Darkness On The Edge of Town
- Ett mästerverk

This is England
Knights of Hangover
Band of Horses på Annexet
Exklusivt möte med Janice Prix

Musiken f inns i oss alla, vare sig vi vil eller inte.
Musiken är det nya språket, en ny världsdialekt.
Musiken är ett språk som alla förstår, kan prata
och delta i. Här kan alla delta, och alla blir lika
behandlade. Det är världens mest populära forum och det kommer aldrig att dö ut – för musik
är så mycket mer än bara en gitarr och ett par
slitna trummpinnar. Musik är tro, hopp och kärlek.
“Music means freedom and freedom can, and
will, never die”.

Innehållsförtäckning
When We Were Winning........................................................4-5
Proggen, välkommen tillbaka?................................................6
Elektro-musik guiden.....................................................................7
Janice Prix pånyttföder syntpopen.................................8-9
Familiar rekommenderar..................................................10-11

Vårens upplaga riktar in sig på den mer lokala
biten. Janice Prix och Knights of Hangover är
två band inom västra götalandsregionen som ni
läsare får ta del av – två uppåtgående band
med helt olika inspirationskällor och drömmar. Vi
har pratat med Trollhättebanden och sett deras
intensiva, svettkrävande och trånga spelningar.
De båda banden kan ni läsa mer om på sidan
8-9, respektive 14 och 15.

Famil iar rekommenderar… fungerar som lite
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hur fruktansvärt jobbigt det är när man inte hittar
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gamla dänga om och om igen är mer än krävande, både för öron och psyke. Tipsen hittar ni
på blad nummer 10-11.
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Darkness on the edge of town och Band of
Horses är de två ledande recensionerna i denna
tidning. Bruce Springsteens samlings DVD är årets
julklapp i våra ögon och ett måste i samlingen.
Liksom en Stockholmsvistelse i slutet av februari,
då det oansade indierockbandet Band of Horses
vistar Annexet. De båda recensionerna kan ni
läsa mer om på sidorna 18 och 19.
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When we were winning
Historian om det lilla bandet från Göteborg kan berättas om och om igen om du frågar mig. Historien om bandet som tog en del av Sverige med storm. Den delen som
inte kände sig sedda precis som Broder Daniel. Den delen som inte passade in precis
som Broder Daniel. Den delen vars liv i mellan åt kunde ses som en enda lång pina
precis som Broder Daniel. Jag tror inte jag stött på något band som berör mig lika mycket som BD gör. Inget band som når den nivån av genuitet som dom gör. Inget band
som håller den känslomässiga standard.
Allt börjar på samskolan där Henrik och Daniel
Gilbert träffar varandra och blir vänner. Dom blir
senare också vänner med Håkan Hellström, Johan
Nekvall och Theodore Jensen. Dom satt alltid i
ett hörn av skolan och lyssnade på the smiths och
rökte. En dag får Daniel iden att dom ska skapa
en band och Henrik säger ja. Idén grundar sig i att
om dom har ett band så får dom fler vänner. Detta är början på det turbulenta livet med bandet
Broder Daniel. Det var ett band med den klassiska
rock n´ roll stilen. Krogar slogs sönder och samman, de svartlistades och när dom väl gick ut stog
folk och blängde och var rädda för dom. Detta
i sig ledde till det självdestruktiva tumultartande
beteende de påstod sig ha när de var ute. För att
förklara en spelning kan man ta som exempel när
de var i uppsala 1994 och körde ett gig.
”Spelningen var fantastisk! Sångarn henrik bergren
ålar sig fram över sen med utsmetad kajal och glitter under ögonen och skuggboxas. P g a scenens
litenhet är han sparkar farligt när publiken huvuden. Under nån av konsertens höjdpunkter lyckas
Henrik slå hål i takets masonitskiva” – Fozzie nr 1
1994
Detta är precis innan de har släppt sin första skiva
och ändå har Expressen skrivit om dem ett antal
gånger. De börjar dock få ett blandat rykte. En
del av publiken älskar dem och en en ännu mindre del av publiken AVGUDAR dom. Detta är
pandorna, vit och svart klädda små tjejer som har
stjärnor under ögonen, kajal och BD märken på
varje klädplagg dom äger! Sen har vi dock den
andra gruppen människor. Arragörrerna som inte
var lika entusiastiska som pandorna. Broder Daniel var svartlistade på många ställen på grund
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av deras kaosliknande beteende. Detta ska ha
varit en av sakerna som ledde till Daniels avhopp.
Man bytte dock ut honon ganska fort mot den lika
begåvade, Theodore Jensen. Saken var bara den
att BD aldrig såg sig som ett professionellt band.
Man skulle inte vara som alla andra och man skulle
aldrig spela som alla andra. Sanningen är den att
de nästan aldrig repade till exempel. Dom kunde
repa 6-8 per år! Men på något sätt så blev de till
slut igenkända och började hyllas i krönikor och recensioner. Med skivan cruel town kunde de förmodligen tagit världen. When we where winning blev
hyllad av tidningarna och framtiden såg ljus ut för
BD. Dom släppte en konsert dvd ”Army of Dreamers” som innehåller material från deras spelning i
Liserbergshallen.
De körde sin sista spelning med Anders 2005 på
Göteborgskalaset. Detta var också första gången
på evigheter alla träffats på samma gång. Håkan, Johan och Daniel stog bakom scenen medans
BD lirade. Några år efter hände inte så mycket,
det snackades om en sista turne. Sedan kom det
förödande slutet den 30 mars 2008 då en man kör
upp på västerbron i stockholm. Föraren sätter på
varningsblikers och springer över vägen, hoppar
över räcket och försvinner i mörkret. Anders Götberg blir bara 32 år. Man gör en sista spelning på
way out west 2008 då man säger adjö för evigt.
Detta är ganska kort Broder Daniels historia. Ett
band som har berört tusentals människors liv på
sätt som andra band aldrig lär göra.
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För att se hur bra det gick för dem kan man bara
kolla på recensionerna.

+ ”Släpp aldrig upp Broder Daniel på
folkparksturné” – Aftonbladet 08
+ ” Henrik kan inte sjunga, Broder Daniel
kan inte spela” – Expressen 95

+ ”Sveriges bästa band någonsin” – SVD
08
+ ”Resten av världen hade Nirvana. Sver
ige fick Broder Daniel” – Aftonbladet 08
Om ändå dessa hjältar fortfarande spelade!
Broder Daniel forever!
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Proggen, välkommen til baka?
Jag har många gånger funderat på vart i världshistorien jag skulle åka om det funnits en
tidsmaskin. Istället för att åka tillbaka till dinosaurernas tid eller tillbaka till när Columbus
först hittade ”den nya världen”, skulle jag ta
mig tillbaka till 70-talets Sverige. Det Sverige jag
lärt mig älska genom den musik som finns kvar
från den, mer eller mindre, bortglömda eran och
som jag många gånger drömt om att få vara en
del av. Att ha möjligheten att se en pjäs med
Nationalteatern eller kanske resa omkring med
tältprojektet. Proggens era, en tid då musiken
var präglad av politiska texter och meningsfulla budskap. Man tyckte musikindustrin var,
rent utsagt, skit och skrev musik som hade ett
budskap och en mening. Man ville bort från det
typiska Svensson idealet och skapa något nytt.
Man bodde i kollektiv och skapade folkrörelser
för Vietnam och för att stoppa kärnkraft.
En av de mest kända grupperna var Nationalteatern som började göra pjäser i början av 70-talet.
Nationalteatern var aldrig ett band utan en teater.
De började i Malmö men efter att kommunen där
inte visa något intresse i deras verksamhet for de
istället till Göteborg. År 1972 frågar skivbolaget
MNV om de vill göra en skiva för att nå en bredare publik. Ta det som ett löfte ta det inte som
ett hot är namnet på den första plattan och är en
samling av låtar ifrån deras pjäser. Pågrund av att
låtarna är från pjäser blir lyssnare ibland förvirrade. Speedy Gonzales är en låt som till exempel
ofta tolkas som narkotikapropaganda, är i själva
verket emot narkotika. En textremsa ur Speedy
Gonzales.

förde en pjäs om den svenska arbetarklassen. Ungefär 100.000 människor hann med att se pjäsen.
En känd låt från tältprojektet är vi äro tusenden.
”Vi äro tusenden
Som levt
i ofrihetens tid
Vi äro tusenden
som beslutat oss ta strid”
Ett annat känt band är det kommunistiska partiet
marxist leninisternas egna band Knutna nävar.
Knutna nävar tog ofta amerikansk populär musik
och skrev om texterna. Med låtar som arbetarbröder och sången om Stalin har de gjort sig
kända. Vilka som var med i Knutna nävar är dock
oklart pågrund av att de inte ville gå ut med sina
namn för att det fanns en risk för att man då skulle
hamna på svarta listorna, som ett av deras album
också heter. Vissa personer som till exempel Sven
Volter har många år efter gått ut och sagt att
devar med i Knutna nävar. Här är en bit ur sången
om Stalin.
”Vi sjunger en sång som sprids över världen,
till fri republik och förtryckarens stat.
Den ropar ett namn som håller oss samman,
den sjunger om Stalin, vår vän o Kamrat”
Så för att avsluta vill jag bara ta tillbaka denna
kritiska musik då den skulle vara en bra kontrast till
dagens hårda individualisering och privatisering av
allt. Livet och människan, låt musiken då också vara
det. Alla ska ha en del av allt. Musik som är musik
och inte en del av penningsmaskinen.

” Speedy Gonzales, Speedy Gonzales
du tänder väl på, du tänder väl på
och tänker att Herre det kunde vart värre
ändå så lägg av med att blaja och ta dej en
brajja, brajja”
1977 var det också med i det så kallade tältprojektet som reste land och rike runt och fram6
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Elektro-musikguiden
En guide för alla som vill veta mer om till exempel hardstyle eller shuffle Sverige tidigt 90-tal.
Runt om i land och rike sitter tonåringar och grejar med sina datorer under lan. Man hackar sig
in på sidor och skriver om koder. Kollar vad som
är möjligt med denna nya tekonologi. Men en
sak som också kommer i och med person datorn
är musik. Nya instrument började komma på 80
talet och ju mer tid som gick, ju lättare blev det
att få tag i syhnisizers och koppla in i datorn
och lägga en beat. En ny era i musiken skapas.
Trance,hardstyle,trip hop, house... listan är till
synes oändlig. För nya namn kommer upp hela
tiden och skillnanden mellan de olika stilarna
kan vara så liten att det knappt märks. Under
2000-talet blommade electro-musikkulturen då
alla mer eller mindre kan sitta hemma och göra
musik med program som Fruity loops. Artisterna
blir bara fler och fler och det kom fram festivaler
där det bara spelas electro-musik. Festivaler som
Defcon. En kort guide till de olika stilarna och
artisterna som rör sig inom dem.

Hardstyle

Hardstyle har mycket bass och är ganska segt och
är mer melodiskt än andra genre inom elektronisk
musik. Hardstyle härstammar från hardtechno.
Kommer i grund och botten från Holland och dök
upp någon gång under år 2000. Tempot ligger på
mellan 140-160 bpm.
The prophet är en av de kändaste hardstyle artisterna. Har också sitt eget skivbolag, Scantraxx,
som han delvis använder för att promota sin egen
musik.

House

House är antagligen den mest välkända genren
inom elektronisk musik då den funnits på diskotek i
Nordamerika sedan 80-talet. På 90-talet slog den
igenom riktigt och blev mainstreme och spred sig
över hela världen. Tempot ligger mellan 118 - 135
En känd house artist är Deadmau5 som slog igenom 2005. Han uppträder i ett stort mushuvud.
Namnet kom han på när han hittade en död mus i
sin dator.
Ett par andra svenska killar som är kända är
Swedish house maffia som blev stora under 2010.

Trance

Trance är en av de mest melodiska formerna av
elektronisk musik. Den är oftast fylld av ambienta

ljud och långa beat. Musik härstammar från tidigt
90-tal någon gång från Tyskland. Trance var dock
inte så välkänt fram tills år 2000. Tempot ligger på
120-145 bpm.
Välkända artister inom trance är till exempel finska
Tiesto.

Techno

Techno är elektronisk musik men en futuristisk känsla över sig. Techno är början på elektro-musikens
framgång, utgångs punkten för alla subgrupper.
Technon uppfanns i Detroit någon gång på 80-talet.
En känd techno grupp är Kraftwerk som slog
igenom i början på 80-talet. Kraftwerk är electromusiken pionärer på en sätt, då deras sound var
helt unikt.

Dubstep

Man skulle kunna säga att dudstep är väldigt
mörkt pågrund av den djupa bassen. Dubstep
är välkänt för sitt ”wah-wah” ljud. Dubstep är en
ganska ny genre som har blivit mer och mer känd
under de senaste åren. Dubstepen härstammar
från storbrittanien där den slog igenom under
2000-talet.
En känd Dubstepartist är Distance.
Det finns också kända danser inom electro-musiken.

Shuff le

Shuffle är en populär dans-stil där du glider runt
på golvet ungefär som Michael Jacksons moonwalk. Folk som dansar shuffle kallas oftast för rockers. Shuffle utvecklades i Melbourne i börjar på
80-talet men blev inte mainstreme förens 2009.
Jumpstyle
I jumpstyle så hoppar du till beatet i musiken. Därför dansar man oftast jumpstyle till hardstyle där
beatet är distinkt. Jumpstyle är också en musikstil.
Dansen är ett europeiskt fenomen och kommer
ursprungligen från Belgien 1997.
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Janice Prix pånyttföder syntpopen
Med influenser som Depeche Mode och
The Smiths återupplivar de den ljuva
80-talsvevan. Bandet som består av fyra
trollhättekillar är oerhört kvalitetsinriktade, målmedvetna och kaxiga.
- Vi är sjukt bra, helt enkelt, säger sångaren Richard Sädbom.

musiktävlingar. Vi möter de popiga, arbetssökande
Janice Prix på Sticky Fingers i Göteborg, en dryg
timma före spelning.
Stämningen är avslappnad och de fyra
bandmedlemarna har precis gjort klart sitt soundcheck.
- Kvaliteten är oerhört viktig, säger Sädbom i kör
med de övriga bandmedlemarna.
Det har gått snart tre år sedan Janice Prix bil30 år sedan, lite drygt. 28 för att vara mer exakt. dades. Trots lite erfarenhet har bandet tuffat på i
Året var 1982 och The Smiths var påväg att skapa en rasande fart och är idag en hållplats ifrån sitt
livs första skivkontrakt. Men vägen dit har inte varit
musikhistoria. Två år senare släppte de sitt debutalbum, “The Smiths”, ett album som sålde multum i en dans på rosor.
- Det är bara jag och Viktor som är kvar från det
både Storbrittanien och USA.
att
vi började - trummisen Mattias och basisten AnTre år sedan, lite drygt. Snart fyra för att vara
ton har båda lämnat på grund av studier och brist
mer exakt. Året var 2007 och Janice Prix hade
på tid, säger sångaren.
precis vässat trumpinnarna och stämt gitarren för
Men nytt behöver nödvändigtvis inte betyda
första gången. Idag är trollhättebandet med på
dåligt. Robin Mashallah på trummor och Rasmus
allvar inom musikindustrin, med bland annat en
Sjöstedt, som håller i basen, har hjälpt de två grunEP på Spotify och hemkammade segrar i flertalet
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darna att hålla kvar - och höja - bandet till nya
höjder.
Vi sitter i ett trångt, litet krypin, något som ska
föreställa en “trashigare” version av backstage.
Miljön är trots allt ball, drinkbiljetter och plektrum ligger utspridda över bordet. Kartonger och
gitarrer står längs med väggarna, och på väggen
hänger en Hardcore Superstar-plansch. Det enda
som saknas för en idyllisk upplevelse är ett paket
Prince och ett gäng groupies.
På frågan om en återkommande publik är svaret
inte helt klart.
- Det är väl mest polare, folk man känner liksom.
Det fanns dock några helgalna groupies i Gävle
och Hjo, säger Richard Sädbom med ett skratt.
Det är just Sädbom som sköter det mesta av
snacket, medan de andra tre fyller i och håller
med.

Showcase 2010, en musiktävling som hålls årligen
i Göteborg. Vinsten resulterade till en plats på
Spotify, dagens kanske största musikforum. Bandets
första EP, “djænIs pri:”, släpptes i samma veva och
framgången var ett faktum.
- Sjukt kul tävling, men spelningen på Debaser
är ändå den största vi gjort, säger Sädbom och
Mashallah.
I mars, strax efter segern i Showcase 2010, packade Janice Prix väskorna och stack till Stockholm,
för att spela på just Debaser. På Debasers hemsida
beskrivs Janice Prix som ett band som berör med
deras storslagna låtar och liveframträdanden,
vilka beskrivs som sköra och stilrena - något jag
håller med om till fullo.
För spelningen på Sticky Fingers var grym. Intensivt, kaxigt och berörarande. Precis som en konsert/spelning skall vara. Trots en ganska tam publik
till en början, gjorde Sädbom allt för att få igång
Sammanhållning och relationerna i bandet är star- den, vilket lyckades. Hans kaxighet och självförtroka, de har kul både på scenen såväl som utanför.
ende påminner lite om Liam Gallagher, något som
Killarna är födda 1991 med avseende för Robin
är fruktansvärt coolt. En inlevelse utan dess like får
Mashallah, den två år yngre trummisen.
den tidigare tafatta publiken att vråla av glädje
- Jag gick på Volvo Aeroprogrammet första teroch entusiasm. Plektrum kastades ut och vatten
minen i ettan, säger han lite halvblygt.
hälldes över de som hängde vid stängslet längst
- Det var först efter ett år som Robin hittade sitt
fram. Mashallahs trumspel var stundtals sagolikt
kall, fyller Sädbom i och skrattar.
och innehöll samma intensivitet och renhet som
Mashallah som tog över som trummis förstod tidigt Nikki G:s i Motorhead. Kraves gitarriff och solon
att Janice Prix kan gå långt, en process han ville
ilade i benmärgen och Sjöstedts basplinkande fick
hela lokalen att dåna i djupa vevor.
vara med i.
Låtarna är välskrivna och oerhört bearbetade, och
- Jag bytte till estetprogrammet på Magnus
Åbergsgymnasiet och satsar nu för fullt på trummor när Month of march led mot sitt slut så tror jag att
jag talar för de flesta när jag säger att jag rös.
och musiken, säger han och kollar på tre belåtna
bandmedlemmar.
Janice Prix är de nya 80-talisterna. De nya The
De håller i nuläget till på Granngården, där de
Cure, The Smiths och de nya Depeche Mode. Janice
har en egen studio. Till skillnad från andra band
Prix är stilrena, pretentiösa och kvalitetsinriktade.
lägger de ner oerhört mycket tid och energi på
Och om 30 år, eller 28 för att vara mer exakt,
varje låt, något som verkligen visat sig vara ett
så skulle jag inte vara förvånad om det är Janice
vinnande koncept.
Prix:s skivor som säljer multum. För jag säger som
- Våran senaste singel har vi lagt ungefär 50-60
timmar på, det tar flera månader för att vi ska bli Richard Sädbom - De ÄR sjukt bra, helt enkelt.
riktigt nöjda, säger de.
De konstaterar att helheten är viktig, och det är
stor skillnad på att hyra en lokal på M15 och att
köpa egen utrustning.
- Vi tänker på liveupplevelsen också, vi är oerhört
pretentiösa, berättar den Morriseyliknande Sädbom.
text
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I februarimånad tog Janice Prix hem första priset i
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Famil iar rekommenderar…
Springsteen –Darkness on the edge of town
I’m gonna take that ride, cross the river – to
the Jersey-side
Självklart. Suveränt. Ett måste. Bland det
bästa någonsin… Ska jag fortsätta?
Finns inte så mycket att säga. Boxen är ett
MÅSTE (små bokstäver är totalt oacceptabelt) för den musikintresserade. Oerhört
inspirerande och berörande. Darkness on
the edge of town är en personligt utförd
”biografi” av Springsteens musikala karriär. Låttexter, kaffespill, makalösa bilder
och livekonserter samt tre album utgör flera
timmar av ren njutning. Ett MÅSTE.
Glasvegas två nya singlar
The world is yours & Euphoria, take my hand
Skottarna håller enligt rykten på med en
ny platta och håller oss tämligen underrättade. Alldeles i dagarna släppte Alan och
co. två singlar, något av en förhandslyssning till det kommande albumet. Trots att det
mer eller mindre är omöjligt att tyda vad
som sjungs är det lik förbannat riktigt bra.
Frågan är om man kan leva upp till höjdare
som Geraldine, Flowers and footballtops
och Daddy’s gone – det ska bli intressant
att följa. Som sagt, The world is yours & Euphoria, take my hand. Låt öronen smörjas.
Chapter 1 – Nicke Borg Homeland
Going dressed in black, not looking back
Nytänkande och akustiskt när det är som
bäst. Backyard Babies-legenden har hängt
av sig elgitarren och påbörjat en solokarriär. Husgudarna heter Johnny Cash och
Steve Earle och för er ”segisar”, hade
albumet release i oktober månad.

text
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This is England and that’s entertainment
Från Beatlesmedlemmarnas välkammade
frisyrer till Sex Pistolsgitarristen, Sid Vicious, ”hänglåshalsband”. Från the Kinks
dubbelknäppta kavajer till Liam Gallaghers ”City-overall”. Från Live forever till
fuck forever, Babyshambles svar på Oasis kanondänga. Engelskmålade gitarrer,
prydligt, kaxigt och underhållande är alla
bistående faktorer till något oerhört ljuvligt i musikväg. Jag citerar The Clash och
The Jam ordagrant: This is England – and
that’s entertainment.

Bee Gees och The Who bland annat spelade, satte
en grund till allting. En grund till det brittiska rockimperiet, rättare sagt.
När Sex Pistols och The Clash trädde fram var
världen i ett ganska oroligt stadium. Kalla kriget
svepte kyligt över världen och ingen visste riktigt
vad som skulle hända och ske. Ingen vågade riktigt
göra något, utan följde bara strömmen. Patriotiska
engelskmän, nytänkande eller utmanande – kalla
det vad du vill, men de två punk/rockbanden var
rebelliska. De var utmanande och jag tycker Ebba
Gröns låt ”We’re only in it for the drugs” är en
ganska passande beskrivning. I varje fall en låtrad
– Vi ville bara ha ett place för sånna som oss. De
välkammade frisyrerna och de dubbelknäppta
Långa gitarriff, genomarbetade texter, tighta skin- kavajerna hade nu byts ut mot tighta, trasiga jeans,
njackor och vassa ”solbrillor”.
converse och spretigt hår. Sex Pistolsgitarristen Sid
Den engelska musikkulturen är, i min mening, i
Vicious hänglåshalsband blev den nya flugan och
särklass den absolut ledande och överlägsna sett
kunde du tre ackord på gitarren så var du musiker.
ur ett generellt perspektiv. Visst, jag kan sitta här
Alla kunde starta band. Det var lätt, det var prooch rabbla upp rocklegender från USA, men när
gressivt och banbrytande.
det gäller underhållning och intensitet drar britDen grundläggande biten hade nu bytts ut mot
terna det längsta strået. Det tre ovanstående är
en mer utmanande och rebellisk period som fick
alla grundpelare till en, i mina ögon, lyckosam
stort inflytande världen över.
konsert och en lyckosam platta, och vad mer kan
Givetvis var det inte bara punken som regerade.
man begära?
Hårdrocken hade tagit över allt och alla, och StorFrån det att Beatles tog taktpinnen i egen hand
britannien spottade ut band som Thin Lizzy, Black
har mycket hänt. Musiken (rocken & brittpopen) har Sabbath och Deep Purple. Musiken blev alltmer
utvecklats oerhört mycket, trots att soundet i grund högljudd jämfört med 60-talets poppiga sound,
och botten är detsamma. Resan har varit, och är
som tillsammans med 60-talets sena bluesrock
fortfarande, oerhört intressant att följa och jag tror fungerade som hårdrockens start.
jag talar för alla 40-50 plussare när jag säger att
1970-talet var hårdrockens absoluta glansdagar
det var den bästa tiden i ens liv. För den musikinoch det var i princip det enda som spelades. Det
tresserade, det vill säga. Konserterna, livsstilen
löd ”hårdrockskaos” världen över och den tidig(bortsett från droger och alkohol, lite inflytande
are överlägsenheten Storbritannien hade blev allt
måste jag ha), kläderna, kulturen. You name it.
mer global. Jag vill dock påpeka att ett eventuOerhört mycket hände, och utvecklingskurvan
ellt ”hål” i Storbritanniens musikhistoria inte fanns,
pekade spikrakt uppåt. Det var en ny livsstil. En ny snarare tvärtom. Som nämnt tidigare så hade man
religion som svepte över världen.
bland annat Thin Lizzy, Black Sabbath och Deep
Det är snart 50 år sedan The Beatles slog igenom. Purple som höll en på en pedistal.
Snart 40 år sedan The Clash och Sex Pistols sattes Avklippta jeansjackor, boots och långt hår var nu
på kartan och lite drygt 20 år sedan James, Oasis ett faktum, då alla ville se ut som Jimmy Page och
och The Verve skrev musik som gick rätt in i hjärRobert Plant.
tat. Det brittiska imperiet kan delas upp i fyra
I samma veva föddes bröderna Gallagher, två av
olika delar som alla representerar respektive tid.
världens mest omtalade bröder.
1960-talets gitarrpop som Beatles, The Kinks, The
Året är nu 1991. James har redan plockat upp
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både gitarrer och mikrofon, likaså The Verve.
Oasis har precis startats, dock tre år innan första
plattan släpps. Noel Gallagher ansluter sig till
gruppen först 1993, och sommaren därpå släpper
man What’s the story (morning glory), Storbritanniens näst mest sålda album genom tiderna.
Det var en ny era. En ny tid. Oasis, The Stone
Roses, The Verve, James med flera satte brittpopen
på kartan och tog musiken till nya höjder. Man
dammade av den gamla skinnpajen, strök skjortan,
klippte håret och spenderade 364 dagar om året
med solglasögon på.
Den reella tiden var nu ett faktum, och som så
många andra var soundet i grund och botten
baserat på Beatles ljuva toner. I nästan 20 år dominerade de ovanstående inte både Storbritanniens,
men även världens öron och ögon. Skriverier, konserter, stilar och beteenden var alla hyperintressanta och blev ett ideal för många. Jag menar, när
Liam Gallagher inför ett fullsatt Main Road ställer
sig på scen iklädd en taskigt, blek träningsoverall
är man allt annat än blyg. Händer bakomryggen,
engelskmålade gitarrer och tunga riff, ni vet alla
vad jag pratar om.
Band som Arctic Monkeys, Babyshambles, Bloc

Party, Keane och andra 2000-talister, har numera
koloniserat den engelska musikkulturen, sett ur ett
aktuellt perspektiv. Så som klädstilar, frisyrer och
bilar förändras även musiken. Idag står ”experimentera” på dagordningen, tunga gitarriff blandas med någon förinspelad elektronisk ton, toppat
med ett gäng sambadansöser till höger på scen.
MEN, allt är i grund och botten baserat på den
lite mer poppiga rocken från 60-talet. Jag säger
inte att det är dåligt, allt jag konstaterar är att
musiken förändas, precis som klädstilar, frisyrer och
bilmodeller.
Trots förändringar och trender så kommer det
alltid att finnas dubbelknäppta jackor, välkammade frisyrer, hänglåshalsband, kaxighet, engelskmålande gitarrer, vassa solglasögon och slitna
skinnjackor som är idealet – oavsett genrer eller
tid. Jag citerar The Clash och The Jam ordagrant
ytterligare en gång: This is England, and that’s
entertainment.

text
Joakim Adolfson
foto
Sebastian Hellgren
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Knights of Hangover
Intensivt, svettigt och barndomsbaserat.
För trollhättebandet Knights of Hangover
är det “bromance” istället för romance
som gäller.
- När vi inte står på scenen är vi bröderna full i baren, säger gitarristen Tobias
Dahlberg, med ett skratt.
Vissa har hållt ihop sen blöjbytartiden på dagis.
Andra har plockats upp på vägen. Trollhättekillarna är verkligen som en enda stor familj, något
som märks av ganska tidigt. Det pratas öppet om
förlorade oskulder, taskiga långtradare på nattkrogens kladdiga golv och ilande, öronbedövande
covers.
- Harald har ju lirat sen han var mindre, men jag,
Erik och Frans bestämde oss för att köra lite på
skoj, och gjorde en fullständigt horibel version på
Turbonegros I got erection, berättar Tobias.
- Jag och Harald jamade lite då och då, och
bestämde oss för att starta upp. Vi tog in Frans
som hade blivit plågad i musikklass i flera år där
han fick sitta och spela tyst fyrtakt, fyller han i.
Ämnet alkohol är återkommande, och det var
under en härjande utekväll då sångaren Rasmus
Matsson gastade ur sig att han skulle vara sångare
om de beslöt sig för att starta band. Sagt och
gjort - Matsson greppade tag i mickrofonen och
lät stämbanden arbeta in i det sista.
Även bandnamnet har en slatt alkohol i botten,
då medlemmarna insåg att de var “bakfyllans riddare”.
- Vi är Bakfyllans riddare, men det är mycket
fräckare på engelska. Därför blev vi Knights of
Hangover, säger han ganska stolt och skrattar lite
lätt.
Trots sånger om alkohol, kladdiga golv och sega
bakfyllemornar har bandet en del meriter. Under Musikslaget 2010 kammade man hem andra
platsen.
- Dock tror jag vi är ett mer publik-kärt band som
hellre syns på krogen, säger Dahlberg.
14

När The Hives släppte sin andra skiva var det, tro
det eller ej, en “Best of-platta”, något som är väldigt sällsynt. Detta var något som Trollhättekillarna
snappade upp ganska tidigt, och beslutade sig för
att gå snäppet längre.
- Vi håller på med vår första platta nu, något som
ska bli en “Best of-platta”, berättar gitarristen
stolt.
Men att göra ett album är inte det lättaste. Det
krävs mycket tid och tanke bakom det hela, något
som kan bli en aning frustrerande.
- Just nu försöker vi bara få klart den där jävla
plattan, säger Dahlberg med en ganska ironisk,
halv-munter ton.
Hans val av ton är inte helt oförstående - trummisen Frans Löwberg packade väskan och flydde
tvärs över Atlanten, något som gjorde allt arbete
och inspelande snäppet jobbigare.
- Frans stack till Toronto utan någon vidare förvarning. Inget vet vad han gör, säger han och skrattar.
Men en återkomst är lovad, och bandet beräknas
lira tillsammans igen lagom till våren. Det är även
då deras första platta släpps.
Knights of Hangover är, i mina ögon, ett band som
sätter värdet av vänskap före allt annat. Det handlar om “bromance”, precis som de säger själva.
Om det sker i nyktert tillstånd eller inte, det kvittar
ju och när de väl blåser på för full hals är de minst
sagt uppskattade. För jag menar, med ett sound
liknande Turbonegro, The Hives och Queens of the
stone age är det svårt att inte gå hem hos publiken, framförallt på favoritstället Backstage.
Ölhävers, Bakfyllans riddare, kalla det vad du vill
- Knights of Hangover är kungarna i både baren
och på scenen.
- Kvinnor är onda och öl är gott, helt enkelt, säger
Tobias Dahlberg i ett avlsut.

text
Joakim Adolfson
foto
Sebastian Hellgren

15

Full hals - proggen
1967-1979
Platsen är Stockholm på storängsbotten, året är 1975
och Ulf Dageby ”sillstryparn” går upp på scenen på
alternativfestivalen och sjunger doin’ the omoralisk
schlagerfestival. I publiken står hundratals människor i
ett tält och dansar omkring. Stämningen är otrolig och
blir en perfekt motsida till melodifestivalens glitter och
glamour och visar på att man inte behöver mycket för
att göra något jävligt bra. Under proggen fanns det
en bred arbetarkultur med en mängd olika band och
teater grupper som nationalteatern och tältprojektet.
Det finns breda folkrörelser emot Vietnam och ”atomkraft? – nej tack”. Kplm(r) gör sin kontroversiella skänk
en luftvärnkanon till Vietnam kampanj och är samtidigt
i bråk med trotskisterna och maoisterna. Säpo åsikts
registrera kommunister och folk blev satta på svarta listor. Det var en tid för protester emot etablissemanget
och en tid då gjorde man gjorde motstånd istället för
att skriva blogginlägg och hur pissigt allt är. Proggen överlevde dock inte 80-talet då synthen dök upp,
ekonomin flög upp och yuppies börja dyka upp över
allt. Proggen eran kan sägas vara det sista årtiondet
innan samhället tog en sväng utför och det sista årtiondet då solidaritet och gemenskap hade någon mening
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gentemot det individualisering av samhället som ledde
fram till det vi har idag. Men vi har i alla fall musik
kvar och vem vet? Proggen kanske kommer tillbaka?
Skivan för full hals – proggen 1967 – 1979 är en
underbar samling av låtar från just denna tid. Men
artister som Ulf Dageby, Björn Afzelius och Cornelis. Allt
från låtar om det spanska inbördes kriget till en fylle
kväll med greven, plast och jag finns på denna helt
magiska samling. En bra skiva för dem som kanske var
aktiva under 70-talet eller bara för de som tycker att
proggen ger något speciellt som all musik i det kommersiella träsket inte ger. Trots att de flesta banden
försvunnit finns fortfarande kvar dock med en och annan ny bandmedlem som i nationalteaterns rockorkester
eller hoola bandoola band. Band som ofta dyker upp
under sommarens festival period.

text
Erik Gunn

Bruce Springsteen Darkness on the edge of town
Låt rubriken tala för sig själv. Jag har en
känsla av att det kommer bli svårt att slå
det här. Nu är all musik gjord. Det går
helt enkelt inte att överträffa. Mållös är
vad jag är, liksom miljontals andra ”The
Boss”-entusiaster.

En tusenlapp har aldrig varit mera värd. Darkness on the edge of town ger en inblick i hur det
är att vara Bruce Springsteen. Hans handstil, hans
kaffespill och hans låttexter är alla saker som
boxen bjuder på och det kan omöjligt bli mer
personligt. Inklistrade kort och ”kultiga” porträttbilder gör läsningen allt mer gedigen när skivorna
spelas på repeat.
Som bekant när en artists karriär leder mot sitt
slut är en ”Best of”-platta alltid ett faktum och
det är, i mina ögon, ett juste sätt att avrunda sin
karriär på. Dock känns den här ”Best-of”-plattan
rätt mainstream vid det här laget – vilket gör
Darkness on the edge of town så ultimal. Allt är
samlat i både text, ljud och bildform. Givetvis menar jag inte att det här innebär slutet på Springsteens karriär, snarare tvärtom. Det känns som en
nytändning, trots att det stora, yviga håret blivit
alltmer glesare på senare dagar.
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Springsteen har samlat sina absolut bästa låtar
och som bevis på sin storhet finns även tre DVDskivor med. Houston ’78 till exempel. 27 livelåtar
i typisk sen 70-talstv. Lite flimrigt, ganska mörkt,
men f-a-n så bra. Intensiteten går att ta på –
Springsteens kavaj åker av redan efter fjärde
låten och skjortan han bär är helt genomblöt.
Säger det mesta, tycker jag.
Trots att själva textformen i boxen inte är löpande,
utan består mer av låttexter, lite kladdpapper,
skisser och dylikt finns det ändå en baktanke och
ett budskap bakom det. Allt med Bruce egna
handstil. Det är så snyggt, så prydligt och oerhört
stilrent. Den personliga touchen gör läsningen,
lyssnandet och tittandet så mycket mer roande och
inspirerande. Det blir lite idylliskt, man vill vara i
hans skor. Man vill vara Bruce Springteen, helt enkelt. Jag menar, kan han så kan väl vem som helst?
Så svårt borde det inte vara…
Darkness on the edge of town är en tidlös och
förevig njutning. En glädje och lycka. Och som
tidigare nämnt, det blir oerhört svårt att överträffa det här. Den mer experimentala musiken
som spelas
idag är blandningar av vad som för 30 år sedan
var det enda. All musik är gjord, like it or not.
Så gör dig själv en tjänst och spring till närmsta
musikhandel och skänk en tusing, så kan jag garantera flera timmars lycka och glädje.
Mållös är ordet.
Darkness on the edge of town – a truly masterpiece.
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Ett oansat gäng från Seattle
besökte Stockholm
Band of Horses förtjänar ytterligare ett
hattlyft, då de på måndagskvällen fick
Annexet att koka. Det var intensivt, kärleksfullt och oansat. Det var De amerikanska indierockarna i sitt esse, med
andra ord.
Den entusiastiska publikskaran var fylld av
förväntan och längtan. Annexet var fullproppat
– både yngre och äldre hade pallrat sig dit, till
en minst sagt efterlängtad konsert. Liksom jag.
För Band of Horses är svåra att inte tycka om.
Ben Bridwells jordnära sätt att agera på scenen
får en att njuta, precis som sammanhållningen
och lyckan bandet visar när de spelar. Skratt,
gitarriff och personliga bildspel från turnéer
världen över blandas på scenen, och man
förstår att de verkligen älskar det dem gör.
Med storslagna låtar som No one is gonna love
you, Is there a ghost och The funeral lyckades

de amerikanska indierockarna lyfta taket på
Annexet. Intensiviteten och lyckan sprudlade,
publiken sjöng med och stämningen var allt annat än dyster.
Själva konceptet var oerhört lyckat – äldre, välspelade klassiker blandades med låtar från den
senaste plattan, Infinite Arms, något som gjorde
konserten oerhört behaglig. En skön blandning,
helt enkelt.
Efter att Compliments avslutats höjdes stämningen till en ny skara, och vid konsertens slut ville
applåderna och hyllningarna inte avta. Det var
en tämligen magisk kväll i Stockolm, en eterlängtad och omtyckt kväll. Jag ger ytterligare ett hattlyft för de oansade indierockarna från Seattle.
Well done!

Band of Horses i korthet
’06 - Everything all the time
’07 - Cease to begin
’10 - Infinite Arms
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