orkar, lämnar hjärtat i sinken och tar piller för
att palla sig själv så kommer hundratusentals indiesvenskar tappa
andan. Simon Lundberg
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STOCKHOLM 2018

SEINABO SEY
5 OKT
ERICSSON GLOBE

LEON
BRIDGES

BILJETTER
VIA LUGER.SE

20 JUN ANNEXET

HAIM

28 OKT CIRKUS

ANGUS & JULIA STONE
15 JUN
CIRKUS

@LUGERSWEDEN

BON
IVER
31 OKT
ERICSSON GLOBE

ALBUM H-J
HINDS

HOLY NOW

HOT SNAKES

INVSN

I Don't Run

Think I Need The Light

Jericho Sirens

Forever Rejected

Lucky Number

Lazy Octopus

Sub Pop

Woah Dad

★★★★

★★★★★

★★★★

★★★★

Fortfarande trivsam råhet

Utmanar den annars så mediokra indiepopscenen
Man vill gärna
tro att Holy Now
med Think I Need
The Light får hela
popeliten att gapa
stort, vackla omkull
och förstå att deras
tid i rampljuset
är över. Nu tar
nämligen det här Göteborgsbaserade bandet
över stafettpinnen och maratonlöper med
indiepoppen rakt in i framtiden.
Den pinfärska plattan driver en långt, långt
bort från mörker och elände och skjutsar en
istället rakt in i ljumma sommarkvällars euforiska rus. Poppande trummor, låttexter vägda på
guldvåg och Julia Olanders karakteristiska röst
är det som gör att bandet ligger i framkant.
Efter två år av ödmjukhet och EP:s tycker undertecknad att Holy Now har råd med att brösta
upp sig och få lite hybris nu när albumet har
landat – det är bara en tidsfråga innan bandet
turnerar runt i världens alla hörn och blir handplockade till kreddiga festivaler i Barcelona eller
dylikt. Alexandra Loven

Majestätiskt gubbös

Dansant och dystopiskt mörker

Med ve och fasa
inser vi att det gått
14 år sedan garage-iga indierockarna
Hot Snakes senaste
album – Audit In Progress – släpptes och
även om det förstås
känns mycket glädjande att upptäcka helt nytt material så är det
med visst mått av skräckblandad förtjusning.
Redan i öppnande I Need A Doctor, ett stenhårt baseball-kast tillbaka till öppningsspåret
från debutskivan Automatic Midnight, så låter
det närmast som en parodi på bandets tidigare
karriär då allt egentligen är sig likt. Det enda
som möjligtvis skiljer sig lite från tidigare är Rick
Frobergs numera åldrade och därmed lite mer
darriga stämma.
I ett band som Hot Snakes är gitarriffen det
mest centrala och på denna punkt levereras det
med råge. Visst går det att hävda att tillbakablickarna kanske är lite väl förekommande men
samtidigt hörs viljan att fortsätta utvecklas hos
de numera ålderstigna San Diego-herrarna.
Jericho Sirens är en oväntat stabil och uppfriskande comeback, även om ett par stycken
gärna hade fått lämna plats åt något mer
genomtänkt. Alex Pettersson

INVSN fortsätter
sprida sitt dynamiskt och dansanta
mörker med senaste
EP:n Forever Rejected. Likt en ekande
uppmaning om strid
i en betonglagd och
mörk tunnel lyckas
INVSN sätta en lika mycket skräckinjagande
som hoppfull känsla av reform. Med en fantastiskt suggestiv och omstörtande ljudbild som
känns nostalgisk och modern på samma gång,
och ibland lite som en blandning mellan Depeche Mode och Joy Division, får man en lämplig
blandning av mörker och förtröstan.
Dock måste det nämnas att covern på Lana
Del Reys smäktande käftsmällsballad Love
kännas något inklämd och som ett aningen
märkligt val av låt att göra cover på. Något
som sticker ut och helt ärligt skaver en aning
på denna EP. Framför allt då den inte skiljer sig
särskilt mycket från originalet och låter som en
något tristare version av Lana Del Reys pompösa version. Det blir något malplacé.
Men resten av Forever Rejected målar med
distinkta penseldrag upp en fantastisk postpunkig dystopi som lyses upp av upproriska röster,
som låter genuint utsvultna på revolution och
förändring. Andreas Trella

En ska inte underskatta charm när det
kommer till att göra
bra indie. För att
vara lite skränigt indietuffa, det blir lätt
jobbigt i längden.
Charm däremot, det
är för jävla svårt att
värja sig mot och om några har ett par extra
doser av varan är det spanjorerna i Hinds. Det
stod klart redan i de första släppen som Deers,
förtydligades än mer med den bångstyriga
albumdebuten som Hinds och cementeras här
med uppföljaren I Don’t Run.
Album nummer två är kanske lite mer polerat, lite mjukare och lite poppigare än tidigare.
Men det är absolut inte sönderarbetat. Det finns
fortfarande en trivsam råhet – som att ljudbilden
liksom tillåtit sig att tämjas, snarare än tvingats
till det. Och så finns det där samspelet i växelsången mellan Charlotta Cosials och Ana Perrote
som känns så okonstlat och naturligt. Eller, med
ett annat ord, charmigt. Det gör att en gärna
vaggas in spår som mysiga Echoing My Name
eller kärleksrusiga New For You. Och det gör att
man lätt trycker på repeat. Jonathan Eklund

HÄSTPOJKEN

Foto: Christian Soldert

Hästpojken Är Död
Tamiami

★★★★★
Mer levande än någonsin
Det är ljuvligt att höra Martin Elissons
kvävda stämma igen. Hästpojken har
kommit att bli den där gymnasiala
förälskelsen på avstånd. Av små glimtar av göteborgspopparna har
man byggt upp en bild och när Hästpojken plötsligt står framför en
i skolkorridoren ställer sig allt på sin spets. Motsvarar Martin Elisson
och Adam Bolméus förväntningarna? Svaret är ja.
Förälskelse känns tematiskt för Hästpojkens fjärde fullängdare.
Nykärlek och nyfrälsning genomsyrar skivan. Tvekan och trevan
kämpar mot frigjorda dopaminer och eufori. Hästpojkens patenterade stök har omskrivits till imperativ och försatts i periferin, som
små sprickor i en glad fasad. Tankarna är rikare, perspektivet är
bredare och pretentionerna är större.
Det har varit tyst kring Hästpojken sen de släppte sitt tredje
album En Magisk Tanke 2013. Fem år av tystnad var tydligen allt
som behövdes för Adam Bolméus och Martin Elisson att göra sitt
bästa album hittills. Topparna har kanske varit högre på de tidigare
skivorna men som helhet är Hästpojken Är Död omutbar. Aldrig
har den melodiösa, välkomponerade musiken passat så perfekt till
Elissons naivistiska och vardagliga svada. Hästpojken har alltid haft
en särställning i sin förmåga att få sina aviga texter att låta som
självklarheter. Dessutom sjunger Martin Elisson bättre än någonsin.
Hur medlemmarna får runt ekonomin med två skivor på
nästan tio år förstår jag inte. Men det finns en renhet, en rutin
och ett självförtroende i att inte skynda ut musiken. Om det finns
ett behov att återinföra konstnärslönen så är jag den förste att
ställa mig på barrikaden för att Bolméus och Elisson ska fortsätta
få smyga runt på Göteborgs gator ända till Hästpojken är död, på
riktigt. André Spång
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HOV1

Gudarna På Västerbron
Universal

★★★★
Krossar jantelagen med läckra beats och stundtals djupa texter
Konceptet Hov1 är ett svårsmält piller. Det glider inte ner utan motstånd.
Även hur mycket man i vissa stunder verkligen inte vill så är det helt
omöjligt att värja sig för vissa partier av hiphopgruppens andra album
Gudarna På Västerbron.
Att gruppen betett sig illa och kaxigt i intervjuer och på galor gör väl egentligen inte någonting.
Det måste till någonting för att man ska bli ihågkommen. Och det här är inte bara några snoriga
skitungar som blivit stora för ingenting – man säljer inte ut Annexet utan talang.
Och talangen finns där. De är unga och det hörs stundtals i tematiken. Exempelvis i Vill Inte Ha
Dig eller OMG som lätt skulle blivit mina gå till-låtar på högstadiet. I andra delar låter det mer vuxet,
mer tilltänkt och faktiskt riktigt bra. En blandning av modern pop och hiphop som stundtals andas
svensk hiphop à Snooks storhetstid sätter sina spår.
I låtar som Heartbreak och Jireel-samarbetet Pari finns en professionell känsla för såväl text som
sköna beats. Det är faktiskt fläckfritt. Autotunefesten i Stan E Mörk är också lättsamt djup – en känsla
som andas 2018. Hov1 fångar tunga känslor och party i ett och samma svep.
“Hela Sverige kastar ormar på mig”. Ja, gruppen är medvetna om deras status i musik-Sverige när
titellåten Gudarna På Västerbron rullar på. Det man inte får glömma är att det finns så mycket talang
där – och det kan inte jantelandet ändra på. Simon Lundberg

Foto: Paul Edwards

JIREEL
18

Universal

★★★★
Befäster sin position som hiphoppens framtid
Jireel har sedan 2015 års debutsingel Här & Nu beskrivits som svensk hiphops framtid och hans unga ålder har varit ett återkommande tema – omgivningen har förundrats och imponerats över tonåringen från Rågsved.
Jag vet inte om det beror på åldershetsen, men fullängdsdebuten presenterades på upphovsmannens 18-årsdag och öppningsspåret 18, som gästas av skånska Michelle Zarat‚ liknar en födelsedagsinbjudan och proklamerar samtidigt att ungdomsåren tillhör det förflutna. Jireel framhäver att
han vuxit upp till ett proffs och denna skiva talar för sig själv; han tar plats och framtoningen speglar
en musiker som tror på den egna förmågan.
De inledande spåren präglas av en monoton och hypnotisk karaktär som känns igen från Jireels
första singlar – med texter som fokuserar på framgången och den medföljande avundsjukan – vilket
kontrasterar majoriteten av låtarna som färgas av en luftig, dansant och inbjudande karaktär. Força,
Fast och Fashion Show fokuserar på medryckande melodier och ger fullt utrymme åt Jireels rytmkänsla. Det finns med andra ord mycket att gilla på denna skiva, samtidigt tenderar musiken att bli
alltför tillrättalagd och det gör att vissa spår aldrig bränner till på allvar.
I det stora hela är dock detta en knäckande debut. Daniel Andersson
MAJ 2018

ISLAND

J.D. WILKES

Feels Like Air

Fire Dream

Frenchkiss

Big Legal Mess

★★★

★★★★★

Drömmen vill inte riktigt landa

Sjövild gryta med skitiga Tom Waits-vibbar

När fyrmannabandet Island från
London släpper sitt
debutalbum Feels
Like Air så är det
precis som titeln
skvallrar om – lätt.
Fjäderlätt till och
med. Ljudbilden
låter ibland så skör att den nästan flyter bort till
en helt annan plats.
Den drömska poppen får dock ihärdigt
brottas med sångaren Rollo Dohertys något
grötiga röst. Det är snyggt och påminner om
ett mer återhållsamt Slowdive eller kanske ett
vildare London Grammar. Det drömska ljudet
får senare sällskap av lite tyngre baskaggar.
Samtidigt gömmer sig en vilja att mäta sig
med någon form av garagerock eller indierock.
Stundtals känns det som The Kooks, stundtals
som Kings Of Leon. Särskilt i låtar som The Day I
Die och i titelspåret.
Funkar det? Nja. Ibland blir det rörigt och
albumet lyckas inte behålla känslan som den
fina inledningen utlovade. Visserligen kan
utstick som progressiva Moth bli riktigt intressant, men Island lyckas inte riktigt landa likt den
fjäder det utlovades i början. Istället hamnar allt
långt borta där i landet där man trängs med för
mycket annat utan att lyckas förbli unik.
De största behållningarna är snygga taktspektalket God Forgive och avslutande Lilyflower
som är smäktande drömmigt. Simon Lundberg

När frontmannen
i röjiga blues- och
rockabillybandet Legendary Shack Shakers går solo är han
genast identifierbar
genom sin hesa
stämma och intensiva munspelsteknik.
Wilkins har även spelat med countrystjärnor
som Hank Williams III och Merle Haggard, men
även hoppat in med sitt särpräglade munspel i
Mike Pattons kaosband Tomahawk.
På soloplattan låter han som en ung Tom
Waits (som han för övrigt är rätt lik utseendemässigt) med rosslig sång, bucklig banjo, skevt
piano, stompigt blås, hetsig fiol och spruckna
trummor. Det är skitigt, stökigt och fullständigt
oemotståndligt.
Man får redan i inledande Fire Dream vibbar
av svettiga svartkrogar med suspekta typer
längs bardisken eller visioner av ett kringresande freak show-sällskap - vilket förstärks av låtar
som Bible, Candy And A Skull, Hoboes Are My
Heroes och Moonbottle.
Det är onekligen i liveformatet, gärna i
samband med en bricka bourbonshots, som
detta passar bäst. Hoppas Kentucky-sonen kan
komma loss till våra breddgrader inom kort, det
här vill man verkligen uppslukas av i levande
livet. Janne Hallman

JETBONE

JOSH ROUSE

Come Out And Play

Love In The Modern Age

BMG

Yep Roc

★★

★★★★★

Som ett hyllningsband på halvknackig
engelska
”Baby it’s so hard”
körar Alin Riabouchkin och Gustav
“Gurten” Sjödin på
albumets tredje
spår. Vad exakt som
är så svårt vet jag
inte riktigt, men att
grabbarna vill iväg
och rocka framgår tydligt. Jag tror att låten
handlar om att grabbarna vill rocka mer än vad
tjejerna vill där hemma, och då blir det ju så
klart svårt. Vad jag är ännu osäkrare på är vad
jag förväntas känna. Bör jag fälla en tår eller
ska jag bara glatt rocka med? Redan i nästa låt
verkar det ha löst sig med en ny tjej som vill
rocka. Hon rockar faktiskt så mycket att hon blir
döpt till Chichadee.
Det är inget fel på att gräva i sina föräldrars
skivbackar och göra bredbent bluesrock med
en stark doft av södern. Eller jo, lite fel är det.
Men det går att komma undan med det. The
Black Crowes kom undan med det i början
av 90-talet, men där fanns ett dödligt sväng
och där fanns Chris Robinson som en sann
soulscreamer vid mikrofonen. Varken Alin eller
Gustav är i närheten av det svänget eller sångprestationerna. Resultatet blir tyvärr snarare ett
hyllningsband på halvknackig engelska än ett
nytt Black Crowes. Fredrik Langrath

Värmer som en smekande sommarbris
Efter drygt 20
år med stämningsskapande
och supermjuk
akustisk gitarr har
amerikanen på sitt
tolfte album bytt
ut strängarna mot
keyboards, för att
återuppliva det tidiga 80-talets fluffiga och
flärdfria new romantic-stil.
Vi talar dock inte om renodlade syntband, istället kommer inspirationen från Prefab Sprout,
The Blue Nile och The Style Council, vars luftiga
sound och ursnygga melodier gav dem stora
framgångar. Fans av dessa band kommer älska
Love In The Modern Age.
Rouse har dock inte velat göra en pastisch,
utan försöker sätta sin egen prägel. Han går all
in med ultraslick produktion; det är välspelat,
detaljrikt och genomarbetat. Det skulle lätt bli
ganska ostigt, hör bara på saxofonen på titelspåret. Men hans uppenbara kärlek till musikformen och det dokumenterat starka melodisinnet gör skivan till mycket mer än neonfärgad
muzak. En låt som Businessmanhade Paddy
McAloon från just Prefab Sprout dödat för.
Sommarbrisen formligen strömmar ut ur
högtalarna, och man vill bara hoppa in i en
cabriolet med sin älskade, lämna alla problem
bakom sig och kryssa fram längs motorvägen
tills solen går ner bakom bergstopparna.
Janne Hallman
G A F FA . S E
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ALBUM J-M
LOLINA

MAIDAVALE

The Smoke

Madness Is Too Pure

Egenutgiven

The Sign

★★★★★

★★★★

Beroendeframkallande experimentell pop

Retrofierad tung psykrock

Att försöka hänga
med i Alina Astrovas
karriär är krävande.
Stringens och tydlighet är inga ledord
när det kommer till
utgivningar. Istället
har hon släppt
musik som Hype
Williams (med Dean Blunt), Copeland, Inga
Copeland och så då under de senaste åren som
Lolina. Men om själva pseudonymen ändras
är istället de musikaliska utforskningarna lite
mer likriktade, de rör sig åtminstone i samma
landskap. Den släpiga och emellanåt kaxiga
rösten stöter ur sig sina politiska poänger och
känns igen. Likaså gör den ofta lite sävliga och
aviga experimentlustan.
På The Smoke exempelvis blandas experimentella beats och samplingar med pianostycken som närmast kan beskrivas som frijazz
– eller kanske rena konstprojekt. Men allt är inte
så jävla jobbigt och pretto som en först kan tro.
Här och där bjuder Astrova till och närmar sig
ett lätt poppigt sound, som i beroendeframkallande A Path Of Weeds And Flowers.
Många avfärdar musiker som Astrova för att
de är för svåra, men ger man The Smoke en ordentlig genomlyssning borde det vara omöjligt
att inte se storheten. Ett av årets hittills bästa
album är ett faktum. Jonathan Eklund

Madness Is Too
Pure är ett fylligt
och näringsrikt
psykrock-paket som
levereras i en renodlad och ofiltrerad
synergi. Den syndiga
underströmmen av
bluesiga progg-element känns som gjuten tillsammans med den
psykedeliska stommen, och den vackert analoga och jordnära ljudproduktionen som ljuder
av ett tydligt eko till det aromatiska 70-talets
demoniskt soniska anföranden.
MaidaVale är tillbaka med en fusion av
hypnotiserande rytmik och gitarrgångars
slingrande avsöndringsvätska, som i kombination skapar en livsfarlig helhet. Dock kan ibland
de vokala elementen på vissa spår tappa lite
av denna förening som annars byggs upp på
plattan.
Framför allt under vissa mindre energiska
partier blir det tydligt hur genialt det instrumentala låter, och ibland hur överflödig vissa
vokala stycken kan vara. Detta då instrumenteringen redan har så sjukt mycket att säga. Men
det finns en genomgående balans som fungerar, och när alla våglängder är genomrotade blir
Madness Is Too Pure rent av en transcendentalt
tung resa. Andreas Trella

MIEN

MARIAM THE BELIEVER

Mien

Soft Moon

Rocket

Repeat Until Death

★★★★★

★★★★★

En resa med psychonauter vid rodret

Vemod och förtröstan från Sveriges
vackraste röst
Att läsa musiklyrik
utan sin musikaliska
kontext blir ofta
en rätt slätstruken
upplevelse; textrader som med
sina instrumentala
följeslagare framstår
som magiska kan
när de läses på papper få en att ifrågasätta
allt man älskar (ping Svenska Akademien). Så,
tagen ur sitt sammanhang kan textraden ”Can
I be happy with what I’ve got?” – från Drops Of
Desire, avslutande spår av fyra på föredömligt
komprimerade EP:n Soft Moon – verka vara
förvisso fin och rimlig men inget du tatuerar i
textstorlek 32 på bröstet.
När Mariam Wallentin i fallande tonhöjd
sjunger fram nämnda rad precis halvvägs in
i låten – den digitala fyrtakten tonas ned och
Wallentins röst lämnas ensam med ett avskalat
pianokomp – är det något av det vackraste,
mest drabbande jag har hört. Som med mycket
av den musik Wallentin skapar har Drops Of Desire ett melankoliskt grundfundament, men lyckas
samtidigt vara fylld av tillförsikt: jag sjunger
det här för att jag vill besanna det. Mariam The
Believer har aldrig varit bättre, och jag har redan
bokat tatueringstid. Johannes Ådén Bygdell

Mien är en så kallad
supergrupp, bestående av medlemmar
från The Black Angels, The Horrors, The
Earlies och Elephant
Stone. Okej, kanske
inte band som gemene man är bekant
med, men alla som är insatta i psychrock vet att
framför allt de förstnämnda två grupperna hör
till toppskiktet.
Alex Maas, sångare i Black Angels, är den som
märks mest tack vare sin släpiga stämma, men
även Elephant Stones Rishi Dier, med sin stämningsskapande sitar, gör mycket för att bandet
ska sticka ut från det mesta som ges ut i genren.
Det finns förstås beröringspunkter med
samtliga medlemmars respektive band, men
tillsammans skapar de nåt annorlunda och
spännande av sina talanger. Framför allt är det
mer elektroniskt än vad man är van vid i sådana
här sammanhang, med hypnotiska trumloopar,
distade röster och effektfulla ekon.
Vad gruppnamnet står för är inte uttalat,
även om det uttalas ”mean”, dvs elak. Men det
finns sjöar och vattendrag i minst sex länder
som heter Mien (bland annat en i södra Sverige), så kanske är bandets tanke att lyssnaren
ska flyta med i en abstrakt medvetandeström,
med en känsla av att utforska okända och möjligen farliga farvatten. I så fall har Mien lyckats
utmärkt. Janne Hallman
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JUNIOR BRIELLE
Blod
JB

★★★★★
Pinsam pubertet, pikant pretto och pampig pop
Jag hade precis börjat glömma bort att svensk pop kunde vara så här bra.
Att det skulle krävas två bröder från Norrland att visa var melodiskåpet
ska stå. För det är i de Kentianska drömska ljudbilderna som syskonduon
Gabriel och David Röhdin väver sin egen supercoola töntighet. I Vita Bergens studio vid Stureplan
skapades debut-EP:n Blod där svensk melankoli, trallvänliga engelskförsedda refränger och vackra
toner blandas i förlösande elektronisk pop.
Blod är en kroppslig upplevelse, som spritter och pulserar i venerna. ”Mitt hjärta är ditt att trampa
på forever and ever!” är gjort för att stå famn i famn på ett dansgolv och skrika ut till rösten brister
och fötterna ömmar. Svagast är faktiskt titelspåret som inte har samma stämningsfulla tårar på
dansgolvet-känsla som övriga låtar.
För visst är denna välproducerade gråtpopsdebut lite av en salig röra av pinsam pubertet, pikant
pretto och pampig pop. Men inte sedan Urban Cone har svensk pop känts lika hoppfull. Junior
Brielle kommer med nytt blod och det är snarare än senare man kapitulerar med ett högljutt: ”Bitch I
give up.” Daniel Hånberg Alonso

Foto: Simon Emmett

KYLIE MINOGUE
Golden
BMG

★★
Popstjärnan har gått vilse i tröttsam country
När man varit i gamet så länge som Kylie Minogue varit är det nästan ett
krav på att man till slut hittar på något nytt musikaliskt. Att försöka med
att förnya sig själv efter 30 år sedan debuten kan jag verkligen unna den
här popstjärnan.
Att det skulle lukta country på Golden var det nog dock inte många som skulle gissa på, men det
är i Nashville som 50-åringen varit med och skrivit samtliga låtar. Fast å andra sidan har det varit en
udda trend sedan omkring 2016 då Lady Gaga hoppade på tåget för albumet Joanne – och sedan
följde artister som Miley Cyrus, Kesha och Justin Timberlake med av bara farten. Av någon underlig
anledning är radiovänlig popcountry hett.
För Kylies del så förvandlas den annars så unikt utsökta känslan för sensuell discopop till något
helt blasé, tråkigt och förutsägbart på alla dåliga sätt du nu kan komma på. Det blir aldrig riktigt
dåligt. Det blir bara köttfärslimpa. Visst kan det vara trevligt och enkelt, men inte fan är det något
som dyker upp i dagdrömmarna i flera veckor.
Den akustiska gitarren ekar bakom Kylies proffsigt tillbakalutande röst och visst hörs de klassiska
trummaskinerna i den Mello-doftande produktionen som fått assistans av bland annat countryguden Steve McEwan.
De flesta låtarna ekar P4 på en trött torsdagseftermiddag. I ärlighetens namn är det få delar som
faktiskt fastnar. Men jag måste erkänna att Dancing är sådär äckligt mysig och Raining Glitter är
verkligen den klassiskt flörtiga discon som Kylie alltid gjort. Alltså bra.
I övrigt finns det ingenting alls att hämta. Simon Lundberg
MAJ 2018
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ALBUM O-T

SIMON LUNDBERG OM ROYAL WOOD

OLLE GRAFSTRÖM

PENNYWISE

ROYAL WOOD

SHINEDOWN

Olles Magasin

Never Gonna Die

Ever After The Farewell

Attention! Attention!

Roxy

Epitaph

Outside Music

Atlantic

★★★

★★★★

★

★★★★★

Musiken väcker, texterna söver

Punkfabriken fortsatt produktiv

Perfekt gåva till exet du hatar

När Oskar Linnros
släppte kritikerrosade Från Och Med Du
2010 väckte han liv
i en genre samtidigt
som han slog an
en sträng hos unga
90-talister. Med
stråkarna, det fylliga
perfektionistiska soundet tätt sammanslutet
med den intima sången och Linnros dramatiska
och ogenerade texter var det lätt att relatera till
Linnros verk och persona. Nu har 90-talisterna
vuxit upp och under de senaste åren har en
ström av soulpoppiga kids sköljt över musikscenen.
En av dessa är Olle Grafström, mest känd från
det dyrkade hiphop-kollektivet Tjuvjakt. Sedan
2015 har han vid sidan om Tjuvjakt släppt singlar,
men debuterar nu med sin första fullängdare,
Olles Magasin. Olle Grafström är en begåvad
musiker, snirkligt och med upptäckarlust bjuder
han på sprakande melodier. Arrangemangen
får väl godkänt i den Linnroska skolan men han
har inte känslan, rösten låter hämmad och han
hänfaller alltför ofta till floskler. Det bränns för
många broar och det dansas alldeles för ofta
natten igenom. Det sker en skenblottning av
hans person och det är synd. För förutom Beach
Boys-vinkningen i andra spåret Nalle (Vart Var du)
så lär man aldrig riktigt känna Olle. André Spång

Återförenade med
originalsångaren
Jim Lindberg levererar fabriken
Pennywise mer av
exakt samma vara
som den alltid gjort;
av 14 nya låtar är det
ingen som avviker
eller ens överraskar. Men somliga band i somliga genrer ska, bör och förväntas fortsätta enligt
givna ramar.
Såväl spelmässigt som textmässigt kan en
dra paralleller mellan Never Gonna Die och alla
tidigare Pennywise-album, till och med All For
Nothing där Ignite-sångaren Zoli Téglás skötte
sången. Det är till och med svårt att särskilja
gruppens låttitlar: Won’t Give Up The Fight,
Live While You Can och Never Gonna Die känns
redan använda. Det samma gäller en och annan
sångmelodi.
Skivan öppnar hur som helst med sprudlande energi och hela första halvan är tipp topp.
She Said har ett lätt dansant beat, riffstarka
American Lies ger pepp och Live While You Can
känns lika fantastisk som Unknown Road gjorde
när den släpptes 1993. Andra halvan tyngs ned
av ett par ynkliga bidrag men som album håller
Never Gonna Die alltjämt ihop, och sedvanligt
hög Pennywise-klass. Något storverk har jänkarna dock inte uträttat. Kristofer Hadodo

Tänk dig att Michael
Bublé ska sjunga
covers på Chris Isaak
eller Bruce Springsteen. Sen kanske Ed
Sheeran och Keith
Urban är med på
några ställen. Det
här mardrömscenariot blir verklighet på kanadensiska Royal
Woods åttonde fullängdare.
När John Nicholson, vars riktiga mellannamn
är Royal Wood, sjunger så tror jag inte på ett
ord han får ur sig. Det är tomma ekon som ackompanjerar melodier skrivna av vad som kunde
vara en levnadstrött musiklärare på mellanstadiet som blir tvingad att arrangera en kabaret.
California Nights och Cruel är exempel på låtar som låter som en parodi på klassisk folkrock.
Allt i någon sjuk countryproduktion. Men det
blir bara värre.
I arenarökaren Kings & Queens så tror den här
mannen på riktigt att han är Chris Isaak. Det låter
däremot mer som en Bastille-låt som aldrig hade
fått plats på deras album. Det passar verkligen
inte in. Ingen låt passar in med någon annan.
När sista spåret Old Young Love, som känns
som en ratad countryballad till en Disneyfilm
vi kan döpa till Den Siste Cowboyen, äntligen är
slut så är fan en panikattack nära. Har du ett ex
du hatar? Då har jag ett förslag på en fysisk skiva du borde köpa och ge bort. Simon Lundberg

Förtjänar din uppmärksamhet!
Uppmärksamhet!
Sound Of Madness
från 2008 var så
lyckad att gruppen
har fått sota för
den i drygt tio år.
Sedan dess har man
förkastat utveckling
och allt har jämförs
med den. Men med
Attention! Attention! har de hittat en fungerande
väg i sin morderna amerikanska radiorock.
Mindre stråkar och bättre produktion passar
bra till bandets kanske mest melodiska låtar
någonsin. Simpla “vers, brygga, refräng”-låtar
är minimerade. Istället bjuder många spår på
positiva överraskningar som stundtals höjer
ögonbrynen. Starten på skivan är tung medan
avslutningen är lite mer fartfylld men det är i
mittensektionen de flesta guldkornen gömmer
sig och från Kill Your Conscience så följer fyra
låtar som mycket väl kan vara deras bästa sedan
stordådet från 2008.
14 låtar med enstaka utfyllnad ger ett gediget album med aktuell samhällskritik i texterna.
Shinedown av 2018 års modell är tilltalande
och förtjänar uppmärksamhet! Uppmärksamhet! Mårten Cederberg

MOLLY SANDÉN
Större
Sony

★★★★
Har hittat sig själv med vass
modern pop
Visst går tiden fort. För det känns
som eoner sedan Molly Sandén släppte
ifrån sig sitt senaste album. Året var 2012 när Unchained trillade ner
i CD-hyllorna över hela Sverige. Det känns inte alls som samma artist
nu sex år senare. Det är inte samma Mello-stjärna som varit aktuell
sedan typ ettårsåldern.
Framför oss står nu en av Sveriges mest spelade och mest omtyckta
artister fast som pånyttfödd. Redan har Molly spottat ur sig radiohits som
exempelvis snyggt sensuella Undanflykter och de geniala samarbetena Utan Dig
och Ditt Sanna Jag med Newkid respektive Leslie Tay. Här finns en snygg pondus
och en bekväm sårbarhet som passar i kombination med den kalla hiphoppen.
Och visst har Molly hittat sig själv. Ett sound som hon låter trygg i – med en mix
av modern pop och R&B. Det låter lustigt nog Större, vuxet fast med en viktig ingrediens av ungdomlig charm kvar. Produktionerna är väldigt nutida, men det skvallrade redan de tidiga låtarna om. Fortfarande är Rygg Mot Rygg den största behållningen. Dramat är på topp i albumets texter om svåra förhållanden och peakar här.
Det är med andra ord inga överraskningar som dyker upp. Det flyter på med produktioner som använder samplade och förvrängda röster på det där sätter som jag
bara älskar. Det blir lite väl sårbart i Sand som lätt hade kunnat vara en låt som passat
den gamla, eller yngre, Molly. Men hon har gjort något märkvärdigt – hon sjunger på
ett annat sätt. En äkthet som inte går att fejka och som nu låter som Molly ska låta.
Överlag måste det varit svårt att tvätta bort schlagerstämpeln. Men när kaxiga
Ingen Som Jag ljuder så måste man tänka: vad spelar det det för roll egentligen?
Här har vi en artist som har möjlighet att äga den svenska musikscenen i årtionden
framöver. Simon Lundberg
Foto: Bror Bror
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SIBILLE ATTAR
Paloma’s Hand
PNKSLM

★★★★
Dämpad ångest möter ljusare partier
Stockholmsbaserade Sibille Attar, med ett förflutet i Speedmarket Avenue, har hållit låg profil sedan 2013 års debutskiva Sleepyhead. Nu är
hon tillbaka med EP:n Paloma’s Hand och de som önskar sig indiepophits
som Alcoholics och Come Night riskerar att bli besvikna. Närmast kommer öppningsspåret I Don’t
Have To, som inleds med ett Pugh Rogefeldt-intro och vars ljudbild färgas av en smittsam basgång
och medryckande popmelodier. De psykedeliska influenserna är dock starkare än tidigare.
På nya skivan ger Sibille plats för suggestiv folkmusik och långsamma utflykter som påminner
om drone. Produktionsmässigt går det att dra paralleller till The Hanged Man; i likhet med Rebecka
Rolfarts soloprojekt präglas musiken av en hemsökt karaktär och meditativa Same Old Heartbreak
utgör det tydligaste exemplet. Sistnämnda låt tillhör skivans mörkaste spår.
På många sätt pendlar ljudbilden mellan dämpad ångest och ljusare partier, med rösten som bärande element, där musiken tillåts att utvecklas i egen takt. Det råder ett lugn över låtarna. Förstasingeln
Run är ett utmärkt exempel; produktionen är svävande, tempot makligt och strukturen saknar de
klassiska elementen vers och refräng. För det mesta är resultatet övertygande, andra gånger tappar jag
dessvärre intresset. Sibille har dock en förmåga att ständigt återfå min nyfikenhet. Daniel Andersson

THE AMAZING

THE MEN

In Transit

Drift

Partisan

Sacred Bones

★★★★

★★★★

Fuckar med din tidsuppfattning

Potent rock för bra för branschen

Det psykedeliska
bandet som inte vill
kallas psykedeliska
är tillbaka med ännu
ett svartvitt omslag.
Okej, vi börjar med
att avverka kategoriseringen. Vare sig
The Amazing eller In
Transit tillhör på något vis psykrocktraditionen.
Däremot är det så hypnotiskt drömskt och
tidsuppfattnings-uppfuckande att det nästan är
overkligt. Fyra låtar in känns det som att albumet har gått på repeat tre varv.
In Transit skapar ett rum, en filt att krypa in
under i över en timme – bandets längsta sedan
debuten. Men till skillnad från deras andra
långkörare (vartannat album är än så länge
betydligt kortare) försvinner ”en lång låt”-effekten. Benson Se Convirtio Completamente Furisosa
– fritt översatt ”Benson (bör syfta på basisten
Alexis) flippar ut” avslutas med ett noiserockigt
gitarrsolo som klyver skivan på mitten. Reine
Fiske ska väl få leka av sig han också, och
effektfullt blir det.
Halva nummer två når inte riktigt samma
höjder, bortsett från avslutande Je Travaille
Dans La Banque som är bland de bästa Christopher Gunrups orkester skrivit. Jesper Robild

The Men har alltid
stampat i periferin.
Förmodligen inte
fått den uppmärksamhet de förtjänar
men så handlar det
också om musik
svår att malla in och
då gör branschen
som den brukar: lägger locket på, säljer in mer
gångbar NME-rock istället. Vi är så bekväma i all
vår punkighet.
Med Drift leker The Men vidare med föråldrad rockmusik och klär den i saker din hjärna
knappast är van vid. Saxofonen är kvar, den
håller dig intresserad och på din vakt, på samma sätt som X-Ray Spex, men i det här fallet får
den leka än mer fritt. Förutom det finns inga
stående inslag att relatera till eller känna igen
sig i. The Men är den där flaskposten som aldrig
möter hamn. De bär på nån slags information
men vägrar dela med sig av den. Allt för att du
som lyssnare ska stå där vid strandkanten och
bita på dina naglar, bli mer besatt, dyrka än mer.
På Rose On Top Of The World hör du kopplingen
till Van Morrisons väna pop medan Killed Someone
är den sönderdistade garagerocken personifierad.
The Men will be The Men. Daniel Horn
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STINA WOLLTER

TAKEN BY TREES

Garden Songs

Yellow To Blue

Olga Produktion

Art:Ery

★★★★★

★★★

Vuxenpop skapad bortom den polerade
ytan
Det är tydligt att huvudrollsinnehavarna
Stina & Micke inte
har skapat Garden
Songs för att upprätthålla en polerad
yta och glorifiera
livets skeenden. Likt
en vildvuxen och
färgsprakande trädgård sprungen ur förälskelse
och sorg speglar plattan istället den vacklande
vardagen och livets baksidor.
Att lyssna till Stinas autentiska röst ackompanjerad av Micke är som att gå i svindyr terapi
– det är styrka och kraft de lämnar efter sig. Det
är dock inte förrän efter plattans sjunde och
bästa spår Garden Song man får den inte allt för
ovanliga, men ack så viktiga, känslan av att man
kommit fram till Livets Stora Insikt: vikten av att
underhålla varandras inre trädgårdar för att de
inte ska vissna.
Det finns uppenbarligen ingen nykläckt fullängdare som förtjänar att firas med så mycket
pompa och ståt som Garden Songs. Stina &
Micke har fått undertecknad att förstå att en
inbjudan till någons inre trädgård är det finaste
man kan få, vare sig det är en polare eller en
partner. Alexandra Lovén

Vad hände med det köttsliga djupet?
I drygt tio år har
Victoria Bergsman
släppt musik som
Taken By Trees.
Redan från början
har det låtit som en
flyktig dagdröm,
som något en tar
till när allt tränger
på och en solnedgång i Kalifornien är det enda
som kan trösta. Men jämte det där romantiska
skimret har det alltid funnits något mer, ett
nostalgiskt vemod som liksom svärtat ner de
purpurfärgade minnesbilderna litegrann.
På nya Yellow To Blue har dock den svärtam
bleknat till förmån för än mer pärlemor och
pastell. Det gör att allt känns som ett superkurerat Instagramflöde av perfekt krämiga
äggulor och lagom skrynkliga, morgongosiga
lakan – och mindre som ett musikaliskt verk
med köttsligt djup.
Det kan visserligen vara skönt med avbrott
i vardagens gråa lunk, men det blir också lätt
intetsägande och ointressant i längden. De tio
spåren går snabbt från att vara i centrum till
att bli trivsam bakgrundsmusik. Det är väl i sig
inget fel med det, men är nog knappast vad
Bergsman själv siktat mot. Jonathan Eklund

GAFFA Rekommenderar / Inrikes
Fyra skivor som under de tre senaste månaderna
har skickat GAFFA på H tripp

JENNY
WILSON

HEY ELBOW

Exorcism

Adrian

Gold Medal

Hela albumet är ilsket och manande
– Wilson tycks
vilja säga åt alla
som blivit utsatta
för övergrepp att slå tillbaka, stå upp och ta tillbaka sina liv. All musik framförs på retrosynten
Prophet 6, vilket ger en kylig och skoningslös
ljudbild, som på ett utmärkt sätt ackompanjerar
låtar som Disrespect Is Universal och It Hurts.

C0C0C0
Låtarna börjar
överlag som
försiktiga, mjuka
popalster och får
succesivt, närmast
sömlöst, växa sig
starkare. Här och där brakar det loss rejält och
då närmar sig trion den post-rock som ofta
brukar uppstå live. Andra gånger ebbar det ut
innan det hunnit bli en fullskalig musikalisk
orkan.

LOUISE
LEMÓN

W.E.T

Purge

Frontiers

Icons Creating
Evil Art

Det känns som
att ta nattvard
eller att bikta sig.
Fast ändå på ett
oreligiöst sätt. Som att rena sig fri från ondska
och plågoandar. Trots att musiken andas
mörker så ligger något nästan evangeliskt över
Purge. Kanske därför Louise Lemóns musik ofta
beskrivs som “dödsgospel”.

Earthrage
Supergruppen
med medlemmar
från Work Of
Art, Eclipse och
Talisman välter
under 45 minuter
melodisk rock över oss. Som het lava bränner
sig melodierna fast i hela kroppen. Det blir
tredje gången gillt med Erik Mårtensson som
står för både produktion och låtskrivande.
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ALBUM T-V
THE VACCINES

VANLIGT FOLK

VEGA

VEGA (UK)

Combat Sports

Svenskbotten

Vega

Only Human

Columbia

Egenutgiven

Westboys 86

Frontiers

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

Indiefavoriterna gör en rejäl uppryckning

Allt annat än vanligt folk

Förbannat bra bilrock från Göteborg

Låtmaterialet överskuggar lamt sound

What Did You Expect
From The Vaccines?,
britternas debut från
2011, var det årets
mest sålda album
på hemmaplan, och
gav dem raketbränsle nog att etablera
sig rejält i Europa
och även lyckas rätt bra både i USA och Japan.
18 månader senare kom uppföljaren Come
Of Age, och debutens titel blev plötsligt lite
olycksbådande då man förväntat sig mer än
halvdant låtmaterial och en kreativitet på
tomgång. Möjligen berodde det på att skivan
var framstressad för att möta efterfrågan, men
dessvärre hade inte heller tredje albumet
English Graffiti mycket att glädjas åt, mer än
återanvända idéer från debuten.
Kanske är det därför bandet på Combat
Sports delvis har bytt inriktning. Soundet är
poppigare, luftigare och mer somrigt (ja, ”Fleetwood Mac-igt”), även om några låtar är typiskt
energiska indierökare (bland dem Out On The
Street och I Can’t Quit). De smakprov som hörts
under vintern, som Nightclub och nya singeln
Put It On A T-Shirt lovade gott, och på skivan
finns flera presumtiva hits och livefavoriter, till
exempel Take It Easy och Someone To Lose.
En klar uppryckning som lovar gott inför
sommarens festivalspelningar på bland annat
Storsjöyran i Östersund. Janne Hallman

Vanligt Folk är inte
som folk är mest. Sedan genombrottet
med EBM-poppiga
syntdängan Idioter
Av Församlingen
har trion blivit allt
knepigare – och allt
bättre. På albumet
Jag Har Utvecklat Mig Till Både En Hund I En Katt,
från 2015, landade de så långt ifrån alldagligt
vanligt man kan tänka sig – det var smått
genialt. Sen dess har de fortsatt att utforska sitt
egna uttryck genom att smeta genre, på genre,
på genre. Allt utan att egentligen rubba på den
närmast hypnotiskt medryckande tyngden i
musiken.
Halvt spontansläppta EP:n Svenskbottens
innehåll är närmast omöjligt att förklara. Det är
undergångsdub, politiska skränmanifest och
orientalisk ambient förklätt i punkskrud. Det är
skruvat i så många lager. Sången är effektskruvad, texterna är syraskruvade och helheten är
som sagt ett par bra skruvar från allt som kan
anses som vanlig populärmusik.
Sex spår på totalt 20 minuter får en kanske inte
i total trans, men det är svårt att inte imponeras
av hur jämnbra Vanligt Folk är trots att de släpper
sånt som är totalt utflippat. Jonathan Eklund

Redan när nykomlingarna Vega släppte första singeln
Månen stod det klart
att Göteborg fått ett
nytt band att hålla
ögonen på. Ett band
som inte spelade
klassisk GBG-indie
utan var både skitigare och rundare i soundet.
Med sin första, självbetitlade, EP cementeras
det än mer. Här mixas brittisk råhet med amerikanskt gung, tänk en mix av Franke och Pascal
spelandes i en Volvo 240 som någon sågat av
taket på. Det känns som att man kör den där
bilen, på tok för fort, längs med skogstäta vägar
och ur högtalarna pumpas den reverbdränkta
sången. Texterna är enkla, ofta upprepande
– “Jag vill ha dig/Ich liebe dich/Jag älskar dig” –
och allt man vill är att skrika med.
Det intressanta är att trots att EP:n bara
visar upp fyra spår, får man också känna på lite
bredd. Som i avslutande Älskling där något lite
skörare, vemodigare och vackrare visas upp. En
ljudbild som låter lite Echo & The Bunnymen
fylls ut av gulliga kärleksförklaringar. Det är fint.
Och ja, Vega är förbannat bra. Jonathan Eklund

Vilka låtar! Vilken
produktion! Återigen är det dessa
två faktum som blir
huvudpunkter efter
lyssningen på Vegas
album. En är positiv,
den andra lite mer
negativ och till skillnad från förra skivan som kom för nästan exakt
två år sedan vinner den här gången låtmaterialet över produktionen.
Visst skapar producenten Harry Hess ett
retrosound som tar oss tillbaka 30-40 år och
passar bitvis bra till vissa delar av låtarna men
allt skulle vara så mycket bättre om “blommorna
vattnats” och “udden vässats”, förstår ni vad jag
menar? Det är torrt och trubbigt. Jag tänker
speciellt på trummorna men också på helheten
som skulle mått bättre av mer distinkt mjukhet
som passar Nick Workmans gälla stämma bättre.
Låtarna däremot är av absolut högsta klass
och Martin-bröderna gör återigen minimalt
med misstag. På det här albumet finns många
av Vegas bästa sedan starten 2009. Gravity är
den bästa och mest kompletta låten någonsin,
titeln på den suveräna Worth Dying For beskriver nästan känslan perfekt och Europe kan nog
känna igen sig i Last Man Standing.
Det femte albumet är fyllt av lysande retro-modern AOR som platsar på stora arenor
och dessa sex engelsmän borde ganska enkelt
kunna fylla en innerplan. Mårten Cederberg

THE
WEEKND

Foto: Anton Mak

My Dear Melancholy,
Republic

★★
Stelt sex och
melankolisk kåthet
The Weeknd är kanske tillbaka till sorgen med en
kortlängdare vars namn tyder på de två ingredienser som fans dyrkade för sju år sedan; nämligen
kärlek och vemod. Det första man hör är utan tvekan
ett steg i den riktningen med balladen Call Out My
Name som inte ens behöver Selena Gomez för att bli
fängslande. Det är en tilltalande öppen låt om slutet
på en relation och möjligtvis om ensamhet, beskriven på ett vuxet och ärligt sätt. Sedan blir det platt,
väldigt platt, plattare än Holland.
Det finns sorgligt lite att säga om resten. Varken
orden eller musiken, trots lovande samarbete med
nytänkande franska producenter som Gesaffelstein.
Inget som kan liknas vid den otäcka spänningen och
tyglade kåtheten från House Of Balloons-dagarna.
The Weeknd tar för små steg tillbaka till Trilogy
för att verkligen bli av med pop-idol-töcknet som
svepts runt hela hans kreativa röst. De ofärdiga halvhjärtade arrangemangen får en att undra om han
ställde sig melankoliskt till musikskapandet också,
till den grad att han inte ens låter trovärdig när han
sjunger “I hope you know this dick is still an option”.
Har man någonsin undrat om The Weeknd kommer att kunna fortsätta sjunga om sex och låta lika
spännande när han är gammal verkar svaret man får
idag vara ett nej. Jonathan Sindihebura
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SOCK ER F R I

KLASSIKERN

MASSIVE ATTACK
Mezzanine
Virgin

★★★★★★
Släpptes 20 april, 1998

En p sykol ogisk th riller
i skivform
DEN HÄR 20-ÅRINGEN BJUDER PÅ OBARMHÄRTIGT BECKSVARTA PASSAGER, DEKADENS OCH
TRÅNANDE PULSSLAG. GAFFAS ANDREAS TRELLA BERÄTTAR HISTORIEN OM ETT MÄSTERVERK
SPRUNGET UR EN DUNKEL UNDERGROUNDSCEN.
NÅGONSTANS I BRISTOL – någon gång mitt i det
pulserande 80-talet, på något svettigt dansgolv då
housemusiken blivit ett växande faktum i musikvärlden – myntades för första gången en ny, luddig men
oerhört attraktiv term. En beskrivning av en genre som
lyckats extrahera den suggestivt tunga intensiteten från
hiphoppens genomarbetade beats och lyckats smälta
samman denna med den alltmer populära, abstrakt
oförutsägbara och lekfulla electronican från den dunkla
undergroundscenen. Detta plus en bägare fylld av experimenterande där alla genrer bara tycktes förgylla den
kokande grytan av kreativitet. Med någon form av svart
magi hade elementen lyckats totalt sammanföras till en
musikalisk substans som inte längre var en förgrening
mellan genrer, utan någonting helt nytt och eget.
Exakt vad detta var för ny entitet vi hade ibland oss,
och som i början på 90-talet började sprida sig som ett
ljudburet virus runtom världen, sägs ha fått sin definitiva
benämning 1994 av tidskriften Mixmag där journalisten Andy Pemberton en junidag titulerade artister på
skivbolaget Mo’ Wax och DJ Shadows med stämpeln
”triphop”.

Stressen och pressen förhalade
Massive Attack – bestående av Robert “3D” Del Naja,
Grant “Daddy G” Marshall och Andy “Mushroom” Vowles
– befann sig längst fram i bataljonen, och hade efter två
album som båda blivit direkt förknippade som definitionen av den med flit odefinierbara trenden triphop tröttnat på allt vad detta innebar. Genren hade blivit en trend
som många giriga skivbolag och dräglande journalister
hade blivit helt besatta av. Triphoppen hade blivit be-
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greppsbestämningen på vad som var fräscht, modernt
och hippt. Det alternativa soundet för 90-talisten som
självutnämnt visste vad som var på och inte av. Och det
är precis då som det är läge att bryta sig fri från vad folk
förvandlat en scen till tack vare för mycket exponering
och deltagande från för många åsikter och tycken.
Massive Attack var utgångspunkten för triphop-rörelsen oavsett om de ville det eller icke. Men nu fanns
ett guldläge att lämna den vissnande genren med en
platta som inte alls skulle vara triphop, utan något helt
annat. Och detta med alla medel möjliga. På grund av
den tunga stressen och pressen att göra något annat
släpptes inte Massive Attacks efterlängtade tredje album
som tänkt i december 1997, utan istället fyra månader
senare då Del Naja behövde mer tid för att ”make tracks,
tearing them apart, fucking them up, panicking and
then starting over again”.

himlens ljus med en oändlig ridå av tung och grå bly.
En nihilistisk världsbild där ångest och smärta blivit
konstant, och därav normaliserad till ett stadie som

”EN SKIVA SOM INTE
BARA TYCKS SAKNA
ETT SÄMRE SPÅR,
UTAN ÄVEN HELT
SAKNA EN ENDA
SÄMRE SEKUND.”

Påtryckande utanförskap
20 april 1998, det vill säga för 20 långa år sedan, fanns
helt plötsligt ett av världens viktigaste album i vår värld.
Mezzanine. Albumet raserade totalt Massive Attacks
tidigare tendenser att skapa sina grandiosa hymner där
livligt hopp och mörk förtvivlan båda speglades och
dansade med varann i en slingrande yin och yang-estetik. Mezzanine innehåller inget hopp. Kvar finns bara
påtryckande utanförskap, bitter otacksamhet och en
isolerade ensamhet. Det finns ingen mellan dig och det
växande mörkret. Ingen säkerhet och ingen förutom du
som kan exponeras för skadan.
Mezzanine är en bibel för konsekvenserna. Dina dåliga
vals svidande sår som likt en kvävande baksmälla täcker

förmodligen varit inspiration till Fight Clubs skildring av
en rimlig livsåskådning. Om allt har konsekvenser, varför
inte enbart leva för dem? Mezzanine är en psykologisk
thriller i skivform.

Som att bli ofrivilligt drogad
Öppningsspåret Angel sätter direkt den obarmhärtigt
becksvarta och historiska atmosfären som Massive
Attack aldrig tidigare hade grävt ner sig så djupt i. Med
sin extremt simplistiska ackordföljd – endast bestående
av två roterande ackord – och den strangulerande täta
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basen berättar gästvokalisten och reggae-legendaren
Horace Andy om kärleken till en kvinnlig varelse som
kommer från den mörka sidan och neutraliserar varje
man i sikte. Angel får en ännu mer bisarr innebörd när
man vet att det är en ondskefull tolkning och omskrivning av Andys egna funkiga hit You Are My Angel från
1973.
När öppningsspåret mynnat ut står Pandoras Ask
öppen och resan genom ett slukande sjunkhål av musikalisk genialitet är påbörjad. Risingsons vidrigt skälvande
puls tillsammans med de hypnotiserande textslingorna
är som att bli ofrivilligt drogad och presenterad till en
alternativ verklighet som sätter sinnets perception på
prov.
Just det. Sedan innehåller ju även Mezzanine en liten
trudelutt som du kanske har hört tidigare? Nämligen
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en liten dänga med titeln Teardrop. Och det är så här
musik ska låta. Ett totalt melodiskt gyllene snitt tillsammans med det knastriga beatet är från början till slut
förlamande hänförande. Elizabeth Fraser från Cocteau
Twins förgyller Teardrop ytterligare och höjer den till en
omänskligt mänsklig nivå med sin perfekta leverans och
hjärtskärande stämma. Inte nog med detta är texten
inspirerad av bortgången av en av hennes nära vänner
och musikaliska kollegor Jeff Buckley, som lämnade
denna jord samtidigt som Fraser spelade in just dessa
ord på detta spår på detta album.

Total perfektion
Helt utpumpad efter bara tre spår fortsätter det bara
i samma nivå. Initera Creeps suggestivt klättrande
viskningar till ryggmärgens kalla kårar, Exchanges

bedragande jazziga leverans med de osynliga men
ack så påtagliga undertoner av dekadens, Dissolved
Girls trånande pulsslag, Man Next Doors ärliga vånda,
Black Milks krypande frestelser, Mezzanines illvilliga
dragningskrafter, Group Fours dränkande syndighet och
(Exchange)s utfallande cirkelslutning. Mezzanine bjuder
på en oförglömligt fördärvande och helt fantastisk resa
ner i det svarta hålet.
Mezzanine är en skiva som inte bara tycks sakna ett
sämre spår, utan även helt sakna en enda sämre sekund.
Varenda ljudvåg är till mikronivå komplett genomarbetad, putsad och spänd till sin yttersta gräns för att nå
total perfektion. Detta är en platta som när man inser att
den fyllt 20 år gör att man nästan inte vet om man ska
skratta eller gråta. Har du missat den här skivan har du
missat en del av livet.
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SOMMERKONCERTER I HELSINGØR

23. JUN.

28. JUN.

En helt unik midsommer-aften på havnefronten i Helsingør med mad, bål, tale og
to store koncerter.

Det talentfulde og populære YouTube
funk-fænomen gæster Kulturværftet.

29. JUN.

CV JØRGENSEN JONAH
+ SORT SOL
NILSSON (SE)

KIM LARSEN
& KJUKKEN
Oplev medrivende versioner af både regulære
landeplager og nye perler fra en karriere, der
strækker sig over imponerende fem årtier.

HELSINGØR

MOSEBACKE
TERRASSEN
2018
GL A S VE G AS
13 JUNI
SE ALLA KONSERTER & KÖP BILJETTER PÅ SODRATEATERN.COM

JONAS LUNDqVIST
14 JUNI

SVENSKA AKADEMIEN
14 AUG

LOREEN
15 JUNI

LISA NILSSON
15 AUG

STHLM AMERIcANA JASON ISbELL M.FL. 16 JUNI

KAAH
19 AUG

TITIYO
13 AUG

WEEPING WILLOWS
20 & 21 AUG

LIVE
RECENSIONER TIPS INTERVJUER

”EN NÄRMAST
ÖVERNATURLIG
UPPLEVELSE.”
RECENSION FRÅN
ANNA VON HAUSSWOLFF S. 56

Foto: Jan Pieter van Eerde
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LIVE RECENSIONER

” D E T F U L A B L I R V A C K E R T,
DET VACKRA BLIR
O E M O T S T Å N D L I G T .. ”

NEDSTIGNING I
DEMONERNAS SKUGGSALAR
ANNA VON HAUSSWOLFF
Berns, Stockholm

★★★★★★
ORD: JANNE HALLMAN FOTO: JAN PIETER VAN EERDE

JAG TILL EN kompis: ”Ska du med och se Anna von
Hausswolff?”
Kompis: ”Ja, kanske. Vad är det för slags musik?”
Jag: ”Jaa, det är svårt att förklara. Lite typ en gotisk
dödsmässa.”
Kompis: ”Du, jag tror jag säger pass på den.”
Jag borde nog istället sagt att hon gör en oöverträffad och unik mix av pampig orgelmusik, suggestiv
drone, blyinfattad doom metal och lite folkvisa. Men han
var förlorad för argument. Nåväl, hans förlust. För Anna
Michaela Ebba Electra von Hausswolff är en närmast
övernaturlig upplevelse live.
Denna lilla späda kvinna vars röst rymmer ett avgrundsdjup av känslostormar är en stenhård knock-out
på scenen. Tycker man att musiken är överväldigande på
56
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skiva är det ingenting mot den fullständiga frontalkrock
det är att uppleva henne med sitt femmannaband på en
scen. Utmattande, samtidigt fantastiskt belönande.
Spelningen på ett utsålt Berns är den sista på den blott
tiotalet långa Europaturnén, och det märks att 31-åringen är taggad till tänderna för att visa hemmapubliken hur
man genomför en knäckande totalupplevelse. Hela nya
skivan Dead Magic uppförs i all sin grandiositet, där framför allt den närmare 20 minuter långa Ugly And Vengeful
blir just en mystisk och mäktig mässa som skapar känslan
av en hednisk ritual bortom mänskligt förstånd.
Det sägs att demoner egentligen inte är enbart
ondskefulla väsen, utan en budbärare av både gott och
ont, och Anna von Hausswolff verkar rent demonisk när
hon sjunger, vrålar, kvider fram textraderna genom en
vägg av tordöntung orgel, malande gitarriff, pulserande
basgångar och bultande slagverk. Det fula blir vackert,
det vackra blir oemotståndligt.
Jag kommer under konsertens gång att tänka på
Strindberg och Ingmar Bergman, som båda plågades av

neuroser, eller ”makter” och ”dämoner” som de kallade
dem. Nu vet jag inte om Anna von Hausswolff också rids
av liknande maror, men i så fall har hon – precis som
den legendariska författaren och den lika mytomspunne
regissören – lyckats göra bruk av sina demoner och låta
dem göra nytta.
Efter en timme kommer så den dramatiska covern
på Come Wander With Me, skriven av Jeff Alexander till
ett avsnitt av TV-serien The Twilight Zone. Det är en berättelse om en man som snarlikt bluesfantomen Robert
Johnson är beredd att gå till ytterligheter för att hitta
en sång som kommer vara överlägsen allt annat som
nånsin hörts. Och när Anna och bandet gradvis övergår
till egna låten Deliverance med sitt suggestiva black
metal-gung är alla i lokalen närmast försatta i trans,
förhäxade av musikens makt.
Och så kan man sammanfatta Hausswolffs musikskapelser: de förflyttar åhörarna till ett ställe där inget är
vad det synes vara – The Twilight Zone.
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V I S U E L LT KA O S O C H
MUSIKALISK BRILJANS
FEVER RAY
Mejeriet, Lund

★★★★★
ORD: FREDRIK SÖDERLUND FOTO: JAN PIETER VAN EERDE

FEVER RAY LIKNAR ingenting annat. Ett
argt electrofierat spektakel. Cyberpunk
och queerteori. Neon Demon möter Tron.
Hypermodernt, fast stöpt i två sidor av
samma 80-talsmynt, de raka motsatserna – chockrosa möter Hellraiser. Tre
kvinnor i förgrunden, två är upphöjda på
ett podium bakom dem. En av de som
frontar är klädd i en överdimensionerad
och orange muskeldräkt, en som en blå
cirkusprimadonna. Karin Dreijer själv
kommer in på scen och ser ut som en
blandning av en feministisk bebis från
helvetet och Twisty i American Horror
Story. Förbluffande coolt och helt väsensskilt från något du har sett tidigare.
Mycket av storheten hos Fever Ray
2018 är ambivalensen som allt framkallar.
Det är både ytterst obehagligt, satiriskt,
dödsallvarligt och witty. Men framför allt
är det en käftsmäll. Ett långfinger åt vedertagna normer och trångsynthet vad gäller både könstillhörighet och sexualitet.
Ibland låter bandet som ett slags
hawaiianskt inferno, tribalt där till och
med latin-influenser smyger in. Det anslaget har i och för sig alltid funnits hos

The Knife. Den musikaliska bredden är
även den imponerande och man bryter
ner den i beståndsdelar.
När Fever Rays första album kom
2009 så kändes den som ett lite snällare
syskon till Silent Shout. Väldigt stark i sin
egen rätt med både Dreijers poppigaste
sidor och de mörkaste av ballader. Förra
årets uppföljare visade ingen pardon.
Varken i sin erotiskt explicita textvärld eller i sitt frenetiska sound. I extranumret If
I Had A Heart med sitt dova och mullriga
malande kommer bandet ut med varsin
akustisk gitarr hängandes runt halsen.
Den ironiska briljansen är ett faktum.
Låten kunde inte vara mer ickeakustisk
och fri från singer-songwriter-klyschor.
Jag vågar redan nu utnämna praktverket Keep The Streets Empty For Me till
vårens största konsertstund. Ljuset dämpas, det pulserande och släpiga beatet,
den spöklika melodislingan, Dreijers stillsamma men desperat sjungna refräng.
Det är sex andlöst vackra minuter, episka
i sitt otrygga invaggande.
När de sista tonerna av Mama’s Hand
klingar ut är du omtumlad, fylld av eufori
och träffad i både hjärta och hjärna. Du
har varit med om ett manifesterande i
både visuellt kaos och ett stort musikaliskt ögonblick. Ett tankeväckande
experiment utan återvändo.

FÖR STOR FÖR DET HÄR
LANDET
SARAH KLANG
Fasching, Stockholm

★★★★
ORD: EMIL VIKSELL FOTO: KRISTOFER HEDLUND

ATT STÄMMA IN i hyllningskören till Sarah Klang i dessa dagar känns lite fånigt.
Det omvända scenariot skulle vara att
rikta en sista spark mot någon som ligger
efter ett mediedrev.
Göteborgssångerskan har vält allt från
konsertlokaler till På Spåret och dessutom släppt ett fantastiskt och unisont
hyllat album. Att gå hem i både stugorna
och bland surmagade kritiker är få
förunnat. Och att genomgå ett klassiskt
genombrott, från nästan ingenting till
allt, är förunnat ännu färre.
När den deppigaste flickan i Sverige
glider in med sitt band till tonerna av
God Only Knows så är ingen särskilt
deppig – inte ens huvudpersonen själv.
Sedan bevisar hon att ovationerna inte är
utan orsak.
Left Me On Fire och Strangers i all ära,
men när man lyssnat på de där låtarna
så många gånger så växer istället bitar
som den Rilo Kiley-betonade Vile och
orgeltunga Blue Bird fram som urstarka
kompositioner. Mellansnacket ägnas åt
“gubbar”. Klang berättar att hon nu för
tiden ständigt “befriendar” gubbs som
MAJ 2018

kontaktar henne på Facebook. Den genre
hon verkar i är ju fylld av farbröder, både
bland fansen och musikerna. Sedan drar
hon en anekdot om hur hon raggade på
väldigt gamla gubbar förr om åren, “inte
på grund av smak, utan på grund av jag
hade problem, liksom”.
Klang har ännu inte blivit blasé eller
van vid uppmärksamheten. Och det
är verkligen fantastiskt att se en riktig
person på scenen – ännu inte körd
genom musikmaskineriets apparatur.
Sedan kommer det där som tar andan ur
alla. Den där rösten, som en störtflod av
känslor som sköljer över allt och alla när
den drar fram.
Extranumren uteblir, “jag har faktiskt
inga mer låtar”, säger 2010-talets Jenny
Lind. Och det blir ganska påtagligt att
Klang redan vuxit ur sitt debutalbum.
Att den småskaliga americanasättningen
hon turnerar med och verkar i är på tok
för liten för henne. Att genombrottet
bara var en parantes i denna karriär. Att
hon är för stor för den här lilla lokalen.
Att hon är för stor för det här landet.
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LIVE FOKUS

KLUBBKOLLEN: KAFÉ DE LUXE

”VI ÄLSKAR ATT SAMARBETA MED ELDSJÄLAR ”
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vis att vi aldrig släpper verksamheten, eller del av denna till
konsulter eller andra företag. Vi älskar att samarbeta med
eldsjälar inom de mest skilda rutiner, men är ALLTID med
från början till slut i arrangemangen. Att besöka Kafé De
Luxe ska vara att komma hem till oss, för såväl musiker som
övriga gäster.
Hur tänker ni kring era bokningar?
– Växjö är en liten stad, och vi det enda ställe som löpande levererar den än så länge oslagbara kombinationen
av levande musik, hantverksmässigt tillagad mat, härliga
drycker och mysig miljö. Därför ser jag alla musikälskande människor i staden som vår potentiella publik vilket
ger oss möjligheten – eller kanske rentav ansvaret – att
erbjuda musik från alla tänkbara genrer. Vi erbjuder också
våra gäster musik som spänner från klassiskt till metal, från
jazz till techno.
Vad behövs göras för att Växjö ska bli en bättre musikstad?
– Bra, öppet system för kalender, så att man en dag i
framtiden ska slippa mötas av folk som säger: ”Har jag
missat den konserten? Hade inte en aning ...” Fast allra bäst
vore förstås att stänga av internet.

G
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– ALLRA ROLIGAST TYCKER jag det är att hitta artister
utanför listor och Instagramkonton, och istället överraska
publiken med oväntade grepp, säger Nils Hector på Kafé
De Luxe.
Nyligen bokade han stadens rumänske gatuartist Irinel
Lupascu att spela dragspel på deras integrationskafé och
när han kom igång med sina balkanlåtar greppade en besökande rumänsk kvinna mikrofonen och började sjunga
varpå spontan ringdans uppstod.
– En dröm har alltid varit att avbryta ett pulserande
dansgolv mitt i natten för att låta en operasångare bjuda
ett enda acapellanummer innan musiken fortsätter. Låt oss
kalla detta min drömbokning.
Utgångspunkten för Kafé De Luxe var att fylla ett
tomrum. Nils med syskon och vänner (sedermera kollegor)
stod i valet att lämna staden eller tillföra den livsviktiga mötesplats för mat-, dryck- och musikälskare som
saknades i Växjö strax efter millennieskiftet. De valde det
sistnämnda.
– Om vi utgår från perspektivet konsertgäst tror jag att
vi skiljer vi oss från många andra aktiva musikscener på det
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DESTINY’S CHILD
ÅTERFÖRENADES

Det som hade ryktats om att hända
blev verklighet när Destiny’s Child
återförenades under Beyoncés
spelning på Coachella. Spelningen
innehöll 100 dansare, Jay-Z och ett
kärt återseende när Kelly Rowland
och Michelle Williams från
supertrion anslöt Queen B på scenen.
Tillsammans bjöd de på favoriter
som Say My Name, Soldier och Lose
My Breath.
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GER EFTERLÄNGTAD
SPELNING PÅ HEMMAPLAN

Ionnalee är den svenska
multikonstnären Jonna Lees senaste
musikaliska alias. Och snart är
hon åter redo att visa upp sig på
hemmaplan för en spelning. 19 maj
är det dags då hon intar Slaktkyrkan,
Stockholm, med det nya albumet i
ryggen.

INFÖR TURNÉN: TRIBULATION

” E N M Ö R K O P E R A M E D H E L A D I Y- S C E N O G R A F I N ”

MAJ 2018

Kan upplevas här:
25/05

KB, Malmö

26/05

Pustervik, Göteborg

Fyra månader efter att deras
hyllade debutalbum Glades släpptes
bestämde sig Umeåkvartetten Spice
Boys för att gå skilda vägar. Men för
inbitna fans finns det fortfarande
chans att se bandet live. Senare i
år kommer de att synas på scen i
Stockholm och på Midnight Light
Festival i Vilhelmina.

usic

temat till Cannibal Holocaust på Konserthuset var något jag
aldrig trodde att jag skulle få uppleva.
Och galnaste?
– En gång hade vi precis blivit klara med en femveckorsturné
i Europa då vi skulle spela på den svenska festivalen Muskelrock.
Vi landade på morgonen på Arlanda, hyrde en bil och körde
direkt ner till Småland. Vi kom i princip fram bara för att byta
om och gå på scenen. Sen packade vi ihop allt direkt efter spelningen och körde raka vägen till Landvetter på natten för att åka
med ett alldeles för tidigt flyg till Bristol där vi hade en supertidig spelning på en festival. När man är på tredje spelningen utan
ordentlig sömn på cirka 36 timmar efter en femveckorsturné vet
man inte riktigt vad eller vem man är, men man klarar det alltid.
Om ni skulle jämföra ett Tribulation-gig med en film, vilken
blir det och varför?
– Det självklara här hade varit att säga Nosferatu, kanske till
och med Herzogs version, men jag tror inte att det stämmer
riktigt. Om man tar det mer teatraliska och dramatiska i
beaktning så tror jag att Bram Stoker’s Dracula av Francis Ford
Coppola kommer närmare. En blandning av båda är kanske
den mest korrekta beskrivningen.

er M

TOKHYLLADE DOWN BELOW har varit ute ett tag nu, men
Tribulation har hittills bara spelat som förband på olika turnéer och inte riktigt kunnat göra exakt som de vill. Det ska bli
ändring på det när gruppen snart gör Sverige.
– Vi ska försöka spela så länge vi kan men vill gärna ge
Henrik Palm med orkester det utrymme de behöver också.
Hur hade er scenshow sett ut om det inte fanns några
begränsningar?
– Jag gissar på att det skulle se ut som ett stort och krokigt
kråkslott med en massa skrymslen där det både brinner och
ryker en massa. Teatraliskt och dramatiskt med mycket spel av
ljus och skuggor, som ett slags mörk opera med hela DIY-scenografin som man ofta hittar på teater och opera. Svårt men
inte omöjligt. Jag sa någon gång att det skulle se ut som en
blandning mellan en gammal Ozzy-konsert blandat med
Mortuary Drape från Italien, men ännu mer storslaget!
Vad har varit ert största konsertögonblick?
– Vi blev tillfrågade av Konserthuset i Stockholm om de
kunde använda sig av omslaget och namnet från vår första
skiva till skräcksymfonin The Horror. Vi tackade givetvis ja och
blev inbjudna till första föreställningen. Det var oerhört stort
att vara med om då många av våra gamla favoritlåtar från
kära gamla skräckfilmer var med. Bredvid oss på samma rad
satt också Fabio Frizzi och Goblin som gjorde musik till en
mängd gamla italienska skräck- och giallofilmer. Att få höra

TACKAR FÖR SIG
MED AVSKEDSKONSERTER
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STJÄRNAN TATUERADE
IN WAY OUT WEST

10 augusti intar Göteborgs, Sveriges
och snart hela världens Miriam
Bryant scenen på Way Out West. Det
är också hennes enda spelning på
svensk mark i år. För att göra den lite
extra minnesvärd har hon nu gjort en
Way Out West-tatuering på sin fot.
Kolla in klippet på GAFFA.se.
G A F FA . S E
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LIVE REDAKTIONEN TIPSAR
Foto: Louise Fenton

Foto: Frankie Fouganthin

SUSANNE SUNDFØR

A PLACE TO BURY STRANGERS

JENNY WILSON

HANNA JÄRVER

Norskan har med de senaste årens
fantastiska album blivit en popangelägenhet även här i Sverige. Så sent som i
höstas spelade hon i Stockholm, men då
sålde biljetterna slut så fort att många
missade henne. Nu kommer hon tillbaka
för en spelning i en pampig, lite större
lokal. Det blir väl trevligt?

När livefavoriterna från Brooklyn är ute
på Europaturné blir det visst bara ett
stopp i Sverige och då sker det dessutom
lite oväntat på lilla (men superhärliga!)
Plan B i Malmö. Men att se APTBS på ett
sånt ställe känns faktiskt helgjutet, det
är liksom så gänget avnjuts allra bäst.
Magipotential!

Att göra konst av något vidrigt man utsatts
för är verkligen inte lätt, men på sin senaste
platta gör Jenny Wilson just det – och som
hon gör det. Att därför gå ut och ropa ”se
henne” känns nästan onödigt. Men på riktigt nu, man får inte missa det här. Vi tippar
på att det kommer bli något i hästväg.

Närkingen har varit frekvent på popälskares läppar de senaste åren. Nu är hon
äntligen albumaktuell och såklart tar vi
alla möjligheter som går att se henne
live. Det gör väl ni också? Har ni helt
missat Järver kan en beskriva henne som
”sin generations Veronica Maggio” eller
helt enkelt som ”jävligt bra”.

Kan upplevas här

Kan upplevas här

3/5 – Göteborg, Pustervik.

Kan upplevas här

6/5 – Stockholm, Cirkus.

6/5 – Malmö, Plan B.

4/5 – Stockholm, Vasateatern.

11/5 – Göteborg, Oceanen.

11/5 – Malmö, KB.

12/5 – Örebro, Konserthuset.

25/5 – Uppsala, Konserthuset.

19/5 – Stockholm, Debaser Strand.

Kan upplevas här

Foto: Alexandra Andersson Ellis

Foto: Nick Harrison

Foto: Jeffrey Pollack

ANNIKA NORLIN

JOHNNY MARR

POPSICLE

TRIBULATION

En av Sveriges bästa textförfattare och
mest närvarande scenpersonligheter ska
ut och spela en del även i sommar. Men
innan dess vankar ett riktigt spännande
möte. Det sker i Umeå mellan just Norlin
och Norrlandsoperans Symfoniorkester.
Det låter som att det här bara kan sluta i
magi. Måste ses!

Okej, Marr utan Mozz är väl kanske inte
det fetaste någonsin. Men samtidigt
är Johnny Marr alltid Johnny Marr och
han smeker gitarr som i princip ingen
annan. Att dessutom få möjligheten att
se honom i en rätt liten lokal, det känns
såklart extra spännande. Nappar ni på
möjligheten? Vi är sugna.

Det här är för stort för att förstå för ett indiepophjärta men tydligen (om nu ingen
har lurat oss, i så fall: FY SKÄMS!) tänker
Andreas Mattsson & co kliva upp på scen
igen för att riva av hits som Hey Princess,
Sunkissed och Not Forever. Och för att inte
uttrycka oss allt för starkt: Yes! Äntligen!

Att tilldelas högsta betyg för en platta
i GAFFA är sannerligen inte något som
alla kan stoltsera med. Att göra det med
två album i rad, det är det försvinnande
få som lyckas med. Men ett band som
fått dubbla sexor är death metal-gänget
Tribulation. Så, givetvis måste vi kolla in
dem live!

Kan upplevas här

Kan upplevas här

17/5 – Umeå, Norrlandsoperan.

18/5 – Stockholm, Nalen.

Kan upplevas här
18/5 – Stockholm, Gröna Lund.

Kan upplevas här
25/5 – Malmö, KB.
26/5 – Göteborg, Pustervik.

Foto: Patricia Reyes

SILVANA IMAM

Sveriges största inhemska hiphopstjärna tänker göra 2018 till sitt år
och varför skulle vi ha något att klaga
på över det? Precis, det har vi inte. Vi
är bara intresserade över att höra ny
musik och att återigen få möjligheten
att se adrenalinet spruta ur Imam när
hon droppar sina rader på scen.
Kan upplevas här
24/5 – Stockholm, Gröna Lund.
25/5 – Göteborg, Liseberg.
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GAFFA-SKRIBENTER
TIPSAR

LISA DAHLGREN

MACKLEMORE
Gröna Lund, Stockholm, 6 maj
“I’m gonna pop some tags, only got twenty
dollars in my pocket” var texten som var på
mångas läppar för sex somrar sedan när den
amerikanska rapparens Thrift Shop släpptes.
Snart återvänder han till Sverige, men då på
egna ben utan sin andra hälft Ryan Lewis.
Med sig över Atlanten har han en drös nya
låtar och det lär bli en Glorious show.

TOVE LO

En av Sveriges största internationella
popstjärnor just nu tänker visa upp
sig en del på hemmaplan under
senvåren – eller tidiga sommaren
om en så vill. Hon börjar med dubbla
nöjesfält och avslutar med en yra. Det
låter som utsökta platser för hennes
lekfulla och mörka hits. Perfekt start
på sommaren!
Kan upplevas här
30/5 – Göteborg, Liseberg.
1/6 – Stockholm, Gröna Lund.
2/6 – Umeå, Brännbollsyran.

ALEXANDRA LOVÉN
TOVE LO
Liseberg, Göteborg, 30 maj
– Gudarna ska veta att det är en ynnest att få
vandra på samma jord som Tove Lo.
Hon utmanar kvinnliga normer, jantelagen och
får hela landet mellanmjölk att darra på läppen
när hon äntrar scenen. Passa på att se denna
riviga donna i sommar innan hon lämnar lilla
landet lagom för Amerikatt eller dylikt.

CAMILLA JOHANSSON
A PLACE TO BURY STRANGERS
Plan B, Malmö, 6 maj
Foto: Playground

Foto: Alec Luhn

Foto: Alexandra Gavillet

AGENT SIDE GRINDER

ALMA

NIKI & THE DOVE

En rekommendation som får läggas
i ”vi vet inte alls hur det här kommer
bli”–facket. För ett av Sveriges allra bästa
synthband har gjort en medlemsrenovering, där bland annat sångaren slutat. Så
hur den nykomponerade trion låter på
sitt första gig har vi noll koll på. Men vi
hoppas att det blir fantastiskt.

Den finska popsensationen har fortfarande inte släppt ett helt album men har redan samarbetat med storheter som Tove
Lo, Mø, Charli XCX, Dua Lipa, Tove Styrke
och Zara Larsson. Det är såklart sinnes.
Att med ett sånt CV visa upp sig på lilla
Debaser, ja det är såklart sinnes x två.
Nästa gång är det Annexet som gäller.

Det är alltid lite extra kul med spelningar
som är något utöver det vanliga, som
är något mer än ”bara” en spelning i
mängden. Vissa lokaler lockar fram den
typen av gig och Dramaten är definitivt
en sådan plats. Att få se denna popduo
tillsammans med två dansare lär kunna
bli både magiskt och helt unikt.

Kan upplevas här

Kan upplevas här

Kan upplevas här

26/5 – Stockholm, Slaktkyrkan.

30/5 – Stockholm, Debaser Strand.

22-23/5 – Stockholm, Dramaten.
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– Trots ett par album som inte riktigt nått upp
till den toppnivå bandet höll i början och som
känts aningen förutsägbara – fram till senaste
releasen Pinned – så är allt glömt och förlåtet
så fort A Place To Bury Strangers spelar live.
För då existerar inte ordet förutsägbart. Bara
känslan av att “det blir inte bättre än så här”,
och en sån jävla intensitet (och volym) som är
få förunnat dagens livescen.

JONATAN SÖDERGREN
AMADOU & MARIAM
Konserthuset, Stockholm, 12 maj
– Jag återupptäckte Malis musikskatt i och
med att deras låt Sabali var med i soundtracket
till Ava, som för övrigt var förra årets bästa
film. I maj besöker duon Stockholm och skålar
in sommaren med en spelning på Kulturhuset.
G A F F A . S E 61
Det vill jag inte missa!

LYKANTROPI 8 juni
JUMPER 9 juni
TIMO RÄISÄNEN 1 5 juni
DUBLIN FAIR 29 juni
SARAH KLANG 6 juli
MAGNUS CARLSON 1 1 juli
UNO SVENNINGSSON 1 3 juli
DWARVES+GEHENNAH 19 juli
LOUISE HOFFSTEN 20 juli
PEACE CONSPIRACY 28 juli
GOOD HARVEST 3 aug
JOHN HOLM 4 aug
COMBOIO 9 aug
MARKUS KRUNEGÅRD 10 aug
MISS LI 1 7 aug
ROFFE WIKSTRÖM 1 8 aug
LINNEA HENRIKSSON 24 aug
ALABAMA LOVESNAKES 25 aug

PRESENTERAR

GAME OF THRONES
LIVE CONCERT EXPERIENCE
FEATURING RAMIN DJAWADI

Konserter på Babel

31.5 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE

DEMI LOVATO
2.6 STOCKHOLM ANNEXET

PAUL SIMON

30.6 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE
FOO FIGHTERS

FOO FIGHTERS

+ GOAT & FRANK CARTER
& THE RATTLESNAKES
5.6 GÖTEBORG ULLEVI

The Hanged Man 4 Maj

KATY PERRY
+ TOVE STYRKE

10.6 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE

HOV1

5.5 MALMÖ BALTISKA HALLEN

BORGHOLM BRINNER

IN FLAMES

Mwuana 5 Maj

BULLET FOR MY VALENTINE,
RAISED FIST, GRAVEYARD,
DANKO JONES, COMEBACK KID, M FL
27-28.7 BORGHOLMS SLOTTSRUIN

ROGER WATERS

18.8 STOCKHOLM FRIENDS ARENA

MAGNUS UGGLA
VARNING PÅ STAN NU MÅR
KUNG I BAREN ILLA IGEN

11.10-15.12 STOCKHOLM GÖTA LEJON

Canary Islands 11 Maj

+ Feelium

NIELS JENSEN

17-19.5 STOCKHOLM TEATER GALEASEN

ANDERSON .PAAK
4.7 STOCKHOLM NOBELBERGET

JUSTIN TIMBERLAKE
31.7 STOCKHOLM FRIENDS ARENA

BRUCE DICKINSON

Henning 19 Maj

EN SPOKEN WORD-FÖRESTÄLLNING
BASERAD PÅ BRUCE DICKINSONS
KARRIÄR
9.9 STOCKHOLM CIRKUS

WWE LIVE

BÄSTA SPORTUNDERHÅLLNINGEN
FÖR HELA FAMILJEN
31.10 STOCKHOLM HOVET

Big Fox 25 Maj

JOHN GARCIA &
THE BAND OF GOLD
23.10 STOCKHOLM DEBASER STRAND

LIAM GALLAGHER
27.11 STOCKHOLM ANNEXET

PER GESSLE’S
ROXETTE

Det stora Monstret 9 Juni

BILJETTER, FLER ARTISTER OCH
SENASTE KONSERTNYHETERNA PÅ

Mer info och biljetter på
www.babelmalmo.se

5.11 STOCKHOLM WATERFRONT
PÅ TURNÉ - FLER DATUM LIVENATION.SE

BILJETTER PÅ NOJESFABRIKEN.SE
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GÄVLE KONSERTHUS PROUDLY PRESENT

”men va
fa
kommer n, nu
vär
bästa ba ldens
nd till
Sverige
igen”
Mats O
lsson,

LOS LOBOS

Express

en

GÄVLE KONSERTHUS
LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Biljetter & mer information
www.gavlekonserthus.se
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ROSKILDE FESTIVAL-RESAN?
LT
GAFFA Plus står med den perfekta lösningen, så du kan njuta
av åtta dagar med musik, mat, konst och nya vänner!

INKL. FESTIVALBILJETT
UPPSTÄLLT TÄLT
PERFEKT LÄGE
KOM NÄR DET PASSAR DIG

,
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.
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N
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E
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VARMT VATTEN
MOBILUPPLADDNING
OBS! Begränsat antal platser

Läs mer och boka din tältplats på gaffa.dk/plus
64

G A F FA . S E

MAJ 2018

A DAY IN THE PARK

G AR D N
6 JUNI 2018

The National
Future Islands
Warpaint

(US)

(US)

(US)

Cigarettes After Sex

(US)

Good Harvest

GARDEN är en grönskande och urban musikfest.
En dag i parken, mitt i stan, när träden är som grönast och sommaren är ny.

TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, GÖTEBORG
GARDENFEST.SE | EVENTIM.SE
Festkompisar

MAJ 2018

Arrangör
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FINALEN

”IBLAND
KAN JAG SE ATT
NÅGON TITTAR
OCH UNDRAR OM
JAG ÄR RIKTIGT
KLOK.”

inbjuden att sjunga i radio. Men min farmor förbjöd det.
När jag skajpade med pappa på senare år så sjöng han
istället för att säga hej. Sångerna handlade om mig, han
var så stolt över att ha en dotter, vilket är tvärtom mot
många andra. Hans favoritbarn var tjejer. Pappa sjöng
tills han var 94 år, precis innan han dog. Jag har filmat
hans sång, det känns bra att ha som minne.
Finns det någon musik du inte tål?
– Orgel är inte mitt favoritinstrument. Det kanske beror
på att det har en religiös klang. Det skär i mina öron, jag
tål det inte. Religion är något negativt för oss iranier som
tvingats lämna landet.
Använde du någon speciell musik i arbetet med filmen?
– Det är min dotter Natali Noor (Persson) som gör
musiken till filmen. Hon är bara 21 år gammal och har
redan gjort låtar till kända artister, nationella och internationella. Det här är hennes första filmmusik, hon har
bara gjort kortfilm förut. Musiken ska låta som kärlek,
besvikelse, hopp, glad, mindre glad.

NAHID PERSSON
Ålder: 57 år Aktuell: Regissör till dokumentären Anders, Jag Och Hans 23 Andra Kvinnor.
ORD: ANDERS FRIDH FOTO: KATRIINA MAKINEN

Du är uppväxt i Iran. Vilken musik lyssnade du på då?
– Under barndomen var det mest den musik som
spelades på radio och som min pappa lyssnade på,
alltså traditionell iransk musik. När jag var 13 år och kär
i grannpojken, brukade jag öppna fönstren och spela
iranska kärlekslåtar som Googoosh som han visste var
riktad till honom. Han brukade stå nedanför fönstret och
lyssna. Vi var kära i fem år men ingen av oss sa något till
varandra med ord. Jag var så blyg. Låtarna beskrev hur
mycket jag älskade honom.

Vad lyssnar du mest på idag?
– I bilen lyssnar jag oftast på klassisk musik. När jag är
stressad eller det blir alldeles för många saker att ta
hand om så tar jag ett bad. Jag tar med mig mobilen
och en liten högtalare, tänder ljus, blundar och lyssnar
på Adele eller Whitney Houston. På gymmet lyssnar jag
självklart på glad iransk musik, då kan jag inte låta bli att
ta lite extra svängar med persisk dans. Det blir tråkigt
att bara springa på bandet. Ibland kan jag se att någon
tittar och undrar om jag är riktig klok.

Vilket är ditt första musikminne?
– När jag var liten bodde vi i en by som hette Sarvestan.
Kvinnor och flickor försörjde familjen med att knyta
mattor. Jag vet att min mamma och storasystrar tyckte
att det var outhärdligt arbete. Men de lättade på stämningen att sjunga i takt med ljudet av verktygen som
användes för att få (matt)raderna täta. När jag gick hem
från skolan kunde jag höra min storasysters röst ett kvarter bort från vårt hus. Jag minns fortfarande melodin.

Spelar du något instrument?
– Tyvärr inte. Varje gång jag besökte Iran förr köpte jag något iranskt instrument för att lära mig att spela, bland annat
santur och tonbak. Men jag har alltid varit upptagen med
många projekt. Jag kanske ska lära mig spela i sommar.
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Kommer du från en musikalisk familj?
– Hela min familj är intresserad av musik och min pappa
hade en fantastisk röst. Han sjöng alltid hemma och var

Vilken musik använder du om vill slappna av?
– Adele och den iranska sångerskan Ghazal Shakeris
låt Gholak. Gholak betyder “spargris”. Låten handlar om
att ens hjärta är som en spargris som samlar alla ens
känslor.
Vad betyder musik för dig?
– Musik för mig har direkt anknytning till minnen, det
kan vara både från tonåren eller de senaste åren.
– Det har hänt att jag lyssnat på vissa låtar med
personer som sedan svikit mig. De låtarna har jag svårt
att lyssna på idag trots att de varit favoriter tidigare. Det
beror på om det slutade bra eller inte. En låt som min
dotter sjöng på sin pappas begravning fick en väldigt
tydlig begravningskoppling efter det, vilket gör att den
är svår att lyssna på. Pappas låtar lever vidare hos mig,
jag blev aldrig besviken på honom.
Vilken är din största musikupplevelse?
– Jag har varit vänsteraktivist, och jag minns alla de
gånger vi sjöng tillsammans. När jag hör Internationalen så ryser jag. Då minns jag mig själv som 18-19-årig
aktivist som ville förändra världen och kämpa mot orättvisa. Nuförtiden upplever jag den största musikupplevelsen hela tiden när min dotter Natali skickar låtar hon
skrivit och sjungit för att få feedback.
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FOO FIGHTERS
CONCRETE AND GOLD
WOR LD TOUR 2018

SUPPORT

&

TISDAG 5 JUNI 2018

GÖTEBORG ULLEVI
BILJETTER: LIVENATION.SE, TICKETMASTER.SE / 077-170 70 70 SAMT
GOT EVENT BILJETT 031-81 10 20.
NYTT ALBUM CONCRETE AND GOLD UTE NU
FOOFIGHTERS.COM
A L I V E N AT I O N P R E S E N TAT I O N BY A R R A N G E M E N T W I T H W M E

Nu har vi gjort
det svårare att
välja grönt
NYHET!
Grand Deluxe
Umami Halloumi

NYHET!

NYHET!

Crispy Nuggets

Chili ‘n’ Cheese
Burger

NYHET!

Crispy No Chicken

Nu växer vår Green-familj och har fyra nya tillskott som både smakar
gott och gör gott. Så förlåt oss, nu blir det ännu svårare att välja.
Läs mer om nyheterna på max.se och hitta din favorit.

