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3D-Axis professionella 
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hörlurarna i en tunn 
förpackning.
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ger komfort för många 
timmars användande.
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En ny referens bland DJ lurar!
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tillämpningar, från scenen 
till studion, DJ’s och
musikentusiaster.musikentusiaster.
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inTRO
nytt, nödvändigt och nyttigt

Magnus Carlsons nya projekt

När köpte du en cd-skiva senast?

Ring, ring … Loreen

 Temaspellista Bond-låtar

HipHopbröderna från Södermalm debuterade för 
tre år sedan med Vi Mot Världen. Skivan sålde guld och 
lorentz & Sakarias tackar Spotify för sina framgångar. 

– Jag och martin har gillat Spotify sedan det kom 2008, 
eftersom vi alltid har släppt vår musik på internet. Vi har 
varit väldigt aktiva där med mixtapes och myspace, när 
det var stort, säger lorentz.

– när vår första singel från förra skivan sålde guld så 
kändes det naturligt att ge Spotify en guldskiva att sätta 

på väggen. det var deras första så det var kul. nu när vi 
släpper nytt så känns det naturligt att göra det på Spotify 
först, eftersom det är där vi har våra lyssnare.

nya albumet Himlen Är Som Mörkast När Stjärnorna 
Lyser Starkast släpps den 9:e november och blir alltså 
endast tillgängligt på Spotify. förutom att göra egen 
musik så har lorentz och Sakarias även bidragit till det 
senaste uppsvinget på den svenska r’n’b-scenen med 

sitt eget skivbolag baseline records. de har bland annat 
släppt newkids debutalbum Alexander JR Ferrer.

– Vi ville få alex att sjunga mer och mer eftersom 
han var så unik. Vi ville få honom att pånyttföda r’n’b 
i Sverige och samtidigt som han släppte sin skiva så 
blommade r’n’b:n ut i Sverige. det har ju mycket att 
göra med att scenen i USa förändrats med artister 
som frank ocean och The Weeknd. det är ju den mest 
inspirerande musikstilen just nu. Vi ser ändå vår egen 

musikstil som hiphop eftersom vi rappar mer än vi 
sjunger.

Men hur bestämmer ni om det ska vara sång eller rap på 
era låtar?

– Vi väljer inte ut så mycket i förväg, utan vi leker runt 
i studion. ibland kan rap kännas lite som att man rappar 
bara för att rappa, men om låten vill något annat så får 
man låta den bestämma.

med singeln Stockholmsserenad blev lorentz och Saka-
rias nästan stämda av skivbolaget som hade rättigheterna 
till låtarna. men de har inte slutat sampla för det. på den 
nya singeln Garbo, Astrid & Taube har de samplat en kör-
stämma som lorentz hittade av en ren slump.

– Jag satt på nyårsafton och hade ett sånt moment 
då jag upptäckte en a capella-kör. det är sådan fröjd när 
man hittar en bit av en låt som man vill använda direkt. 
Vi älskar att sampla. på den nya skivan har vi använt oss 

mycket av gamla trumloopar som vi 
har hittat.

på den nya skivan namedroppas 
det flitigt. august Strindberg, Vilhelm 

moberg, astrid lindgren och Greta Garbo är några av de 
namn som nämns.

 – det är inte för att låta jättebeläst, det är mest roligt 
att namedroppa. man älskar ju när artister man själv lyss-
nar på rappar om sina referenser. Hela grejen med Garbo, 
astrid och Taube är att de nya pengarna heter så. Som 
amerikanska rappare rappar om benjamins när de menar 
dollars så vill vi göra en sån grej, fast på svenska.

ORD: Camila astorga Díaz

“Det är ju den mest inspirerande musikstilen just nu.”

5gaffa.se
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+ Festivalläget alltså. Peace & love 
överlever, gott gott. Färska Bråvalla 
Festival visar musklerna och sker 
samtidigt som Borlänges stolthet. let 
the fight begin.

+ hur gör man 
sig som nykomling 
hörd i mediabru-
set? Man terrori-
serar med ”hype-

bombs”. läs mer på GAFFA.se 
om metalbandet evas kreativa 

kampanj.

+ en fb-hyllning till cancer-
sjuke Kristian Gidlund, trum-

mis i Sugarplum Fairy, resulte-
rade i att gruppens åtta år gamla 
låt Sweet Jackie hamnade högst 
upp på iTunes singellista. Stort.

+ Vi förundras av den foto-
talang som finns där ute. GAFFA 
Photo Award har utsett vinnare. 
Kolla in ett bilderna längre fram 
i det här magasinet.

+ hyllade Death Grips släppte 
skiva på nätet innan skivbolaget 
hört den. Det är så man skapar 
musikriot i ett så gott som digi-
talt 2012.

inTRO

nya proJekTeT Tandem Sky är en symbios mel-
lan Weeping Willows-sångaren magnus Carlson och 
tech-house-dj:n mikael nordgren. resultatet är en 
schizofren djupdykning rakt ned i 90-talet, brit-popen 
och krauten, och ingen är nöjdare över det än mag-
nus Carlson.

– det är skithäftigt det här. alltså grunden är ju 
pop men vi har blandat upp med lite kraut, lite primal 
Scream och lite Spacemen 3. influenserna hörs skit-
mycket i musiken och det är väldigt ombytligt. Sam-
tidigt ville vi att det skulle vara catchy och lite hittigt. 
Hittigt på ett mGmT-sätt.

 magnus kontaktades av mikael nordgren som 
gjort ett antal poplåtar som han behövde text och 
sång till. magnus skrev och sjöng in låten Victoria och 
resultatet blev precis så bra som mikael hoppats på. 
det dröjde inte länge innan de båda herrarna satt och 
frossade i 90-talet, magnus skrev texter till hela skivan 
och duon Tandem Sky var ett faktum.

– Grejen är att det här inte är så jäkla långt ifrån 
Weeping Willows heller, säger magnus Carlson. när vi 
hade vår depeche mode-period. Så den som gillade oss 
då kommer nog att gilla det här. det är så jävla spännan-
de för mig att få göra någonting som är lite modernare 
också. mina två senaste skivor har ju varit jazz-covers 
och jag har inte skrivit egna texter sedan 2007 tror jag. 

 Du prickar sakta men säkert av hela musikhistorien. 
Vad blir nästa projekt?

– Haha, jo men jag vill ju prova att göra allt under 
det här mod-paraplyet. Jag har den del saker till på 
gång under den paletten, men det får vänta. Jag 
knåpar bland annat på en skiva på svenska. det hand-
lar helt enkelt om om att jag är galen i musik, tokig i 
musik. Jag är en skivnörd som råkade bli sångare.

Andreas Bäckman

Weeping Willows är också på väg med nytt. 
Läs mer på GAFFA.se

PlUS & MinUS

när köpte du en cd-skiva senast?

Jenny Gamnis
28 år, Dalarna, studerande

när köpte du en cd-skiva 
senast?
– Oj, det var längesen. Det var 

John Mayers Room For Squa-
res år 2006 eller 2007.

Vilket format föredrar du?
– Jag föredrar att streama 

musik genom Spotify. Det är 

mest lättåtkomligt. Jag har en 

vinylspelare, som just nu är 

trasig tyvärr. Annars köper jag 

fler vinylskivor än cd-skivor, 

den senaste var någon med 

Queen.

Julia evenås
16 år, Torslanda, studerande

när köpte du en cd-skiva 
senast?
– För tre veckor sen. Det var 

Green Days senaste platta, 

Uno!. Men jag köper inte 

skivor så ofta.

Vilket format föredrar du?
– Jag föredrar ändå cd-skivan. 

Det känns roligare att kunna 

ha någonting i handen som 

artisten gjort, även om Spo-

tify och streamad musik är 

smidigare. 

lars Teglund
22 år, luleå, försäljare

när köpte du en cd-skiva 
senast?
– Det var 2010 på en spelning 

med Masshysteri. efteråt 

ångrar jag att jag inte köpte 

vinylen också.

Vilket format föredrar du?
– Jag föredrar vinyl. Man 

lyssnar på album på ett helt 

annat sätt när det blir en paus 

och man måste vända skivan 

till exempel. Sen försvinner 

aldrig musiken heller, som det 

gör på Spotify. Där glömmer 

man vad man lyssnade på för 

ett år sen.

Rico Deleon
20 år, Göteborg, musiker

när köpte du en cd-skiva 
senast?
– Förra månaden. Det var 

en bluessamling med gamla 

artister. Men jag köper inte 

cd-skivor så ofta annars.

Vilket format föredrar du?
– Det måste vara genom 

nätet. Spotify, itunes och 

Youtube. Det kan man alltid 

bära med sig i mobilen. nu 

går man ju aldrig runt med 

cd-spelare, som man gjorde 

förr i tiden.

ORD & BILDER: sofia aNDerssoN

GAFFA FRÅGAR:

- Bernard Sumner menar mer eller 
mindre att hade det inte varit för Peter 
hooks nostalgiturné med Joy Division-
låtar hade inte new 
Order fortsatt. en så 
kallad no win-situation.

- Big Boi skrotade 
samarbete med svenska little Dra-
gon och tog istället in Kelly Row-
land. Avd. nerköp.

- Ryan Adams samarbetar 
med Deadmau5. Ska man 
skratta eller gråta? Vi gråter 
tills att duon lyckas berika våra 
skeptiska hjärnor.

- nightwish sparkar ännu en 
sångerska mitt under 
turné. Även denna 
gång handlar det 
om interna kon-
flikter. lite väl 
många drama 
kings i den 
gruppen, eller 
vad?

- Svenska 
Denise lopez 
turné i Kina stop-
pades. Anled-
ningen: hon var 
för tjock enligt 
bokningsbo-
laget. WTF i 
versaler på 
den.

TAnDeM SKY: TillBAKA Till 
90-TAleT MeD MAGnUS CARlSOn
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ENDA SPELNINGEN I SVERIGE 2012!

BILJETTER: ARENABOLAGET.SE - TICNET.SE

25 NOV, 21.00
450 KR | ÅLDERSGRÄNS 23 ÅR

WWW.BERNS.SE/KONSERT

15 miljoner sålda album, flerfaldigt Grammy-belönad 
och hyllad som en av världens skickligaste gitarrister 
genom tiderna. I höst kommer Steve Vai till Sverige för 
tre efterlängtade konserter och en av dessa rum på Berns 

i Stockholm. Biljetterna släpps den 24 augusti.

STEVE VAI



Min spellista:
AnDReAS GReGA
“Kärlek på alla språk”

Orchestra Baobab: Soldadi
Senegalesisk afro-Cuban-, son-, wolof- och pachanga-band från 70-talet.
”Det svänger Bagrega”!

Vassillis Tsitsanis: To Vapori Ap´Ti Persia
Grekisk bouzouki-legend. Låten heter ”båten från Persien” och handlar 
om en av de största knarksmugglingsbeslagen i Greklands historia.

Gino Paoli: il Cielo in Una Stanza
En grupp så kallade sjungande författare i Italien i slutet av 1950-talet. 
Den mest spelade låten hos mig 2011, tröttnar aldrig!

Beck: Walls
Jag är väldigt inspirerad av Beck och hans lekfulla skapande, känns som 
en levande Kurt Cobain på många sätt enligt mig.

Daniel Johnston: Story Of An Artist
Närvaro och nerv från hjärta ut i naglarna hos den här mästaren. 16 år 
gammal när han skrev och spelade in denna låt på en kassettbandspe-
lare.

luigi Tenco: Quello Che Conta
Stor sångare och låtskrivare, om han levde idag skulle min största musi-
kaliska dröm var att skriva en låt med honom.

nils Petter Molvaer: Mercury heart 
Ny lysande upptäckt och ett starkt bevis på att instrumental musik är 
minst lika berättande som musik med lyrik.

Sepultura: The hunt
Den här låten måste finnas i alla spellistor, alltid! Sepultura i mitt 

hjärta till slutet!

zun zun egui: Mr Brown
Antikategoriserad världsrock från Banksys hemort Bristol, 

mäktigt!

Mr Bungle: Goodbye Sober Day
Mike Patton är en musikalisk förebild för mig och här är 

ett av hans tidigare projekt, som en guide till universums 
hemligheter.

lyssna på spellistan: 
gaffa.se/spellistor

Så så
Ni ska nog 

kunna reda ut 

det här.

YES 
YOU CAN!

Obama lägger sig i musikbeef mellan Nicki Minaj och Mariah Carey.
Men han säger: “De ska nog kunna reda ut det … jag är övertygad.” 

inTRO

Av Benedicte Maria

The Weeknd
Trilogy

ute 12.11.12

the-weeknd.com

theweekend.indd   1 24/10/12   11.54

Så så
Ni ska nog 

kunna reda ut 

det här.

YES 
YOU CAN!

Obama lägger sig i musikbeef mellan Nicki Minaj och Mariah Carey.
Men han säger: “De ska nog kunna reda ut det … jag är övertygad.” 



inTRO

det är dags att vifta med varsel-fingret 
igen. Håll ögon och öron öppna. mariam 
The believer är halva delen av Wildbirds & 
peacedrums. en artist som föddes för att 
underhålla oss musikaliskt. nästa år väntas 
fullängdare, men tills dess kan vi streck-
lyssna på The String Of Everything. det är 
lugnt, vi överlever med detta mångbott-
nade popsammelsurium. Tills vidare.

Vill man så kan man höra ett mischmasch 
av melvins och Slayer, det vill säga om me-
tamfetamin var deras drug of choise. det 
är kanske lite taget ur sitt sammanhang att 
klistra in en sådan här grindcoresmocka 
mitt bland allt annat. men ni får ta den 
smällen. Se det som en anledning att kolla 
upp pig destroyer en gång för alla.

So Many Details är en progressiv, skimran-
de, chill på gränsen till ambient idé från 
vår käre Chaz bundicks flinka fingrar. man 
blir mjuk av kroppen av alla värmekällor 
den här femminutersresan bjuder på. det 
är ingen given hit men något som kom-
mer att hålla så mycket längre än en hipp 
dänga för innesvängarna.

Vi går rakt på sak: det handlar om spö-
ken, om gastar som inte vill släppa taget 
om en. amanda Jenssen ser tillbaka på 
gammalt groll och liknar det vid det över-
naturliga, men i Ghost är det hon som är 
gengångaren. och det är ju ett sätt att 
tackla skit som varit. man kan även finna 
tröst i amandas röst som har blivit allt mer 
hårdnackad, egen och erfaren.

Hon vägrar följa kontemporär pop, så som 
det ska låta just nu. nadia nair har på tok 
för unik röst för att följa leden. Hon tar 
oss istället vidare mot nästa balansgång. 
Hennes toner beskrivs som voodoo music. 
om det är för att beskriva hur man som 
lyssnare är helt i hennes våld så är det helt 
korrekt. nadia nair har sysslat med musik 
sedan hon var fem. nu, 20 år senare har 
hon hittat helt rätt.

11essentiella
ORD:  DaNiel magNussoN

1River
TRaCey ThoRN

The String Of Everything
MaRiaM The BeLieveR

Burning Palm
Pig DesTRoyeR

So Many Details
ToRo y Moi

Bon Voyage
NaDia NaiR

God jul på er, hälsar Tracey Thorn och är nästan före stormarknaderna med årets 
hets. i slutet av oktober släppte hon albumet Tinsel And Lights, musik för de 
mörkaste dagarna, när folk glöggar sig varma i brist på annat. och vi har garanterat 
att göra med årets mest givna julplatta. lyssna bara på Joni mitchell-covern River 
och du kommer i god stämning innan du hunnit säga rullsylta.

2

3

4

6

2012 är ett fint år för psykedelisk rock. det 
vill säga för psyche som inte bara letar 
bakåt i historien.  Till samlingen kan vi 
lägga nytt och fint med Thee oh Sees, Sic 
alps och så hände Lonerism, Tame impalas 
andra fullängdare samt mästerverk. ett 
mångfacetterat flerfärgat uppvaknande 
som ingen får missa! följ regnbågen ovan 
och du ska finna guld.

Why Won’t They Talk To Me?
TaMe iMPaLa7

Vi har inte glömt vad tidig doom metal 
utsatte oss för. Vissa backade, neurosis 
tog några steg fram och sa: ”vi kan det här, 
vi kan göra det ännu mer, ännu bättre”. 
Honor Found In Decay skriker ”årets bästa 
metalplatta!” och At The Wall ger prov på 
hur man placerar riff på riff på riff till ett 
jävla babels Torn, som kanske leder till 
språkförbistring, men också till allsköns 
metal.

At The Wall
NeuRosis10

”det krävs endast ett fåtal sekunder in i An 
Industry Of Murder innan man inser att 
tredje studiogiven är en värdig uppföljare 
på ett av fjolårets bästa album och även 
en logisk fortsättning för göteborgarna. 
inledningsspåret sätter stämningen direkt 
med sitt krigslarm och uppbyggnad innan 
låten tar fart i en snabbt galopperande 
takt”, skriver Gaffas Tomasz Swiesciak. 

Industry Of Murder
gRaveyaRD8

den renaste gospeln blandat med akus-
tiska gitarrer och perfekt mixade loopar. 
popmusik. det finns en oerhörd lättnad i 
att erik de Vahl inte gav upp musiken ef-
ter Spring 2012-släppet. He Won’t Fail Me 
har kommit till oss, en låt om att känna 
för någon, att rent av vara helt beroende 
av någon och den känslan är så stark 
och tung att man kippar efter andan. du 
får aldrig lägga av erik, 
lova oss det.

He Won’t Fail Me
eRik De vahL11

Framtiden, dåtiden, Compton i vår närhet.  
OM KenDRiCK lAMAR – BiTCh DOn’T Kill MY ViBe

Uppmärksammad och löjligt emotsedd 
står den nu här, skivan vi bara kunde 
drömma om och så också gjorde. ett 
verk som per automatik ställer in sig 
bland årets toppalbum och känner 
sig som hemma. Good Kid M.A.A.D 
City innehåller, bland så mycket an-
nat gott, den självklara Bitch Don’t Kill 
My Vibe. framtiden, dåtiden, Comp-
ton i vår närhet. musik som sticker ut 
mer än något annat.

Bitch Don’t Kill My Vibe
keNDRiCk LaMaR9
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The Weeknd
Trilogy

ute 12.11.12

the-weeknd.com

theweekend.indd   1 24/10/12   11.54

hitta länkar till 
alla låtar på 
gaffa.se/11e
eller scanna
koden:



Temaspellista:
MeD RÄTT  
ATT liRA
Adele står bakom den senaste i 
raden av Bond-låtar. Här listar 
vi några av de klassiska låtarna 
från filmerna. 

John Barry Orchestra
James Bond Theme (From ”Dr. 
no.”)

Tom Jones
Thunderball

Shirley Bassey
Goldfinger

Paul McCartney och Wings
live And let Die

nancy Sinatra
You Only live Twice

Shirley Bassey
Moonraker

Tina Turner och Bono
Goldeneye

Adele
Skyfall

lyssna på  
spellistan: 
gaffa.se/
spellistor

– Hallå hallå (Loreen sjunger ut).

Oj vad härligt med ett sjungande hej! 
hallå, hur är läget?
– Jo det är bra, jämna plågor, haha.

Vad händer just nu? 
– Det är pressdag, så en massa intervjuer och 

inspelningar. Jag har varit uppe sedan tidigt 
imorse. Halv sex rättare sagt.

en del tider att passa, alltså. Man får ju 
annars intrycket av att du är mer en leva i 
nuet-person. 
– Jo, men det är väl ändå det som existerar för 
stunden. Nej, men om man ska vara ärlig är det ju 
inte alltid så lätt att leva i nuet. Vi fastnar ju gärna 
in the past. Antingen det eller så är det väldigt 
mycket framtiden, att man funderar på vad som 
komma skall. Mitt jobb kräver väl att man är i 

nuet, det är mycket hands on. När man står på 
scenen behöver man inte tänka på vad som ska 
göras eller vad som är gjort.

i media har du ju framställts som flummig 
och andlig. Vad tycker du om det? 
– Jag är ju inte den typen av andlig person som inte 
kan förklara mig. Jag pratar inte i flummiga termer 

när jag snackar. På det sättet är jag ganska realistisk. 
Jag gillar att förstå, jag köper inte bullshit om man 
säger så. Har alltid varit den som ifrågasätter. Men 
man måste nog vara intresserad som person – att 
man vill veta vad som är andlighet och vad som inte 
är andlighet. Vilka är vi och varför är vi här. De stora 
livsfrågorna. Hur människor funkar och psykologi.

hur har du kommit in på den banan, tror du? 
– Jag tror att det är en kärlek för människor. Man 
förstår beteende. Jag har alltid varit intresserad av 
beteendevetenskap.

Är det till och med så att du skulle kunna 
tänka dig ett jobb som psykolog? 
– Nej det vet jag inte. Jag tror inte så mycket på 
psykologi. Jag tror det är lite farligt att sätta folk 
i fack, att ge folk diagnoser på vad de har. Den 
känns väldigt tungrodd, den världen. Man måste 
kanske bredda tänket annars kan det lätt gå fel. 

Så man kommer aldrig se dig i terapisof-
fan med Poul Perris? 
– Jag säger ju inte att allt är fel med psykologi. 
Den serien ger ju mer än någon realitysåpa. Jag 
kollar ju hellre på Par I Terapi, liksom.

Men till musiken då. Vilka influenser är det 
man inte hör när man lyssnar på din skiva? 
– Hmm, jag lyssnar ju ganska mycket på instru-
mentala produktioner. Flying Lotus är ju en 
sådan. Jag är lite av en ljudnörd om man ska vara 
ärlig och tänker på andra detaljer än de mest 
vanliga. Letar efter ljud. Lisa Gerrard är en person 
jag fascineras av. Hon har ju en väldigt speciell 
röst, man vet i princip inte om man hör en man 
eller en kvinna.

På tal om det, du har ju tidigare brunnit 
för idén om unisexitet och framställt dig 
som en person som kan tolkas både som 
en tjej och en kille. Varför tror du att det 
könsneutrala ordet ”hen” blev en sådan 
het potatis? 
– Vi människor har en förmåga att sätta personer 
i fack och när vi inte förstår så rubbar det vår 
balans. Att manligt och kvinnligt är två olika fack 
och då förstår vi inte den här gråzonen. Och det 
är lite konstigt tycker jag för det är så naturen 
funkar överlag. I varje man och i varje kvinna 
finns både manliga och kvinnliga hormoner, så 
vad innebär egentligen definitionen manligt och 
kvinnligt? Det är ju bara illusioner. Så hen för mig 
det är ju där alla är, sen får man välja och vraka 
hur man vill. 

Men ändå står folk och håller på sina 
principer. 
– Ja och därför får vi problem och grupperingar, 
rasism på olika plattformar. För vi vill känna 
någon sorts trygghet, vi vill tillhöra en grupp och 
det ska vara på ett visst sätt. Men det är upp till 
var och en att rannsaka sig själv och se vilka för-
domar man bär på.

Samtalstid 26:20

inTRO

Ett flummigt yrväder, en segrare i Eurovision och en person med raka och 
bestämda åsikter. Dessutom ytterst skivaktuell. Vi ringde upp Loreen och 
småpratade om psykologi, Flying Lotus och om ett visst könsneutralt ord som 
sticker folk i ögonen.

RinG, RinG …
loreen 

“Jag köper inte bullshit om man säger så.”

Music & Event Management
En unik utbildning för dig som siktar mot en framtid inom  
musik- och eventbranschen.

•   Kandidatexamen i företagsekonomi
•   Specifika branschkurser
•   Nära kontakter med musikindustrin
•   Utlandsstudier och praktik

Besök oss på: Lnu.se och facebook.com/MusicEventManagement

ORD: DaNiel magNussoN

Bild: mari sarii
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Raymond och Abraham, 
gatukultur konsulenter och 
möjliggörare, träffar du hos 
Bilda i Stockholm och  
Göteborg.

Är det ni mot världen? 
Vi är med er!

Bilda är förmodligen Sveriges bästa 
studie förbund för dig som vill göra och 
spela musik.  

Vi hjälper till med allt från replokaler 
till spelningar. Och med att förverkliga 
idéer. Vi kan och vi vill för att vi har 
varit med själva. Och vi försvarar allas 
musikaliska rättigheter. 

Läs mer om och hitta ditt närmaste 
Bilda på bildamusik.nu.
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ord:  Maria Stacke  Bild: SebaStian reed

Spot 
nya namn i rampljuset

– Jag blir inte igenkänd på stan. Det 
har aldrig hänt.

alina Devecerski tar en klunk av sin 
latte. ingen runt omkring oss tycks vara 
medveten om att hon ligger bakom 
dansanta och kaxiga Flytta På Dig, en av 
sommarens mest spelade låtar. 

– låten är mer känd än mig, konstate-
rar hon själv. 

Det ska det däremot bli ändring på. 
Den 19 november släpps alinas debutal-
bum Maraton.

Mörkare album än hitten
Den som förväntat sig att alina skulle 
släppa en skiva med tolv stycken Flytta 
På Dig-låtar kommer att bli överraskad. 
De flesta spåren på Maraton är betydligt 
mörkare än den lekfulla hitten. 

– Min musik har en ganska melankolisk 
sida, och jag visste att folk inte skulle 
uppfatta det med Flytta På Dig. Jag är 
en väldigt filosofisk person. Jag tänker 
mycket och tar ganska allvarligt på livet. 
Men jag vill göra både glad musik som 
har den här energin, men också kunna 
vara ärlig och allvarlig. Den blandningen 
kan vara svår att få till. 

Det kan också vara svårt för publiken 
att ta in. Många har haft en idé om hur 
hon ska vara och hur hon borde låta, 
efter att bara ha hört en låt. Det har gjort 
att alina stundtals känt sig vilsen. 

– Jag har känt mig som mitt emellan 
det mer elektroniska och det organiska. 
Jag tror det kan vara svårt i början när 
man bara släppt en låt, för folk vet ingen-

ting om mig och vad de ska placera mig i 
för fack. Det är lite kriga i början och visa 
vad det är man gör, och hålla fast vid det. 
Det är lätt att falla in i den rollen, att bli 
den som folk förväntar sig att man är.

Krigar Som Du, en av låtarna på hennes 
debutalbum är skriven tillsammans med 
Jocke berg och handlar just om att inte 
passa in, men känna sig stark ändå. alina 
är ett stort Kent-fan och träffade bandet 

i en loge under en av sommarens många 
turnéer. Mötet resulterade i att hon och 
Jocke berg skrev några låtar tillsammans. 

– Det var väldigt stort för mig. Jag 
beundrar honom som låtskrivare och har 
lyssnat otroligt mycket på Kent. 

Vägen är målet 
Sommaren har varit minst sagt hektisk, 
med spelning på spelning. alina är inte 
ny i branschen. i flera år har hon skrivit 
låtar åt andra, körat och dansat, men som 
artist känner hon sig oerfaren. att plöts-
ligt ställas framför en stor publik har varit 
en utmaning. 

– Jag har fått örfila upp mig själv och 
bara ’nu är bollen i rullning – gå ut där 
och gör din grej’. Men det är inte den 
ultimata situationen för en artist när det 

går så fort. Men man kan inte styra över 
sådant, det är bara att gilla läget. Om 
det inte var för Flytta På Dig skulle inte 
så här många människor komma för att 
höra mig. 

Den glada festivalpubliken finns nu all-
tid närvarande i huvudet när hon skriver 
musik, men också motgångarna.

– Maraton är som ett tema för skivan. 
Det är ju den vägen som jag har sprungit 

på, vägen mot det här, som har varit väl-
digt, väldigt lång. Och många gånger har 
det känts som att jag inte kommit någon 
vart. Jag ser låtarna som olika utdrag, situ-
ationer, under det här loppet. Det handlar 
om att bara gå vidare och köra sin grej. 

Är du framme nu?
– nej, jag tror aldrig jag kommer känna 

så. Jag hoppas inte det, för då lägger jag 
av! Men det här är ett steg på vägen.  

Maraton
(2012)

AlinA DeVecerSki
”FOLK FÖRVÄNTAR SIG ATT JAG SKA SLÄPPA TOLV FLYTTA PÅ DIG-LÅTAR”

gaffa.se12

“Jag tänker mycket och tar 
ganska allvarligt på livet.”
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VeM? Alina Devecerski är 
artisten bakom en av som-
marens stora hits, Flytta 
på Dig. nu aktuell med sitt 
debutalbum Maraton som 
släpps den 19 november där 
hon bland annat skrivit två 
låtar tillsammans med Jocke 
Berg från kent. 

VAD? elektropop laddad 
med lika delar smärta, energi 
och lekfullhet. inspirationen 
kommer från många håll.

 – Jag älskar acid-ljud och 
Broder Daniel. Men i slutän-
dan blir allt jag gör pop. 

VAr? Alina Devecerski är 
född och uppvuxen i Stock-
holm, Sundbyberg för att vara 
exakt. Hon håller sig fort-
farande helst till den delen 
av stan.

– Buss 515, mellan Sum-
pan och odenplan, det är min 
buss. Jag har alltid haft stu-
dioer och replokaler därom-
kring, så jag känner mig mest 
hemma där.

13gaffa.se



S

V

E

R

I

G

E

S

 

R

A

D

I

O

 

P

R

E

S

E

N

T

E

R

A

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

N

 

H

Y

L

L

N

I

N

G

 

T

I

L

L

 

S

V

E

N

S

K

 

M

U

S

I

K

Biljetter: 
TicneT Tel 077-170 70 70
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ord: Jack Hildén

Sevilla. MiKael Wiehe döpte en hel 
skiva efter staden, och den dallrar av 
spänningen en ny plats medför, de första 
stegen på kullerstensgatorna. Så tänker 
i alla fall en som aldrig varit där. Det har 
Cajsa Siik. hon åkte dit för att skriva låtar, 
och på det viset tillkom Plastic House. hon 
bodde ovanpå en flamencobar. Den som 
känner till historien blir rimligen förvånad 
över att skivan inte är mer präglad av 
omgivningen. 

   – Jag hade varit i Sevilla en gång 
tidigare, några dagar över vintern. värl-
den var så annorlunda mot min egen. 
Folket är annorlunda och musiken också. 
i slutändan tog jag inte in det i skivan, det 
var mer som inspiration genom melodi-
språket. Staden är kreativ och flamencon 
är kraftfull. 

Så hur blev resultatet? Första singeln 
Was I Supposed To har hunnit snurrat några 

varv på radio och den andra, Dali, släpptes 
i slutet av oktober. Det är de två snabbare 
låtarna på en skiva som lånar lite 90-tal 
och samtidigt aldrig släpper sin melanko-
liska kärna. 

   – Jag har alltid dragits till melanko-
lin i musik. Man skriver för att få ur sig 
någonting, oftast sånt man bearbetar. För 
mig finns det hoppfullhet i melankoli. Jag 
lyssnade mycket på bon ivers andra skiva. 
Där finns hans melankoli kvar, fast i större 
kläder. Så är det för mig nu. grunden till 
varför jag skriver finns kvar, förklädd i nya 
arrangemang. 

Perishers tillsammans med isolation 
Years utgör två band Cajsa Siik fick upp 
ögonen för när hon bodde i Umeå. På 
den tiden spelade hon mest cello, och 
det dröjde tills första gitarren innan hon 
började skriva egna låtar. nu bor hon i 
Stockholm och cellons funktion liknar 

flamencons; en roll i det kreativa ska-
pandet. 

   – Jag använder den för att höra var 
stråkar passar in. Och ibland bara för att 
det är skönt att använda sig av ett annat 
instrument än gitarr. egentligen gäller 
det bara melodier som ska passa in. Jag 
är ingen virtuos utan tar tag i det jag kan. 
Spelar lite trummor och leker. Kul … säger 
hon som om tanken slog henne först nu, 
och tvekar.

   – Ja, jo det har jag. 

plastic House
(2012)

Spot 

VeM? cajsa Siik är född i Umeå 
och debuterar med plastic House 
den femte december. ett datum som 
känns mäktigt.

– Det har varit en lång process 
och jag har lärt mig alltifrån hur man 
skriver musik till hur det går till att 
släppa en skiva.

VAD? Skivan består av sju låtar 
varav två går att höra i förväg. Vad 
som är en singel hör man bara, säger 
cajsa Siik. 

– De känns representativa trots 
att de skiljer sig från resten. Dali ser 
jag som en tavla, därför heter den så. 
Den är lite slingrig. 

VAr? efter att de skrivits i Sevilla 
tog inspelningen i Stockholm nio 
dagar.

– Jag behövde få ur mig låtarna, 
men jag visste inte vad som skulle 
hända. Det visade sig att i huvudet 
hade jag redan ställt dem i ordning. 

cAJSA Siik LeKFuLL LÅGmÄLd POP 

“Jag är ingen virtuos utan 
tar tag i det jag kan.”
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ord: Henrik tuxen Bild: SiMon eMMett

– Jag trOr att det folk först och främst 
hör på det nya albumet är att min röst 
har fått en framträdande roll, mer som ett 
instrument. Dessutom är albumet enklare 
producerat jämfört med debuten, där det 
kanske var själva produktionen i sig som 
låg i fokus. 

Så beskriver ellie goulding skillnaden 
mellan nya albumet Halycon och debuten 
Lights. trots att albumtiteln Halycon 
refererar till lugn och ro och ellie beskriver 
sig själv som positiv, menar hon att det 
finns en hel del explosivt material på 
skivan. 

– Det har gått lång tid sedan debuten 
och däremellan har det skett många 
stora förändringar i mitt liv, både till det 
bättre och till det sämre. Jag förlorade 
min kärlek, och fann en ny (producenten 
och dubstepartisten Skrillex, reds. 
anm.) Jag hade en lång period då jag 

led av skrivkramp, och ensamhet är ett 
genomgående tema på skivan, så ja. Den 
innehåller både sött och surt.

på båda sidor av Atlanten
Sångerskan, med den tydliga och distinkta 
sopranrösten, slog igenom med dunder 
och brak med debuten Lights på båda 
sidor av atlanten. hemma i Storbritannien 
nådde albumet förstaplatsen på 
hitlistorna, hennes version av elton Johns 
Your Song (som är ganska lik originalet) 
blev en stor hit och i USa såldes singeln 
Lights i över tre miljoner exemplar. Själv 
säger hon leende att hon inte har någon 
aning om varför amerikanerna har tagit 
henne till sig, men jag undrar om det 
inte är ellies speciella röst, och hennes 
blandning av folk och electronica – som 
har blivit hennes varumärke – som öppnat 
dörrar för henne, även i USa.

– Många har lyft fram just blandningen 
av dessa stilar i min musik, men jag 
måste säga den är tydligare på Lights 
än på Halycon. Jag är väldigt intresserad 
av elektronisk musik, hänger med i vad 
som händer inom den genren, gillar min 
killes musik, känner många dj:s och suger 
verkligen åt mig av den kulturen, men 
samtidigt är jag djupt rotad i folkmusiken, 
som jag växte upp med och alltid har 
älskat. 

Halycon
(2012)

lights
(2010)

ellie GoUlDinG    I BJÖRKS FOTSPÅR

VeM? ellie Goulding, 25 år. 
Sjunger, skriver låtar och spelar 
gitarr, piano, trummor, klarinett, 
mandolin och tamburin.

VAD? pop med en twist av 
både elekroniska upptempo-pro-
duktioner och dämpade ballader. 
inslaget av folkmusik är av stor 
vikt, och rösten är framträdande, 
i mångt inspirerad av en annan 
säregen sångerska.

– Jag älskar Björk! Hon är min 
stora idol. Det är fantastiskt hur 
hon använder sin röst och sitt 
uttal i musiken. Sedan har jag 
vuxit upp med lauryn Hill, Joni 
Mitchell, Ani Difranco, eva cas-
sidy och Beyoncé, och jag är en 
stor beundrare av dem alla.

VAr? ellie bor i london, 
men växte upp i den lilla hålan 
lyon Hall, på landsbygden nära 
Wales. 

– Vi hade inga pengar, kunde 
aldrig åka på semester och jag 
bodde i samma rum som mina 
syskon och hade aldrig något 
privatliv. Men jag hade en bra 
uppväxt i en naturskön miljö 
och det har såklart påverkat min 
person och mitt konstnärskap. 
Jag skriver ju hellre om träd 
och blommor än om vägar och 
byggnader.

Spot “Min röst har fått en 
framträdande roll, mer 
som ett instrument.”



Starta en studiecirkel i musik! 

Boosta karriären. 

Över 4 000 musikgrupper väljer Studiefrämjandet Musik. Inte så konstigt med tanke på vår bredd. Oavsett genre kan du få 
hjälp med lokal, spelningar, inspelning och annan utveckling utifrån dina och gruppens behov. Kontakta oss på din ort idag!

studieframjandet.se/musik

UNITED STAGE ARTIST PRESENTERAR:

BILJETTER: unitedstage.se

JOEL
ALME
3 NOV – SÖDRA TEATERN

TIMBUKTU
& DAMN!
17 NOV – HOVET
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amanda jenssen

Det har gått fort och spikrakt uppåt för Amanda Jenssen. Nu släpper hon sitt tredje album 
Hymns For The Haunted. För GAFFA berättar hon om hur hon slår vakt om sin integritet och 
varför nya skivan handlar om hennes kamp med sina spöken och demoner.
Ord: Maria Stacke Bild: Sotarn otf

Det har varit tyst kring Amanda Jenssen 
ett tag. Happyland, som släpptes 2009, 
skrev hon i ett rus och därefter följde tur-
néer i Sverige och Europa. Sen behövde 
hon landa, och ge sig själv och musiken 
lite tid. 

 – Man ska inte pressa fram någonting. 
Ju mer man försöker, ju mer hämmar man 
bara den delen av sig själv. Så jag kände 
att jag behövde tid och bara vara. Det 
hann hända ganska mycket på fem år. Så 
då var det skönt att bara låta nya blommor 
växa ut, så får man plocka dem när det är 
dags. Det kändes verkligen så, det är inget 
konstigt med det. 

Men att det gått fort är inget hon ång-
rar. Tempot har delvis varit självvalt.  

– Jag vet inte. Mellan första och andra 
skivan gick det supersnabbt. Man gör 
skivan, man gör press, man turnerar, sen 
gör man en till skiva och turnerar ... du vet! 
I efterhand så är det klart att det är vissa 
grejer som jag hade kunnat fila lite på, 
men samtidigt, det måste ju ha varit så, 

för att det ska kunna vara så här nu. Så det 
gör inte mig något. Just nu är jag ganska 
nöjd och känner mig grymt peppad på 
det här.

Gamla relationer och hjärnspöken
Amanda Jenssens tredje album, Hymns 
For The Haunted, släpps 14 november och 
är en svindlande resa genom mullrande 
slagverk och virvlande refränger. Pär Wik-
sten, popräven som frontade Skellefteås 
stolthet The Wannadies, som Amanda har 
jobbat med sedan debuten, har varit med 
och skrivit och producerat även denna 
gång. Nytt är att Björn Yttling har varit 
med och satt sin prägel på musiken. 

– Jag har tänkt på den lite som min 
spökskiva, berättar hon om albumet. När 
jag skriver låtar, just text och sånt, det 
kommer från ett speciellt ställe, och ibland 
så skriver man text som skriver sig själv 
på något sätt. Och så ser jag i efterhand, 
när fler och fler låtar tar form, det här 
mönstret, att jag skriver mest om spöken. 

Inte spöken i betydelsen folk i lakan eller 
Dracula. Det finns många paralleller mel-
lan saker som händer i ens liv och spöken, 
i form av gamla relationer, som hemsöker 
en. Och sen handlar skivan ganska mycket 
om hjärnspöken och olika demoner som 
alla har, men framför allt mina, såklart. 
Men jag visste liksom inte det från början. 
Det var då, när jag började se den här 
formen … jag skriver alltså den här typen 
av spökmusik just nu. 

Det finns spår av influenser från kaba-
réns tongångar som präglade hennes 
gangsterjazz på Happyland, men också en 
mer mörk och abstrakt dimension. Spöken 
är egentligen inte enbart ett textmässigt 
tema visar det sig – många låtar för tan-
karna till skräckfilmsmusik. Själv kallar hon 
det ”djungel-voodoojazz”.

– Det är väldigt roligt när man lyssnar 
på sin musik och ser att det här känns ju 
som filmmusik. Jag tycker om nyanser, 
starka nyanser och intryck, och när det 
finns något konkret som är inbäddat i en 

surrealistisk och mystisk känsla. Den kom-
binationen tycker jag om. 

Hymns For The Haunted är mer suggestiv 
än något annat hon gjort tidigare, och 
Amanda har experimenterat med både 
struktur och instrumentering. 

– Jag har varit inspirerad av att man kan 
använda sig av instrument och ljud där 
det inte är så tydligt vad det är som låter. 
Jag gillar ju när det är bombastiskt men 
samtidigt väldigt märkligt. Jag har lyssnat 
väldigt mycket på Tom Waits och jag tyck-
er han är ett superbra exempel på någon 
som verkligen är duktig på att vidga sina 
vyer och mer skapa en känsla istället för 
bara ackord och rytm. Det blir abstrakt och 
spännande.

Hon har inte varit rädd för att utmana 
sig själv och sin publik och skriva på nya 
sätt. 

– Det kan vara befriande, som i The 
Carnival. Kommer refrängen bara en gång? 
Ja. Är det bara en vers? Ja. Är det ett outro 
på två minuter? Det är klart det är. Det ska 

“Jag har 
massa 
hjärnspöken 
och dumma 
demoner”
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“Jag har varit 
inspirerad av att 
man kan använda 
sig av instrument 
och ljud där det inte 
är så tydligt vad det 
är som låter.”
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amanda jenssen

EGEntid
Gav styrka
– Jag har verkligen inte varit ledig 
särskilt mycket, men om jag var 
hemma en timme så behövde jag att 
det bara var tyst. Man får mer fokus 
och blir modigare med att vara med 
sig själv. du vet, när man inte har varit 
ensam på skitlänge och så helt plöts-
ligt så är man själv och man har inte 
på radio, tv eller mobil eller någonting, 
så kan det bli en väldigt märklig stäm-
ning ... det kan nästan bli lite ... ”jaha” 
... lite pinsamt. Haha. Men det är nyttigt, 
tror jag, att möta sig själv. speciellt om 
man har mycket att göra. när man väl 
har tid så får man visa sig själv att man 
är där för att lyssna.

vara så. Det är skönt när man känner det 
tydligt tycker jag, när man vet vart man vill 
gå. Det har jag haft tur med. 

känslan av att veta 
Med tanke på att Amandas karriär inled-
des med medverkan i ett tv-program som 
Idol är det kanske inte konstigt att hennes 
personliga stil och smak stötts och blötts 
i media. Vi vet att hon gillar vintageklän-
ningar och vinylskivor. Vi vet att hon älskar 
djur och att de musikaliska inspirations-
källorna framför allt kommer från några 
decennier bakåt i tiden. Men vad som 

egentligen är fascinerande med Amanda 
är kanske inte just hennes preferenser, 
utan hur hon lyckats förmedla en koncis 
och ärlig bild av sig själv, utan att förlora 
vare sig sin själ eller sin publik. Detta trots 
att det gått så fort, och att hon är förhål-
landevis ung.  

Det har varit en lång dag, men Amanda 
svarar tålmodigt och eftertänksamt. Hon 
tittar ner på sina händer, prydda av flera 
stora ringar, när hon tänker, för att sedan 
intensivt borra blicken in i min när hon sät-
ter ord på vad hon menar. Det är inte alltid 
lätt att formulera hur en låt börjar eller var 
kreativiteten bor, men hon återkommer 
ofta till den där känslan. Känslan av en låt 
som skriver sig själv, känslan av att veta 
hur den ska låta, eller vilken typ av musik 
hon vill göra. Hon berättar att hon tycker 
att låtarna ofta har en självklar form redan 
från början. De ska helt enkelt låta på ett 
särskilt sätt.

– Hur det låter är aldrig något som det 
känns som att jag bestämmer, förklarar 
hon. För mig har det alltid varit så här, de 
låtar som jag skriver, de låter bara så, för 
att de kan inte låta på något annat sätt. 
Jag alltid har haft en ganska klar bild av 
vad jag vill göra. Och den förändras ju med 
mig och åren som går, men jag är tacksam 
för det. Jag hoppas att den känslan håller 
i sig. 

Men även om Amanda inte riktigt kan 
placera eller förklara var låtarna kommer 
ifrån och hur hon vet hur hon vill att det 
ska låta försöker hon slå vakt om sin inte-
gritet som låtskrivare. Det är nämligen inte 
lätt att skriva ärligt och förutsättningslöst, 
som om omvärlden inte fanns där redo för 
att lyssna på det.

– Det viktigaste är att akta sig för fel 
tankar. Man får aldrig börja lyssna på de 
där konstiga rösterna som säger att det 

borde vara så här, eller det här kommer de 
tycka om för då kommer det vara lättare 
att få radiotid. Du vet, det är väldigt giftiga 
tankar. Av min erfarenhet då sitter man där 
och så finns det ingen sanning kvar i det 
man skriver och då blir det så fruktansvärt 
ointressant. Och då kommer ändå ingen 
vilja lyssna på det. Man ska bara göra det 
precis som när man började göra det.

Men även om hon ofta har en mall 
eller idé som leder henne ser hon inte sig 
själv som en självsäker eller särskilt trygg 
person. 

– Jag har massa hjärnspöken i mitt 
huvud och dumma demoner men det har 
alla. Det är klart att tvivel ingår men det är 
ju en ständig kamp att försöka vara kom-
pis med sig själv och inte låta det dumma 
ta över på något sätt. Jag vet att det finns 
gånger som jag har varit rädd och osäker, 
men i det stora hela så är det väl något 
som ändå har burit mig åt rätt håll. Och på 
så sätt har jag väl tagit mig till platser som 
jag velat hamna på. 

Om det som är privat
Jag frågar Amanda vad hon gillar bäst 
med att vara artist. Hon nämner turneran-
det, men också skrivandet. Framför allt för 
att det påminner henne om varför hon 
jobbar med musik. 

– Det allra bästa är när man inte ska 
skriva låtar, men gör det ändå. Typ som nu, 
för någon dag sedan, jag jobbar ganska 
mycket, men jag tog ett bad och började 
nynna på en låt som inte finns och så la jag 
in den i min dator och det är det bästa som 
finns för då påminns jag verkligen att det 
här gör jag ju faktiskt för att jag verkligen 
älskar det. Skivan är och mastras, och här 
sitter jag och skriver mer. Det tycker jag 
om!

Att kravlöst skriva, bara för hennes egen 
skull, är också det hon försöker gå tillbaka 
till när inspirationen tryter. 

– När jag började skriva låtar på riktigt 
så visade jag inte det för någon. Då var det 
min egen grej, som jag gjorde bara för att 
lägga mina tankar och intryck och känslor 
utanför mig själv på något sätt. Ibland när 
man sitter där med ett tomt ark och ska 
skriva någonting då är det superviktigt 
att komma ihåg varför man började och 
inte försöka vara någonting som man inte 
är, att vara sann mot vad man egentligen 
ska göra.

Låtarna har blivit en viktig ventil för allt 
det som inte kommer ut på något annat 
sätt, något hon inte vill kompromissa med. 
Inget känns egentligen för privat för att 
skriva en låt om. 

– Eftersom jag inte gärna basunerar ut 
mitt kärleksliv, eller annat liv, på det sättet 
i media så tycker jag ändå att det är okej. 
Det är ju så jag skriver, men samtidigt så 
det är ju liksom inte som att jag säger det 
rakt ut ... 

Men tror du att det finns personer som 
känner att ”den här låten handlar nog om 
mig”?

– Absolut! Det vet jag att det finns. 

Men om Amanda är öppenhjär-
tad och utlämnande i sitt låtskri-
vande är hon betydligt mer reser-
verad med vad hon pratar om i 
intervjuer, för här tar det stopp. 
Vänligt, men mycket bestämt, 
markerar Amanda att hon vill 
byta samtalsämne. 

– Nu kommer vi in på fel 
spår, säger hon och ler. Så jag 
måste tyvärr leda ut dig ur 
den här förvuxna skogen, för 
annars kommer du aldrig ut. 

Ödmjuk inför framgången
Amanda Jenssen jobbar hårt 
och tar sin musik på allvar. 
Ändå har hon svårt att vänja 
sig vid den uppskattning 
och uppmärksamhet 
hon får. 

Vad är du mest stolt 
över hittills i din karriär? 

– Stolt? Stolt ... jag 
kan mer förundras 
och vara väldigt 
tacksam och känna 
mig som ett litet 
barn när jag tänker, 
oj hur blev det så? 
Ibland kommer det 
fram härliga män-
niskor som är så 
väldigt naturliga 
med mig på stan 
och säger något 
och jag märker att 
de verkligen menar 
det. Det tycker 
jag är … wow! Och 
om man ska spela en 
klubbspelning där folk 
kommer bara för att se 
mig, och publiken har biljet-
ter som det står mitt namn på, 
som de har gått och köpt för de 
vill se mig, det är ju helt … varför 
då?! Det tycker jag är jättemärkligt 
och det känns helt surrealistiskt. 
Jag kommer aldrig vänja mig vid 
det. Det är en väldigt mäktig och 
konstig typ av svindel, men på ett 
bra sätt! 

“Det viktigaste 
är att akta sig 
för fel tankar  
... det är väldigt 
giftiga tankar.”
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DET Är SOM att Graveyard har bidat 
sin tid. För fem år sedan släppte de sitt 
debutalbum, men uppföljaren Hisingen 
Blues fick vänta på sig. När den väl kom 
ifjol exploderade populariteten och såväl 
GAFFAs läsare som Grammisjuryn prisade 
de skäggiga retrorockarna. Knappt har 
applådåskorna bedarrat förrän gruppens 
tonkonst återigen slingrar sig genom 

luften likt en eterisk sötdoftande rök-
strimma. 

Basisten rikard Edlund inleder med att 
sula in ett par metaforer:

– När bollen väl är i rullning är det lika 
bra att peta till den en gång till, säger han. 
Smida medan järnet är varmt. På så sätt 
behöver vi inte stressa lika mycket inför 
nästa skiva. 

Han ser trött ut och förklarar att han 
välkomnar den stundade semestern fram 
tills att Graveyards tredje album Lights Out 
släpps (släppt 24/10, reds. anm.). Bredvid 
sitter trummisen Axel Sjöberg. Han rättar 
till sin truckerkeps och funderar ett tag. 

– Efter den första plattan gick det bra 
att vänta fyra år, säger han. Vi hade inte 
lika mycket publik på spelningarna på den 

tiden. Nu när vi faktiskt har folks uppmärk-
samhet kan vi släppa nytt material med 
kortare mellanrum, annars hade de hunnit 
tröttna på de gamla låtarna. 

Vi sitter i baren inne i Pusterviks kon-
sertlokal i bandets hemstad Göteborg. 
Det är stängt för allmänheten och det är 
ödsligt och tomt. Annorlunda lär det bli 
när Graveyard, som även består av den 

apokalypsens 
 ryttare släcker  ljuset

Det ser ljust ut för lovsjungna Graveyard, men 
medlemmarna ser framtiden i ett dystopiskt mörker. 
Möt bandet som ständigt är i krig med såväl sig själva 
som sin omvärld. Ord: carl linnaeuS Bild: anderS bergStedt

graveyard
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sjungande gitarristen Joakim Nilsson och 
gitarristen Jonatan Larocca ramm, spelar 
här den 10 november. Det blir premiär i 
lokalen för kvartetten som annars har spe-
lat nästan överallt de senaste åren. De har 
varit förband till Iron Maiden på Ullevi och 
de har åkt på turné med Motörhead. 

 – Först fick vi en chock av jargongen 
som Motörheads roddare hade, flinar Axel. 

De skrek ”Swedish cunts” till oss vad vi än 
gjorde. Som när vi bad om mer öl. I själva 
verket gillade de oss och de ställde till och 
med in en flaska whisky i vår loge. 

ingen drogromantik
Precis som Motörhead har Graveyard sitt 
eget ölmärke. Och anledningen är lika 
enkel som väntad. 

– Det beror på att man inte säljer skivor 
längre, säger Axel. Det är ingen idé att lipa 
över det. Då blir man bara bitter. 

– Hade det fortfarande sålts skivor så 
hade vi garanterat tjänat mer pengar på 
det än vad vi någonsin kommer att få in 
på de stackars ölen, funderar rikard. Men 
det är ett sätt att få ut sitt namn och få in 
pengar att betala hyran med.

– Man träffar på mycket folk som gör 
kopplingen att bara för att man syns i tv 
och tidningar så tjänar man miljoner, fort-
sätter trummisen. Så är det inte. Nu kan 
vi leva anständigt, men vi tjänar mindre 
än någon som har ett vanligt kneg. Jag 
hoppas att folk lyssnar på skivan och tar 
en bärs och säger: ”Det här är de värda.” Vi 
kommer dock aldrig att börja sälja penis-
pumpar och jackor som kostar tretusen 
spänn. Vi gillar öl och dricker det när vi 
repar.  

rikard, som beskriver ölet som en 
blandning mellan en ipa och en lager, 
säger att han hade ett enda krav: 

– Den ska vara god även när den är 
varm så att man kan dricka den på festival. 
Eller på väg från Systembolaget när man 
blir sugen och inte hinner stoppa in den 
i kylen. 

Den murrigt kopparfärgade burkdesig-
nen togs fram efter att skivomslaget till 
Hisingen Blues inte fick lov att användas. 

– De som bestämmer vad som släpps 
igenom på Systembolaget tyckte att det 
var drogromantik att det syntes en pyra-
mid och en pipa, suckar Axel. För oss var 
det bara en Tom Sawyer-influerad bild där 
vi åkte flotte …

– Han rökte i och för sig gräs, avbryter 
rikard. 

– Det var ändå väldigt oskyldigt, säger 
Axel. Kolla på etiketten till ölmärket Hob-
goblin däremot. Det ser ut som en Monty 
Python-aktig lsd-tripp gånger tio. 

I låten 20/20 tunnel vision, som är långt 
ifrån en partylåt, sjunger Joakim ”I want to 
drink again”. Vad har ni för inställning till 
alkohol?

– Texten är ingen dagboksanteckning 
från någon av oss, säger Axel. Kollar du 
i din egen bekantskapskrets finner du 
åtminstone en som har det lite jobbigt 
med att kontrollera sitt alkoholintag, även 
ifall de bara dricker på helgen. Är det inte 
alkohol så käkar de ångestdämpande eller 
för mycket lösgodis. Det handlar mer om 
hur man hanterar sin ångest. Det är myck-
et lättare att fly in i något istället för att 
prata om varför man mår dåligt. Har man 
valt en väg är det svårt att bryta mönster, 
trots att man känner sig obekväm där man 
befinner sig. 

Ett annat tema som återkommer på samt-
liga era album är kriget med sig själv. 

– Det handlar om att man aldrig lär sig, 
säger rikard. Att man provar samma lös-
ning på samma problem trots att det ald-
rig fungerar. Det är då som man går i krig 
med sig själv, även ifall man alltid vet hur 
det går. Man lär sig aldrig. Så länge jag inte 
har ett svar på varför man håller på så här 
lär det komma fler texter om det. 

Ett antiomslag
Även om Graveyards introverta tongångar 
och svarta texter inte har ändrats nämn-

värt sedan den självbetitlade debuten har 
deras skivomslag däremot gjort det. Den 
mörka fyrkant som sträcker ut sig över 
Lights Out är lika enkel som det digitalt 
framtrollade konvolutet som utgjorde 
Hisingen Blues var avancerat. 

– Det är lite som när Beatles följde upp 
omslaget till Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band med sin vita platta, säger Axel. 
Har man maxat måste man minimalisera 
och göra ett antiomslag, annars slår 
man knut på sig själv eller så går det helt 
överstyr. 

– Omslaget är lika mörkt som musiken, 
säger rikard. Texterna handlar mycket om 
hur världen är på väg mot sin ände. Snart 
är det slut. 

Tänker du på miljöförstöring?
– Slår man ihop allt pekar det inte 

direkt på någon solskenshistoria. Det 
finns många faktorer som visar att det är 
på väg käpprätt åt skogen. Miljöförstö-
ring, världssvält, allt fler länder styr upp 
kärnvapen och krig blir allt blodigare. 
Apokalypsens fyra ryttare är ständigt 
närvarande och det känns som att de 
rider mer och mer. 

– Makthavare bygger system som man 
inte kan ta sig ur, fortsätter trummisen. 
Banker tar betalt för att man ska få ut sina 
egna pengar och det finns inga andra 
riktiga alternativ. Det är svårt att prata 
om sådant här utan att det låter som att 
man står på barrikaderna med en molo-
tovcocktail i handen, men systemet vi 
lever i är byggt för att några få ska tjäna 
pengar på det. De flesta väljer att ta 
trehundra spänn mer i fickan genom att 
betala mindre i skatt och låter andra klara 
sig själva. 

Är Graveyard ett vänsterpolitiskt band?
– Njae … jag vill inte sätta en sådan 

stämpel på oss. Vi är alla fyra väldigt olika 
individer. Svaret skulle bli väldigt olikt 
beroende på vem du frågar i bandet. Det 
låter kanske stjärtigt att säga så, men vi 
står i alla fall inte på samma sida som stor-
företagare och makthavare. apokalypsens 

 ryttare släcker  ljuset

“Texterna handlar 
mycket om hur 
världen är på väg 
mot sin ände. 
Snart är det slut.”

trE FavOritEr sOM 
Har FärGat GravEyard

– BLaCk saBBatH för deras tyngd, sväng 
och dynamik, säger axel. Jag älskar deras 
kompromisslöshet. de är inte skolade. de 
fattade inte hur man gjorde utan bara körde 
sin grej som ett gäng punkare. Bill Wards 
trumspel är ibland helt uppåt väggarna, 
men samtidigt är han svinduktig. inget de 
gör är uträknat och därför blir det aldrig 
tråkigt.

– Man kan höra spår av BO HanssOn 
i Graveyards vemodighet, säger rikard. 
Jag gillar det svenska folkljudet och i våra 
lugna stunder kan man höra mycket av det. 
Han har gjort sjukt vackra och melankoliska 
melodier. det är väldigt fria låtar med ovän-
tade vändningar.

– det fanns också mycket melankoli i 
FLEEtWOOd MaC när gitarristen Peter 
Green var med, säger rikard. Han kunde 
göra vansinnigt smäktande och vackra 
melodier för att i nästa sekund vrida över 
till det tyngsta bluesriff som inte ens de 
tyngsta metalbanden kan mäta sig med. 
det skiftade mellan en viskning och en 
orkan. 
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VI SITTEr På ett fik några steg från 
Stureplan och pratar om orättvisor och 
protester. Det var bättre att ses här än på 
Södermalm, där känner alla igen en, tänk-
te Sarah Assbring, en av Sveriges just nu 
bästa popstjärnor. Hon har rosatonat hår 
och säger att det är mycket nu. Allt med 
Sarah känns eftertänksamt. Ursprunget 
till nya skivan Pale Fire, en genretokig, 
samplingstung och politiskt medveten 
samling låtar, är enligt Sarah ett försök 
att vara fri att kommentera och visa sina 
influenser.

Om någon skulle fråga mig om en artist 
som knyter ihop påsen mellan hur svensk 
popmusik lät för tio år sedan och idag, och 
hur min generation har utvecklats, skulle 
jag svara El Perro Del Mar. I amerikanska 
och brittiska tidningar kallas det ofta för 
indie, men det har en större bredd än 
så, åtminstone idag. Jag relaterar det till 
mycket av den elektroniska musiken som 
kom i mitten av 00-talet. Nu släpper hon 
sitt fjärde album. Det är hennes bästa. Pale 
Fire, som hon själv har producerat, är en 
frisk mix av allt från gammal house och 
reggae med dansbeats.

Mångsidig eller spretig
När jag pratade med andra musikjournalis-
ter som hört din skiva beskrev de den som 
mångsidig, i kontrast till spretig. Men finns 
det inte en risk där också, att man kommer 
för nära just spretig?

– Absolut, men om det står mellan att 
göra något som är logiskt, safe och säkert 
och att riskera att det blir spretigt, så tar 
jag den risken. 

Varför kom det här just nu?
– Hos mig har det varit en röd tråd att 

bryta regler. Lite av temat på skivan hand-
lar om att göra motstånd, på mitt sätt.

Mot vad?
– Mot orättvisor. Det finns ett mått av 

samhällskritik. Min tanke från början var 
att skivan skulle ha ett dystopiskt tema, 
jag var väldigt tagen av en hopplös syn på 
världen. Jag skrev mycket av skivan under 
arabiska våren, när den blommade upp 
och utvecklades. Jag blev väldigt tagen av 
det. Och kände både det här apokalyptiska 
men samtidigt att det finns en vilja och 
mening i att bjuda motstånd. Skivan är ett 

försök att peka på det ljusa, att det finns 
möjligheter att reagera.

Och du gör det genom musiken? För mig 
har du alltid verkat väldigt politiskt medve-
ten. På din tumblr-blogg tipsade du om en 
dokumentär om situationen för Afghanis-
tans kvinnor och jag läste en intervju där du 
nämnde romernas situation i Sverige idag. 
Har du tänkt ge dig in i debatten på något 
annat sätt?

– Jag har först nu vågat börja, jag har 
varit ganska feg innan tror jag. Jag har 

varit väldigt upptagen med tanken att 
man måste ha all kunskap och verkligen 
veta vad man pratar om innan man 
uttalar sig. När jag bestämde mig för att 
göra en låt (What Do You Expect, reds. 
anm.) om upploppen i London gick jag 
igenom mycket av tankarna som har varit 
bromsklossar för mig tidigare. Kan jag 
verkligen tycka? Finns det inte många 
sidor av saken? Till slut kände jag att vafan, 
det här är ju anledningen till att folk inte 
vågar uttrycka sin åsikt och för upp saker 

till debatt. Det var en bra sak för mig att 
våga göra det. Att man inte behöver vara 
totalt insatt i en sak. Förmodligen kommer 
jag vilja göra det mer aktivt och utåtriktat 
framöver.

Vad tar du för ställning i What Do You 
Expect?

– Jag vred och vände på saken, men 
landade i den grundläggande mänskliga 
frågan att när människor far illa eller kän-
ner sig orättvist behandlade i ett samhälle 
så protesterar de på ett eller annat sätt. 

el perro del mar

Bakom de internationellt framgångsrika svenska artisterna 
lurar El Perro Del Mar. Med en konstnärlig höjd har Sarah 
Assbring gjort sitt alias till ett aktat namn på den utländska 
indiescenen. Nu när hon släpper sitt fjärde album Pale Fire 
vågar hon slå upp den politiska dörren.

En gnista av motstånd
Ord: fredrik thorén



Om det sättet är riktigt, bra eller försvar-
bart det vet jag inte, men det viktigaste 
är att människor kände sig missnöjda i 
det samhälle de lever i. Sen tyckte jag att 
diskussionen kring kravallerna ballade ur 
totalt och blev en för intellektuell diskus-
sion om helt andra saker. Det började 
handla om konsumtionssamhället istället. 
Det slog knut på grundfrågan. Att man 
inte kan se igenom människors motiv.

Om du vill delta i debatten, hur kan det se 
ut framöver?

– Jag vill göra musik som vågar ta 
någon form av politisk ställning eller ha en 
åsikt. Det har varit ganska dött inom den 
politiska musiken ganska länge. Det känns 
spännande att våga göra moderna kamp-
sånger. Jag har nog känt under en lång 
tid att det är territorier jag inte ska in på 
men det känns som jag öppnat en dörr till 
nu. Det känns som att det är mycket som 
bubblar i samhället idag, och trycker man 
bara lite lätt på saker så kan man få starka 
reaktioner. Det tycker jag är intressant.

Det känns som att du vill förändra lite av 
debattklimatet i Sverige. Just nu är det ju rätt 
polariserat.

– Verkligen. Just det där att man 
analyserar sönder saker så man tillslut 
landar på samma ruta man startade. 
Debatter över lag i Sverige har länge 
varit på det sättet. Tills att man kom-
mer fram till att det inte ens är värt att 
diskutera. Det är en farlig tendens, när 
diskussionerna tenderar att handla om 
en strukturerande intellektuell nivå. Där 

tror jag att musik kan vara stark, och mer 
rakt på sak.

kamp mot mörkret
El Perro Del Mars musik brukar ofta beskri-
vas som ångestladdad och mörk. Jag vet 
inte hur sant det är just nu, jag har visserli-
gen alltid kunnat dansa till El Perro Del Mars 
musik, till The Knife också. Trots deppiga 
texter. Det är också det som Sarah Assbring 
vill åt, kontrasten. ”Om man gör en house-
influerad produktion och de texter jag skri-
ver så blir det den här konstiga ambivalen-
sen. Ska man dansa eller vad ska man göra?” 
frågar hon retoriskt. På singeln Walk On 
By sjunger hon “Soltude’s my best friend/ 
And if I want to cry/ It tells me I’ll be happier 
within living without/ And that I should turn 
my heart off/ And stop waste my time” över 
ett dub-influerat Studio-beat.

– Jag har ju den mörka sidan i mig 
väldigt naturligt. Speciellt när jag skriver 
musik. Men jag har försökt gå emot det 
där lite på Pale Fire, så jag inte faller längst 
ner. Lägg av, kämpa emot, säger jag till 
mig själv. 
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saMPLadE
aCtiOn-FiLMEr

den nya skivan, med ett rödflammigt oljeyta-
omslag, har hon skrivit i new york och Paris. 
Hon brukar ofta resa dit när hon ska skriva, 
det blir lättare så, eftersom båda metropo-
lerna är bra städer att försvinna in i. Man kan 
träffa folk om man vill eller vara helt ensam. 
i motsats till många andra popstjärnor hittar 
sarah mer inspiration av kulturkonsumtionen 
i en urban miljö än att göra som taken By 
trees eller korallreven och åka till blåa hav. 
Och det märks. 

du har ju mycket samplingar på skivan, 
det brukar ofta fungera som en sorts state-
ment. att man säger att det här, det är bra 
kultur. the tough alliance var ju väldigt bra 
på det där. Hur har du tänkt?

– när jag började experimentera med samp-
ling var det ett sätt att inspireras. att föra in 
andra röster och element jag inte kunde styra 
över riktigt. Jag ser ofta låtarna som ett kol-
lage av olika röster eller företeelser som är 
laddade med allt jag vill säga. att sampla blev 
som ett nytt outforskat instrument för mig.

vad är det du samplar på skivan?
– Jag samplar väldigt mycket från filmer, 

mycket grundljud från actionfilmer till ex-
empel. som explosioner och effektljud och 
liknande som jag byggt nya ljud av. även 
röster och dylikt.

vill du säga några konkreta eller blir du 
stämd då?

– Fan det är verkligen en djungel av regler 
det där. vissa saker är clearade, andra har jag 
tigit om. det är ett helsike om man vill försöka 
vara ärlig. det finns en ängslighet inom musik-
förlagsvärlden som är helt galen. Och jag vet 
inte om den är berättigad. Man saknar ju den 
friheten som fanns på 80-talet när det fortfa-
rande var möjligt att sampla fritt och den fan-
tastiska musik som uppstod på grund av det.

när man släpper någonting på skiva så 
blir det officiellt, om man samplar något 
och släpper på soundcloud är det nog an-
norlunda.

– Ja, jag får kanske göra det nästa gång, 
om jag vill fortsätta sampla som jag har 
gjort. släppa lite mer inofficiellt. 

vill du säga någon som är clearad?
– Ja, jag har samplat från en dokumentär 

som heter Paris is Burning, en fantastisk film 
som handlar om vougeing-scenen i new york 
på 80-talet bland svarta transmänniskor. 
Men bara i albumversionen av Walk On By, 
inte radioversionen. den fick jag loss men 
det var svårt.

En gnista av motstånd

“Det har varit 
ganska dött inom 
den politiska 
musiken ganska 
länge. Det känns 
spännande att 
våga göra moderna 
kampsånger.”
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PHOtO aWard‘12
Se årets bästa musikfoton på de följande sidorna

Fler än 1 000 fyndiga och förträffliga musikbilder från 

såväl proffs som amatörer konkurrerade om priserna i 

GAFFA Photo Award ’12 – och vinnaren blev en  

publikbild från årets Hultsfredsfestival.

Årets
musikFOtO
2012
Fotograf: Katrine Kolström
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Fotograf: Helena Berg
Vem: Date

Juryns motivering: En genomarbe-
tad bildserie som ger en inblick i ett 
bands vardag. Med en röd tråd följer 
fotografen bandet och skapar en 
historia av turnélivets varierade sidor. 
Fotografen har haft en grundtanke 
som genomförts utan onödiga sido-
spår eller fastnat i klichéer.

Bästa
Feature
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2. plats
Fotograf: Nora Lorek / Vem: Leonard Cohen
Var: Gamla Ullevi, Göteborg

3. plats
Fotograf: Erik Normark / Vem: Graveyard
Var: Greenman, Fagersta

se alla vinnarBilderna pÅ GaFFa.se/pHOtO

Fotograf: Einar Sira
Vem: First Aid Kit
Var: rått & råde, Stavanger

Juryns motivering: Ett snyggt 
fångat ögonblick och stämning. 
En bild som står i kontrast mot 
artistens typiska uttryck samti-
digt som intensiteten är i paritet 
med vad som händer när musi-
ken uppförs live på scen i mötet 
med lyssnarna. 

Bästa
liveBild
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Sandra Nordin: 
Projektledare och pr-konsult på 

A.W.B med klienter som Kent, 

Swedish House Mafia, Magnus 

Uggla och Familjen.

Petra Åberg:  
Printchef på mediebyrån Carat.

Håkan Moberg: 
Frilansfotograf som har tagit 

många omslagsbilder till GAFFA.

Johan Lothsson: 
Chefredaktör på GAFFA.

Juryn  
BestOd av ...

2. plats Fotograf: Micke Sandström 3. plats Fotograf: Jeppe Gustafsson

Bästa
puBlikBild
Fotograf: Katrine Kolström
Var: Hultsfredsfestivalen

Juryns motivering: En publikbild 
behöver inte visa på hysteri. Här 
är istället en suggestiv bild som 
öppnar för egna tolkningar. Det är 
en bild som växer, bjuder på nya 
detaljer och berättar olika historier 
ju längre man betraktar de olika 
delarna av bilden. Det är bara fanta-
sin som sätter gränserna.

Årets
musikFOtO
2012
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2. plats Fotograf: Jonath Mathew / Vem: raekwon, Wu-Tang Clan 3. plats Fotograf: Johan Johansson / Vem: Seydi Mandoza

Bästa
pOrträtt

Fotograf: Paulin Ask
Vem: Fredrik Brisheim, Honey Mustard

Juryns motivering: Ett spontant snapshot som skiljer sig från 
sedvanliga mer glamorösa artistporträtt. Fotografen har med 
sin blotta närvaro och nyfikenhet lyckats skildra ett avslappnat 
och avväpnande ögonblick i en musikers vardag.



Depeche MoDeuk 
håkan hellströM 

Iggy & the stoogesus / petra MarklunD  
graveyarD / MackleMore & ryan lewIsus 
raIseD FIst / norlIe & kkv / tIMo räIsänen 

tonI holgersson / FrItjoF & pIkanen



★★★★★★
★★★★★

★★★★
★★★

★★
★

mästerverk
briljant
bra
godkänt
dåligt
skräpRecensioneR

● Recensionen finns på GAFFA.se

månadens utgivningar på gott och ont

album

böcKeR

 aerosmith
 Pernilla andersson
 antennas
 noonie bao
•	anna bergendahl
•	Ryan bingham
 andrew bird
•	black country communion
•	bo Kaspers orkester
 brandy
•	cockney Rejects
 cradle of Filth
 Dada life
•	Damage
•	Jon Derosa
 Peter Dolving
 el Perro Del mar
 Fritjof & Pikanen
•	benjamin Gibbard
 Graveyard
 Godspeed You! black emperor
•	ellie Goulding
 icona Pop
• anders ilar
•	michael Jackson
•	Jay-Z
 amanda Jenssen

•	Jim Jones Revue
•	Junkie Xl
 Kendrick lamar
 loreen
 lorentz & sakarias
 madness
 mando Diao
 Petra marklund
•	Freddie mercury
•	metz
•	miguel
•	motörhead
 neurosis
•	one Direction
 owlmother
 Parkway Drive
 Pig Destroyer
•	skurkarna
•	stone sour
•	Taylor swift
•	Tracey Thorn
•	Tilly and The Wall
•	Viktor aX
•	Robbie Williams
 Woodlands
 neil Young & crazy Horse

 bobby boy, mannen i mig 
 Yngwie J. malmsteen – såsom...

 ny Våg – svensk Punk/new...

Bild: Valter Frank

“Hittar balansen mellan 
det kommersiella och 
det konstnärliga.”loReen s.38
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PeRnilla anDeRsson
Det Är En Spricka I Allt, Det Är Så Ljuset 

Kommer In
(Metronome)

★★★ 
arrangemang som försvinner i intet.

Pernilla Anderssons 
musik har ofta varit 
lite teflonartad. Man 
har som lyssnare 
i efterhand mest 
kommit ihåg att man 
hört något som vis-
serligen varit trevligt, 

men som bara försvunnit direkt efter lyssning.
På Det Är En Spricka ..., som är den första 

skivan av två, känns hennes musik äntligen lite 
mer intressant. I de bästa stunderna går det 
att dra små paralleller till Eva Dahlgren eller till 
Lars Winnerbäck. Låtarna, inramningen, arrang-
emangen känns lite mer subtila och snygga. Det 
monotona drivet i Kom Regn. Den lilla flörten 
med svensk folk och visa i Boxar-Göran.

Men fastän att man hajar till oftare, och 
tycker det låter trevligare och mer substanti-
ellt än tidigare, så sitter man fortfarande där 
efteråt och minns känslan, men inte innehållet 
på något konkret sätt. Det känns lite snopet att 
det, trots att det låter märgfullare än vad man 
är van att höra Pernilla Andersson, ändå ham-
nar i den där vanliga känslan; av vardagen man 
går förbi. Magnus Sjöberg

▶ LYSSNA PÅ: Boxar-Göran / Kom Regn / 
Jag Är Enkel På Det Viset

aeRosmiTH
Music From Another Dimension!
(Columbia)

★★★ 
i sina bästa stunder svängig 
livsbejakande gubbrock.

Vare sig man velat 
det eller ej, så har 
man de senaste 
20-någonting åren 
fått ta emot Aeros-
miths låtar på restau-
rang, i hotellobby, på 
radio, på gym och så 
vidare. Därför kän-

ner man omedelbart igen gruppen när Steven 
Tyler tar ton i LUV XXX. Det är fantastiskt hur de 
amerikanska snubbarna har kunnat cementera 
sitt sound. 

Johnny Depp dyker upp som bakgrunds-
sångare i skivans coolaste spår, den rökiga 
rockaren Freedom Fighter. Röstförstärkning 
hämtas även från amerikanska Idol-deltagarna 
Carrie Underwood och Lauren Alaina samt 
Julian Lennon. Är det så man skapar musik från 
en annan dimension?

Nej, initial målgrupp för Aerosmiths come-
back är med all sannolikhet vänner av traditio-
nell rock, aor och mor. Men stoff från albumet 
lär snart fortplanta sig och spridas på samma 
sätt som tidigare, så att man oavsett vilja får 
sin Aerosmith-dos. Och varför inte? I sina bästa 
stunder är det här svängig livsbejakande gubb-
rock vilket eldfängda Street Jesus så ypperligt 
bevisar. Kristofer Hadodo

▶ LYSSNA PÅ: Street Jesus / Freedom 
Fighter / Another Last Goodbye

ALBUM  a-g
bRanDY
Two Eleven
(RCA)

★★★★★ 
R’n’b-stjärnan är kär och tillbaka 
med autentiskt sound.
Det är ingen nyhet att r’n’b de 

senaste åren har tagit några trevande steg tillbaka till topplis-
torna. Det är rätt naturligt – det är musiken 80-talisterna alltid 
hade i bakgrunden men nödvändigtvis inte lyssnade 
på förrän nu. R’n’b är perfekt för dagens kultur: 
leken med rytmer, textraderna som först 
handlar om saknad och sedan hur mycket 
bättre man egentligen är än den som 
lämnade en. R’n’b kan gå sakta, det kan 
gå snabbt, det är öppet för samplingar 
och rap.

I februari i år, two eleven, lämnade 
en av de största oss, Whitney Hous-
ton. Brandy hyllar henne med en 
skiva om att våga älska igen.

Jag gillade inte Brandys förra 
skiva Human så mycket. Däremot 
skilsmässoskivan Afrodisiac från 
2004, när hon jobbade med 
Timbaland. Nu är hon kär och 
tillbaka. Soundet skiljer sig inte 
så mycket från sent 90-tal egent-
ligen – på ett bra sätt, här hjälper 
både Frank Ocean, Chris Brown 
och Monica Brandy att förfina det 
autentiska r’n’b-soundet till 2012. 
Om man hört en av årets bästa 
singlar Wildest Dreams vet man att 
mycket handlar om de fina textra-
derna om att våga tro på kärleken 
igen. Fredrik Thorén

▶ LYSSNA PÅ: No Such Thing 
As Too Late / Slower / Wildest 
Dreams

noonie bao
I Am Noonie Bao
(Hybris)

★★★ 
en samtida generationsroman  
skriven i tusen melodier.

Det glittrar om Noo-
nie Baos debutskiva. 
Tempot stampar 
med fast takt och 
Noonie Bao sjunger 
med stark, klar 
stämma om kärlek 
och oförrätter. Varvat 
med flöjter och stråk 

berättas en historia som känns inspirerad av allt 
från Madonna till Robyn, en samtida generati-
onsroman skriven i tusen melodier och mini-
malt trumackompanjemang. Kombinationen 
synthmelodi och sång ger dessutom en näst 
intill astral känsla.

Jag uppskattar dubstep-Enya-vibbarna man 
får av Boom Boom och enkelheten i In Your 
Heart. Men för det mesta blir det väldigt rörigt 
och det är också det som är problemet med I 
Am Noonie Bao. I något slags kryddningseufori 
vill man att alla låtar ska hitta ett större sound 
som istället försvinner under alla lager av ex-
trastämmor. Noonie Baos musik är som ett för 
stort tuggummi. Segt, sött men med alldeles för 
mycket motstånd. Camila Astorga Díaz

▶ LYSSNA PÅ: End Of The Road / About To 
Tell / Boom Boom

anTennas
Neanderthal
(Novoton)

★★★★ 
Gör söt pop  
av sura ingredienser.

En av barndomens 
största mind-fucks 
är när man tänker på 
hur det är möjligt att 
en maskros kan växa 
genom asfalt. Det 
borde vara omöjligt, 
men det går, det vet 
vi alla. Svaret är att 

växten använder sig av hydraulik.
Antennas arbetar på ett liknande sätt. Låtar-

na presenteras oftast som mörka, segt kompak-
ta och ogenomträngliga. Men de blommande 
refrängerna letar sig oftast fram till slut.

På förra albumet rörde de sig till stora delar i 
dramatiserade 80-talsmiljöer, nu har de kronolo-
giskt förflyttat sig ett par år framåt i tiden. Esteti-
ken är fortfarande tillrättalagd – men inte alls lika 
dramatiskt överspelad. De presenterar istället en 
djärv prototyp till musik med bekanta beats och 
dystopiska teman. Precis som Brooklyn-bandet 
The Antlers gör de söt pop av sura ingredienser.

Ett exempel är den första singeln No Forever 
där de fått förstärkning från Nina Kinerts mjuka 
röst som får den tillhörande saxofonen att träda 
fram lika fint som en ensam maskros på E4:an. 
Tobias Öhgren

▶ LYSSNA PÅ: Looking For You / Hospital / 
No Forever

cRaDle oF FilTH
The Manticore And Other Horrors
(Peaceville)

★★★ 
Teatralisk skräckrock  
som saknar catchiga hits. 

Brittiska Cradle Of 
Filth kämpar oförtru-
tet på i sitt smutsiga 
hantverk, som rent 
imagemässigt är att 
likna närmast Alice 
Coopers teatraliska 
skräckrock snarare 
än black metal, men 

som musikaliskt bör ses som en extrem form av 
heavy metal.

The Manticore And Other Horrors är det tionde 
studioalbumet i den drygt 20-åriga karriären 
och känner man igen bandets uttryck vid det 
här laget blir man inte förvånad. Frontmannen 
Dani Filth har sagt att ambitionen med The 
Manticore And Other Horrors har varit att närma 
sig soundet på plattan Midian, som var något av 
det kommersiella genombrottet för Cradle Of 
Filth. Jag är tveksam till om The Manticore And 
Other Horrors hade kunnat betyda samma sak.

Här saknas nämligen grädden på det mos 
som är Cradle Of Filth; de catchiga hitsen. 
Utöver en del undantag klarar man sig med de 
första tre Cradle Of Filth-albumen. The Manticore 
And Other Horrors innehåller inget sådant un-
dantag. Tomas Lundström

▶ LYSSNA PÅ: For Your Vulgar Delectation / 
Frost On Her Pillow / Siding With The Titans 

anDReW biRD
Hands Of Glory
(Wegawam Music)

★★★★ 
Gör musik från sin egen 
speciella plats.

Ingen annan låter 
som han. Så har 
också sångaren, 
låtskrivaren och mul-
tiinstrumentalisten 
Andrew Bird mutat 
in ett eget musika-
liskt område, en plats 
där han blandar pop, 

rock och folk med jazz, balkanmusik och klas-
siska tongångar. Resultatet blir aldrig spretigt 
utan bara vackert, egensinnigt och charmigt.

Efter den strålande Break It Yourself från i 
våras kommer nu Bird med ett syskonalbum 
som nästan når upp till samma höga klass. Här 
drar han lite mer åt countryhållet och tolkar 
både Handsome Family och Townes van Zandt. 
Och lyckas göra materialet till sitt eget.

Bird har ett ömsint handlag och en fantastisk 
känsla för melodier, stämningar och dynamik. 
När han är som bäst får han klangerna att sväva 
fritt och tonerna att porla som kristallklara 
fjällbäckar.

Det finns egentligen bara en nackdel. Stund-
tals kan musiken upplevas som väl perfektio-
nistisk. Den är visserligen innerlig men ibland 
avmätt och något distanserad. Så även på den 
här skivan. Robert Lagerström

▶ LYSSNA PÅ: Three White Horses / Beyond 
The Valley Of The Three White Horses / 
Orpheo
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PeTeR DolVinG
Thieves And Liars
(House Of Dolving)

★★★★ 
The Haunteds före detta sångare finner 
nya musikaliska uttryck.

Vårens plötsliga 
avhopp från huvud-
sysslan The Haunted 
överraskade många. 
För dem som är 
bekanta med Peter 
Dolvings tidigare 
projekt Mary Beats 
Jane och BringThe-

WarHome, torde inte den första riktiga solode-
buten komma som någon chock. Inte heller den 
totala avsaknaden av thrash eller hardcorepunk 
som präglar Thieves And Liars. 

Den hypnotiska och stillsamma rytmen i 
Meinhof eller Song For You visar ambienta och 
vemodiga rötter som minner om The Cure. 
De kaotiska styckena Cocksucker Blues och No 
Solicitors vill inte rätta sig in i ledet utan visar en 
experimentell lusta samtidigt som Sunday Mor-
nings och All This Beauty är raka kompositioner 
som för tankarna till post-rocken.

Med Thieves And Liars försöker Dolving, tyd-
ligare än någonsin tidigare, staka ut sin egen 
krokiga väg. Här på en egen etikett och ständigt 
med ett långfinger i ansiktet på hela den kapita-
listiska musikbranschen. Tomasz Swiesciak

▶ LYSSNA PÅ: Meinhof / Song For You / 
Hands On 

DaDa liFe
The Rules of Dada
(Svenska Inspelningar)

★★ 
Fantasilös electrohouse som påminner 
om ett surrande getingbo.

Swedish House 
Mafia, Avicii och nu 
Dada Life – svensk 
musikexport har 
sällan skådat sådan 
popularitet tack vare 
överflödet av house-
producenter som 
strömmar ur vårt 

land. Nu har de senare släppt sitt andra album 
The Rules Of Dada som i jämförelse med sina 
landsmän känns som en b-sida. Visst ska sägas 
att dansanta singeln Kick Out The Epic Mother-
fucker är en rejäl adrenalinhöjare och bastunga 
Bass Don’t Cry skulle få ett stroboskopsmekande 
dansgolv att skutta men resten av skivan består 
till majoritet av fantasilös electrohouse som mer 
påminner om ett surrande getingbo.

Att de slängt in untz av happy hardcore-slag 
i Boing Clash Boom får mig att le, men när en 
del av Dada Lifes uttalade filosofi är “Destroy 
dance music and have fun” så undrar man vem 
som har mest kul. För varken banandräkter 
eller champagne kommer rädda den här till 
största delen lättglömda menlösheten till 
dansalbum, hur kul det än är att sjunga svärord 
på dansgolvet. Daniel Hånberg Alonso

▶ LYSSNA PÅ: Kick Out The Epic Mother-
fu**er / Feed The Dada / Bass Don’t Cry

FRiTJoF & PiKanen
Danvikstullsbron
(EMI)

★★ 
slarvig dubstep-reggae som 
kompromissar för mycket.

Någonstans måste 
allt ha sin början. 
Någon måste ta 
de första trevande 
stegen över musik-
genrernas stabila 
mark och undersöka 
terrängen. Fritjof & 
Pikanen är vår tids 

äventyrare, men istället för att råka upptäcka 
en ny kontinent kommer de hem med en skiva 
som varken är dubstep eller reggae utan en 
kompromiss.

Fritjof & Pikanen är något på spåren men 
tappar det lika fort som det inletts. Skivan inleds 
med ett mystiskt och suggestivt intro, bara för 
att följas av raka motsatsen. Hackiga auto-tunes 
borrar hål i dubstepväggarna, tempot rycks i 
från alla håll och texterna faller platt när effek-
terna får stå i fokus.

Men jag kan inte låta bli att dessutom känna 
att de gjort saker och ting lätta för sig. Det är 
inte outhärdligt att lyssna på, tvärtom finns det 
intressanta musikbitar som lika snabbt som de 
dyker upp försvinner igen. Slussen 23:15 är den 
enda av sammanlagt 13 låtar som inte slarvas 
med. Camila Astorga Díaz

▶ LYSSNA PÅ: Jag Måste Komma Över Dig / 
Framtiden / Slussen 23.15 

GoDsPeeD You! blacK 
emPeRoR
‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend!
(Constellation)

★★★★★ 
Återuppväckelse mer än en återkomst.

I en bättre, mindre 
cynisk, värld skulle 
alla återkomster han-
teras och mottagas 
på detta sätt. 

‘Allelujah! Don’t 
Bend! Ascend! låter 
som ett album 
bara dagens åtta 

medlemmar i Godspeed You! Black Emperor 
kan skriva, men som fått andas och växa egen-
händigt under de tio år som passerat sedan 
bandet sist gjorde inspelat väsen från sig. Det 
låter som något otaliga försökt efterlikna, ofta 
med fantastiskt resultat, men aldrig fullt ut 
lyckats greppa eller helt emulera. Det låter som 
ett bullrande fragment av hur bandet tycker att 
världen talar idag. 

Framför allt låter det inte som en försäk-
ring om att Godspeed You! Black Emperor är 
tillbaka, inte egentligen. Detta är ingen come-
back som ska skrivas om i ordalag som använts 
och återvänts för att berätta om andra band 
och deras plötsliga pengatörst, eller långt 
gångna pengabrist. Det är en klargörelse om 
att Godspeed You! Black Emperor aldrig varit 
borta. Özgür Kurtoglu

▶ LYSSNA PÅ: Mladic / Strung Like Lights At 
Thee Printemps Erable / Their Helicopters 
Sing 

GRaVeYaRD
Lights Out
(Nuclear Blast)

★★★★★ 
De emotionella anslagen står mer i fokus än tidigare.
Efter att ha hajpats i absurdum av en nästan enig kritikerkår samt 
en initierad skara av mediaeliten lyckades Graveyard kamma hem 

både GAFFA-Priset och en Grammis för Hisingen Blues förra året. Lägg till ett otal spelningar 
både utomlands och på hemmaplan samt uppvärmare till Iron Maiden och även arbetsklas-
spilsnern Hisingen Brew och framgången var, och fortfarande är, ett faktum. Gott så, Göteborgs 
retrorockare förtjänar all uppmärksamhet för sin fantastiska blandning av svunnen 70-talsrock i 
tappning av vårt digitaliserade tiotal. 

Det krävs endast ett fåtal sekunder in i An Industry Of Murder innan man inser att tredje 
studiogiven är en värdig uppföljare på ett av fjolårets bästa album och även en logisk fortsätt-
ning för bandet. Inledningsspåret sätter stämningen direkt med sitt krigslarm och uppbyggnad 
innan låten tar fart i en snabbt galopperande takt. 

Det bestående intrycket av albumet är att de emotionella anslagen står mer i fokus än tidi-
gare; Slow Motion Countdown, Hard Times Lovin’ och 20/20 (Tunnel Vision) resonerar på ett något 
dystrare plan än tidigare. I överlag har det rökiga och svängiga drivet fått stå tillbaka något till 
förmån för de lite mer bluesigare influenserna och lugnare taktarterna. Men Graveyard vore 
inte Graveyard om inte för det dansanta och pisksnärtsflörtande svänget som här hittas i bland 
andra Seven Seven, Endless Night och fenomenala The Suits, The Law & The Uniform.

Lights Out lär inte hajpas lika hårt när Graveyard nu blivit ett household name men kvaliteten 
är gjuten i betong. Tomasz Swiesciak

▶ LYSSNA PÅ: An Industry Of Murder / Endless Night /  
The Suits, The Law & The Uniform

 

el PeRRo Del maR
Pale Fire
(Ingrid)

★★★★★ 
sarah assbring ger samtidskompott baserad på dub, 
house och hiphop.
Melankoli kan kläs i olika former. Sarah Assbring, mer känd som El 

Perro Del Mar, inledde popkarriären med att anamma en uppdaterad form av 60-talets flick-
pop; The Shangri-Las, The Angels och The Dixie Cups. Dagens El Perro Del Mar låter mer som 
en samtidskompott baserad på dub, house och hiphop – befriat från kaxig attityd och stora 
gester. Kvar från tidigare år finns melankolin och Assbrings karakteristiskt blyga sångstil. Ett 
spår som I Carry The Fire har dock berikats med en aggressiv popkaraktär, där även röstläget 
getts mer pondus. Fungerar alldeles utmärkt.

Att kalla Pale Fire för en logisk uppföljare till hyllade minialbumet Love Is Not Pop är en allt-
för simpel analys. Sistnämnda skiva var en lyckad version av producenten Rasmus Häggs egna 
Studio-recept, medan Pale Fire är ett mer personligt och dystopiskt popmästerverk. Dubhittiga 
Love In Vain är på ytan positiv, men som titeln antyder är innebörden en annan, och detta är 
talande för hela skivan. I flera spår infinner sig till och med en sakral domedagsstämning och 
att utifrån dessa premisser skapa en kommersiell popskiva är en kvalitetsstämpel i sig.

I många fall är ett albums singelsläpp de mest ointressanta, men Walk On By är den bästa 
och samtidigt El Perro Del Mars mest dansanta poplåt. Givetvis ingen dansgolvsplåga, utan 
mer ljudet av ett sorgset vaggande i baren. Det går att sätta likhetstecken mellan tonsatt 
melankoli och El Perro Del Mar. Daniel Andersson

▶ LYSSNA PÅ: Walk On By / Love In Vain / Hold Off The Dawn 

Bild: Frode & Marcus
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ALBUM  I-P

KenDRicK lamaR
Good Kid M.A.A.D City
(Universal Music)

★★★★
major label-lamar lämnar det råa för en 
bredare ljudbild.

Kendrick Lamar har 
hittills representerat 
det alternativa och 
raffinerade råa. Med 
sofistikerade medel 
har han i sina tidiga-
re projekt vitaliserat 
rappen och bitvis 
visat upp en futuris-

tisk indie-hiphop.
På hans första major label-album hörs pro-

duktioner av bland andra Dr. Dre, The Neptunes, 
Pete Rock och Just Blaze. Soundmässigt bjuder 
skivan på en bredare och genrebekant ljudbild 
än hans tidigare verk. Resultatet är att lyssnarna 
inte behöver ha 40 poäng i konstvetenskap för 
att uppskatta spåren men det sker på bekost-
nad av den råhet han tidigare haft.

Trots kvalificerade producenter är det dock 
Lamar som triumferar och det är i rappen som 
det intressanta händer. 

Skivans övergripande stämning och atmos-
fär är bekant för inbitna Kendrick-lyssnare som 
får både vemod och melankoli, men den nya 
major label-Lamar sysslar med mer bounce 
och källarlokal-party än vad han tidigare gjort. 
Ametist Azordegan

▶ LYSSNA PÅ: Bitch, Don’t Kill My Vibe / 
The Art Of Peer Pressure / Swimming Pools 
(Drank)

icona PoP
Icona Pop
(Universal)

★★★★ 
ofokuserad men alltid kaxig dansduo på 
väg mot världsherravälde.

Aino Jawo och 
Caroline Hjelt är idag 
en angelägenhet för 
många långt utanför 
Sveriges gränser och 
det med rätta; duon 
har med lättsmält 
men tillräckligt egen 
electropop gjort sig 

ett namn internationellt, och uppmärksamhe-
ten lär knappast avta inom en snar framtid.

Det enda som egentligen får detta spän-
nande debutalbum att halta är den klämkäcka 
och tröttkörda harmoniseringen och de lite för 
platta sångmelodierna som återfinns på alldeles 
för många elektroniska popalbum. Det låter 
lite för ansträngt ibland, men träffar ibland så 
rätt att miljoner sålda singlar bara känns någon 
månad bort.

Icona Pop låter som bäst när musiken är så 
sockersliskig att den utan problem hade platsat 
bra i vilket avsnitt av Heartbeats som helst, för 
att i nästa låt vara den bästa pop som skrivits på 
hela året. Framtiden är likväl deras, och live har 
de gång på gång visat att de vet exakt vad som 
krävs för att styra och ställa efter egna regler. 
Med lite mer fokus kan album nummer två bli 
en genrevältare. Özgür Kurtoglu

▶ LYSSNA PÅ: Manners / Sun Goes Down 
(Feat. The Knocks and St Lucia) / Nights 
Like This

loRenTZ & saKaRias
Himlen Är Som Mörkast När Stjärnorna Lyser 

Starkast
(Baseline)

★★★★★ 
stilfull soulpop för resor i natten.

Cd:n är död, leve 
streamingen! Så 
tycks man resonera 
kring beslutet att 
inte tillverka fysiska 
kopior av Lorentz & 
Sakarias nya skiva. 
En smart strategi 
när man driver sitt 

eget bolag och siktar på en modern målgrupp, 
ett sundhetstecken för en bransch som in i det 
längsta stretar emot förändring.

Himlen Är Som Mörkast När Stjärnorna Lyser 
Starkast är nästan våldsamt mörk men duon har 
en så trygg berättarstil att skivan mycket väl kan 
vara ens bäste vän när sista tuben rullar hem. 
Tonen passar perfekt i natten, beatsen tassar 
fram med precision och melodierna glittrar som 
de sista solstrålarna mot vattenytan. Söder-
malmsduon gästas av JJ, DJ Sleepy, Duvchi och 
Newkid som på olika sätt adderar nya uttryck 
till den stillsamma och stilfulla soulpopen. JJ 
är mästare på tillbakalutade rytmer och här 
lyckas de utmärkt i Sommarsnö. Duvchi i sin tur 
lyfter singeln Garbo, Astrid Och Taube. Allra bäst 
fungerar det med Newkid i All Good där rimmet 
om trauma, Dalai lama, sin karma och varandra 
imponerar. Kristofer Hadodo

▶ LYSSNA PÅ: All good ft Newkid / 
Sommarsnö ft JJ / Klarabergsviadukten 

loReen
Heal
(Warner Music)

★★★★ 
Hittar balansen mellan det kommersiella 
och det konstnärliga.

När det nu börjar 
att dra ihop sig till 
bokslut för 2012 har 
Loreen en hel del att 
redovisa i sin musi-
kaliska deklaration. 
Från den härdsmälta 
i Sveriges Televisions 
telefonslussar som 

hennes Euphoria skapade i Schlagerfinalen på 
hemmaplan till den där magiska försommark-
vällen i Baku.

Med det självförtroendet i ryggen surfar den 
29-åriga Stockholmskan genom albumdebuten 
Heal. En albumdebut som inte skäms för sig.

Det kan vara viktigt att hålla i bakhuvudet att 
Loreen hittills har fått sitt stora genomslag och 
exponering i Musiksveriges två mest strömlinje-
formade format: Idol och Melodifestivalen. Där-
för är det så vackert att Heal har ett uttryck som 
klarar av den fina balansen mellan konstnärligt 
och kommersiellt. Det är dansant upptempo 
som tillsammans med knivskarp r’n’b gör skivan 
till vad den är: kompetent svensk pop 2012.

Men det händer att Loreen ibland flörtar 
med trögflytande ballader – och det är ett 
annat ansikte av Heal som jag gärna hade varit 
utan. Harald Broström

▶ LYSSNA PÅ: My Heart Is Refusing Me / 
Sober / Sidewalk

GaFFa ReKommenDeRaR / INRIkES
Fyra skivor som under de tre senaste månaderna har skickat GAFFA på ★ tripp

sibille attar
The Flowers 
bed ep
(Universal)
Ett snett leende, en 
blick under en rufsig 
lugg. Sibille Attars 
enkla pop är blott 
skenbart söt, den är 
rå och smutsig, svart 

som tjära. Melodierna är sparsamt förpackade 
men i Attars egna röst ryms allt, och lika förstörd 
som oförställd sjunger hon hoppfulla klagovisor 
som går genom märg och ben. 

bullet
Full Pull 
(Nuclear Blast)
Bland alla 
sylvassa heavy 
metal-riff och 
gälla utrop väljer 
Bullet inte att gå 
på knock direkt. 
Istället låter man 

dynamiken göra sitt och sätter in stöten när 
tiden är inne. Det är sådant ett hårdrocksband 
bara kan lära sig med tid och erfarenhet. Full 
Pull är en helt och hållet genomarbetad platta 
av ett band som hittat hem.

iamamiwhoami
Kin 
(To Whom It May 

Concern)
Bakom 
iamamiwhoami står 
sångerskan och 
låtskrivaren Jonna 
Lee, som viskar 
och väser, sjunger 

och skriker över avgrundsdjupa synthmattor och 
genom glittrande melodier. Det är trollbindande 
och majestätiskt, med en konceptuell vision som 
bär genom hela albumet. Tankarna går till Fever 
Ray och Grimes, även om Lee utan tvekan har 
skapat något alldeles eget. 

sjukstugan
Rap På 
svenska 
(Baba)
Det fullständigt 
kokar av 
experimentlusta 
om Sjukstugan. 
Det är som att 
någon matat MTV 

rakt in i venerna på ett stort hiphopmonster 
som 20 år senare exploderar. Resultatet är 
Rap På Svenska, en samling låtar som är 
roliga, fyndiga och precis sådär knäppa att 
man blir förvånad när man hör spåren en andra 
och en tredje gång. 

amanDa Jenssen
Hymns For The Haunted

(Sony)

★★★★★ 
uppfriskade fläktar från gångna tider.

Få svenska artister 
har en sådan unik och 
självklar stjärnstatus 
som Amanda Jenssen. 
Det känns tydligt hur 
hon hänger sig pas-
sionerat i varje takt och 
ton. Hennes utgång-
spunkt i gångna tider 

tillsammans med hennes personliga framtoning − 
starka integritet och hesa röst, som hämtad 

från en vinylspelare i en 40-talsfilm − gör att 
hon känns både som en sensuellt elegant 
dam, gotisk ängel och skitigt tuff brud i 
samma person. Otroligt starkt att inte låta 

kommersiella aktörer låta henne formas till 
någon hon inte är.

Nya skivan har en lite mörkare underton 
än tidigare och handlar om avslutade relatio-

ner som envisas med att spöka i hjärnan, både 
med mystik och dramatisk expression. Många 

tycker kanske att Jenssen lever i fel tid, men det är 
just det som bidrar till att hon istället blir ännu mer 
unik och rätt. Det är som om gamla avlidna jazz-och 
bluesartisters själar snurrat omkring henne och 

tillfälligt byggt små bon i hennes hjärta, som fått 
henne att skapa tidlösa melodier, vilka strömmar 

ut med full kraft, likt blodet från ett öppet sår.
Varför inte låta henne sjunga ledmotiv till 

en Bond-film? Hon kan spela ut alla kort, 
utan att spela över och känns lika rätt med 

en tekopp som med en pistol i handen. 
Mathilda Dahlgren

▶ LYSSNA PÅ: Lay Down / 
The Carnival / Dry My Soul
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PeTRa maRKlunD
Inferno
(Razzia)

★★★ 
ordet spretigt har funnit ny mening när 
september anammar svenskan.

Det finns de som 
säger att man aldrig 
kan anstränga sig 
för hårt, att man ska 
göra sitt bästa och 
att resultatet kom-
mer att bli därefter. 
När det gäller musik 
stämmer inte det 

alltid. Petra Marklund experimenterar med alla 
musikgenrer på Inferno. Man har lånat Veronica 
Maggios ljusare viskningar, trumkomp från 
90-talets pojkband och blockflöjtsövningarna ur 
musikskolans kompendium. 

Inferno är ett album som kombinerar de 
flådigaste av powerballader med upbeatlåtar. 
Men det är när varje ord ska ha exakt samma 
storslagna betydelse som det blir platt. Det 
Petra Marklund istället vinner på är den brutala 
ärligheten i texterna tillsammans med hennes 
musikaliska bredd.

Det är fantastiskt hur Petra Marklund deschiff-
rerar alla låtar som handlar om saknad och bryter 
ned det till en sista mening av substans i början 
på Kom Tillbaks. “Allting har skitit sig nu, du ligger 
med nån annan tjej” kombinerat med hennes 
tonsäkerhet överraskar. Synd att inte mer av ma-
terialet på skivan gör det. Camila Astorga Díaz

▶ LYSSNA PÅ: Kom Tillbaks / Händerna 
Mot Himlen / Fred

maDness
Oui, Oui, Si, Si, Ja, Ja, Da, Da
(Cooking Vinyl)

★★★★ 
brittiska skaikoner anammar klädsamt 
medelålderssväng.

Det har gått drygt 
tre år sedan Madness 
släppte sitt storsti-
lade comeback- och 
konceptalbum The 
Liberty Of Norton Fol-
gate, i vilket bandet 
presenterade helt 
nyskrivet material på 

en fullängdare för första gången på tio år. Galna 
skatakter och texter om säckiga brallor var 
ett minne blott, och hade bytts mot finstämd 
reggae inrymmandes historier om uppbrott, 
relationer och Londons invandring. 

Nu är bandet tillbaka, i närheten av samma 
position där de albummässigt lämnade oss 
senast. Fortfarande så urbrittiskt det kan bli, 
men ändå med en hel hög exotiska influenser 
tydligt påminnande. Från souldisco-dängan 
Never Knew Your Name till dansbandssvänget 
i Misery. En samling välorkestrerade låtar med 
brummande saxofoner och stilrena stråkar, 
där slutprodukten visserligen inte når upp till 
samma nivå som föregångaren, men som ändå 
bevisar att Madness fortfarande håller måttet. 
Världen behöver den brittiska medelålderns 
galenskaper. Hans Larson

▶ LYSSNA PÅ: My Girl 2 / Never Knew Your 
Name / Powder Blue - Bonus Track

oWlmoTHeR
Räddhare
(Saft Productions)

★★★★ 
Finstämd experimentell 
electronica.

Enkvinnasprojektet 
Owlmother är till-
baka med sitt andra 
soloalbum – Räddha-
re. Med inspiration 
från Imogen Heap 
och Kate Bush kastar 
sig Lina Stina Wedins 
alter ego det akusti-

ska över axeln och slänger på sig elektronica-
manteln. De norrländska rötterna ekar ur den 
detaljrika musiken och finstämmiga sången.

Programmerade trummor och synthslingor 
må grunda många av de stämningsfulla låtarna 
men det är med de extra nivåerna av smakfull 
experimentlusta som Owlmother särpräglar sig 
själv. Tydligast märks detta i singeln Gubbar. 
Feel The Sadness ekar Ultravox Hymn i melodin 
(vilket är ett bra betyg) medan This Is Madness är 
albumets bästa spår.

Lina Stina Wedin är en av de talanger som 
återigen visar på trenden att singer-songwriter-
kulturen har elektronifierats och Owlmother kan 
bäst beskrivas som Robyn och Sophie Rimhe-
dens kärleksbarn. Daniel Hånberg Alonso

▶ LYSSNA PÅ: Gubbar / You Can Not Be 
Touched / This Is Madness

neuRosis
Honor Found In Decay
(Neurot)

★★★★ 
ständig kamp mellan folkmusik, ambient, 
metal, punk och progg.

Det finns inget band 
som Neurosis, det 
finns inga andra som 
på samma sätt har 
skapat ett helt eget 
universum i vilket de 
skapar. En ny Neuro-
sis-skiva är alltid en 
stor händelse, dels 

för att de kommer så sällan, dels för att det är 
lite av ett maratonlopp att ta sig igenom dem. 
Man hinner oftast i samma låt gå från folkmusik, 
ambient, metal och punk till progg.

Den här gången bjuder de på sju låtar på 
en timme och keyboardisten Noah Landis har 
tagit ett stort steg framåt i ljudbilden. Steve Von 
Till och Scott Kellys mer folkmusikbetonade 
soloplattor har smugit sig in i låtarna och än 
en gång har Steve Albini suttit bakom rattarna, 
vilket betyder att i stort sett hela skivan är in-
spelad live i studion förutom sångpålägg.

Casting Of The Ages är Neurosis version av 
ren och skär sludge, medan sista och faktiskt 
kortaste låten Raise The Dawn lyckas kombinera 
det vackra med det fula och Noahs samplade och 
totalrenoverade fiol skapar ytterligare ett lager 
på Neurosis redan fulla duk. Mathias Skeppstedt

▶ LYSSNA PÅ: At The Well / Bleeding The 
Pigs / Casting Of The Ages

GaFFa ReKommenDeRaR / UtRIkES
Fyra skivor som under de tre senaste månaderna har skickat GAFFA på ★ tripp

matthew Dear
beams 
(Ghostly  

International)
Bakgrunden som 
dansmusikproducent 
är fortfarande 
skönjbar. 
Produktionen är 
supertajt, sången 

ligger djupt nedbäddad i rytmerna, och Dear 
lägger minst lika mycket vikt vid sväng som 
sång. Stundtals känns arrangemangen något 
överbelastade, vilket gör albumet onödigt 
svårt att ta till sig, men belöningen är väl värd 
ansträngningen. 

Grizzly bear
shields 
(Warp)
Shields bryter 
ner verklighetens 
ramar. Här är 
en minut både 
en timme och 
en sekund, och 
uppfattningen av 

ljud är inte längre avgränsat till hörselsinnet. 
“Åh!”-känslan låter sig inte väntas på. 
Grizzly Bear kan aldrig bli tråkiga, de vet nog 
inte hur man gör. De klarar bara olika nyanser 
av fantastiskt. 

The  
Raveonettes
observator 
(Universal)
Kombinationen 
jangliga gitarrer, 
drunknande sol, 
den klassiska 
disten och reverben 
tillsammans med 

hederlig dansk dödsångest i Los Angeles har 
aldrig fungerat bättre för The Raveonettes. Det 
är popmusik av den absolut högsta klassen. 
Popmusik som borde vara alla angelägen. 
Popmusik att dö för. 

Tame impala
lonerism 
(Modular)
Tame Impalas 
andragiv framstår 
med sina 
tekniker som ett 
oöverskådligt 
nöjesfält, men 
kompresseras 

samman av en hårt hållen psykedelisk 
formel. Det påminner litet om Bradford Cox 
låtskrivande på 2010 års Halycon Digest, men 
frågan är om någon har förvaltat ett arv av 
detta slag så väl sedan Bobby Gillespie på 
90-talet började intressera sig för Stones. 

manDo Diao
Infruset
(Columbia)

★★★★★ 
med avskalade arrangemang överträffar borlänges finaste 
sig själva.
Ett lätt punkigt anslag, ett gammalt piano och Gustaf Frödings tex-

ter. Allt detta och mycket till utgör grunden till Infruset. Det är ett risktagande, att våga sjunga 
på svenska och att dessutom göra det så avskalat som Mando Diao gjort. Hela skivan sköljer 
över en som en insikt, som en nostalgitripp till ett sommarlov som runnit en mellan fingrarna. 
Det är smärtsamt vackert när Gustaf Noréns och Björn Dixgårds röster flätas samman i en stolt 
harmoni.

Ibland river det till lite extra, som i Strövtåg I Hembygden där stråkstämmorna kvittrar till i 
bakgrunden och sången virvlar kring sin egen axel. Man drabbas av melodierna trots att tem-
pot lunkar på i ett näst intill provocerande långsamt tempo. Som resultat tvingas man till reflek-
tion, vilket i vår tidsålder nästan kan kännas som en synd.

Infruset är ett album som tar alla risker och det är snuddande nära ett mästerverk. Men det 
är vissa småsaker som får det att halta. Det obehagliga ökandet av tempo i slutet av Men. De 
pålagda fågelstämmorna som känns krystade. Det ljud som påminner om claves men med 
reverb som ekar tills det tar över ljudbilden totalt.

Men trots allt detta slår Infruset an toner hos en man inte visste fanns. Camila Astorga Díaz

▶ LYSSNA PÅ: Titania / Strövtåg I Hembygden / Gråbergssång

Bild: Håkan Moberg
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ALBUM  P-Y

PiG DesTRoYeR
Book Burner
(Relapse)

★★★★★ 
Kristallklar råhet till alla snutars  
stora förtret.

Det är ingen konst 
att låta förbannad 
eller spela snabbt i 
den extrema fållan 
av musik. Desto 
svårare är det att 
låta genuint jävla 
rasande och fortsätta 
vara kreativ så även 

på femte studiosläppet inom en så pass snäv 
genre som grindcore. 

Fem år har passerat sedan Phantom Limb − 
den sjukaste samlingen av den mest vridna och 
brutala musik kvartetten släppt och som nått 
utanför de initierade fanatikerna. Pig Destroyer 
är minst lika ösiga nu som 2007. Största skillna-
den är att Book Burner kan stoltsera med ett rens 
som klätts i en föredömlig klar produktion och 
där råheten inte har vickats en nanometer. 

JR Hayes fortsätter att spotta ut samhällsi-
roniska reflektioner samtidigt som mikrofonen 
lånats ut till kollegorna i Agoraphobic Nose-
bleed och Misery Index (Eve, The Bug och The 
American’s Head).

De 19 spåren klockar in på dryga 30 minuter 
och resulterar i samma utmattning som ett ryskt 
fyspass i Gulag. Det är endast Napalm Death 
och Nasum som lyckats med något liknande 
tidigare. Tomasz Swiesciak

▶ LYSSNA PÅ: The Diplomat / Burning 
Palm / Kamikaze Heart

PaRKWaY DRiVe
Atlas
(Epitaph)

★★★ 
Produktivitet fortsatt hög,  
kvalitet något sviktande.

Bilden av den idylli-
ska surf- och turi-
storten Byron Bay i 
Australien förändra-
des sedan Parkway 
Drive debuterade 
på 00-talet och tog 
först hemlandet med 
storm, sedan resten 

av hardcore- och metalvärlden. På meritlistan 
finns bland annat tre album och två dvd, respek-
tabla listplaceringar och omfattande turnéer. 

Måttliga beundrare av gruppens diskografi 
lär inte överväldigas av Atlas. Låtordningen är 
märklig och tempot känns överlag trögt. Det 
är förstås spännande att en låt kryddas med en 
maffig kör, att de leker med rösteffekter i en an-
nan och att det tutas i trumpet i en tredje, men 
man blir mätt på de många akustiska sekvenser 
som dyker upp och rubbar energiflödet och 
man störs av titelspårets vassa stråkar.

Med hjälp av producenten Matt Hyde har 
Parkway Drive återfått sitt pigga sound efter 
den något tungfotade föregångaren. Det gör att 
snabbheten och brutaliteten lyfts fram galant 
i både Wild Eyes, Swing och Snake Oil And Holy 
Water. Just de element som utmärkt denna 
grupp sedan debuten. Kristofer Hadodo

▶ LYSSNA PÅ: Wild Eyes / Snake Oil And 
Holy Water / Swing

anDeRs TenGneR
Yngwie J. Malmsteen – Såsom I Himmelen…
(Bokfabriken)

★★★★ 
Trovärdigt porträtt om en galen gitarrgud.

Hustrumisshandlare, 
homofob, diktator 
och kokainpundare. 
Yngwie J. Malmsteen 
har inte ett par lik 
i garderoben, han 
döljer en hel kyrko-
gård om man ska 
tro denna inofficiella 
biografi. Författaren 
tillika väl erfarne 
musikjournalisten 

Anders Tengner träffade under sin research cirka 
50 personer som på ett eller annat sätt fick ta 
del av Malmsteens enorma ego. Huvudrollsin-
nehavaren har dock tackat nej till att medverka 
med pratminus. Om det är till en nackdel för 
bokens trovärdighet? Absolut inte. Genom en 
rad detaljrika berättelser hör man person efter 
person snacka ner som upp gitarrvirtuosen. Det 
kan liknas vid en enstämmig kör som skriker: “ja, 
han är en gud, men har betett sig som ett svin.”

Det går att ifrågasätta saknandet av upp-
målande scener och att historien berättas i rak 
kronologisk ordning. Ett enkelt uppstyrt manus 
om en komplex person. Men med typisk rock-
journalistik följer också en idé om att få med allt 
hellre än konstnärligt finlir. Och ibland är more 
just more. Daniel Magnusson

PeTeR KaGeRlanD
Ny Våg – Svensk Punk/New Wave/Synth 

1977-1982
(Premium Publishing)

★★★★★ 
ett oumbärligt 
tidsdokument på 
700 sidor.
Den svenska scenen 
för punk och ny våg-
musik under skiftet 
70-80-tal och framåt 
hade sina portalfigu-
rer, som Ebba Grön 

och Lustans Lakejer. De som de flesta kände till. 
Men den myllrande flora av band och musik 
som fanns där under, den lokala, den regionala 
scenerna ter sig så här i efterhand som rikare än 
man minns eller trodde.

Peter Kagerlands genomgång av svensk 
punk/ny våg/synth under den här tiden är full-
matad med fakta, med historier, med skrönor 
och med kärlek. Om medialandskapet, om 
radion, om scenerna i de intressanta och aktiva 
städerna. Med biografier, diskografier, fakta och 
anekdoter på sammantaget 700 sidor, med en 
medföljande cd som innehåller 33 låtar, nästan 
alla tidigare outgivna från några av banden som 
porträtteras. En lika fantastisk som fascinerande 
läsning och lyssning.

Ny Våg är en gedigen, underhållande, fakta-
späckad genomgång av en tid då allt var möj-
ligt, för alla med minsta intresse för samhälle 
och musik. Magnus Sjöberg

böcker

neil YounG & cRaZY HoRse
Psychedelic Pill
(Reprise Records)

★★★ 
Traditionell ljudbild  
i episkt format.

Vi glömmer coveral-
bumet från tidigare 
i år. Neil Young & 
Crazy Horse är 
tillbaka med nya 
skivan Psychedelic Pill 
– ett dubbelalbum 
för att vara exakt. 
Öppningsspåret 

Driftin’ Back är hela 27.36 minuter långt, vilket 
innebär en massa gitarrtid. Den som kan sin 
populärkulturella historia, vet emellertid att 
Crazy Horse är ett kompband med känsla för 
elgitarrer. Men hur fungerar denna klassiska 
konstellation 2012?

Den nedbantade versionen av singeln Walk 
Like A Giant är på alla sätt ett styrkebesked; 
textmässigt rör det sig om en låt i traditionellt 
Young-snitt, med ett refrängparti där harmo-
nierna sitter klanderfritt. Gitarrerna mullrar som 
aldrig förr och i all denna oreda hörs influenser 
av doo-wop och en smittsam visselslinga. Dess-
värre borde albumversionens 16.29 minuter 
halverats, vilket gäller skivans samtliga spår i 
denna längdkategori.

På det stora låter Psychedelic Pill som en 
Crazy Horse-skiva ska göra, och i detta fall är 
bristen på överraskningar själva behållningen. 
Daniel Andersson

▶ LYSSNA PÅ: Walk Like A Giant / Driftin’ 
Back / Ramada Inn 

WooDlanDs
Woodlands
(Ingrid)

★★★★★ 
Dynamisk trio ger lika tillrättalagd som 
upprorisk folkrock.

Tre personer, med 
rötter i svensk indie 
har nu gjort gemen-
sam sak. Ljuv musik 
uppstår. Bokstavligt 
talat, naturligtvis. 
Sara Wilson, Niklas 
Korssell och Marcus 
Holmberg är en 

mycket dynamisk trio. Woodlands är musik av 
kött och blod, som pulserar av passion och 
energi. Det går att höra spår av 90-talets indie, 
men också folkrocken och proggen. Det låter 
både vänt tillrättalagt och upproriskt, lekfullt 
och allvarligt på samma gång. Singeln River Run-
ning Wild är ett ypperligt exempel. Det poppiga 
kompet, den melankoliska melodin och Saras 
sorgsna begäran om ett besked.

Det är svårt att inte hänföras. Sara Wilsons 
klara, rättframma sång kommer så väl till sin rätt 
mot de lätt distade riffen och de lite skräniga 
trumljudet. De olika komponenterna låter så 
sammansvetsade att Woodlands knappast 
kan kallas för en trio. De är en enhet. Det enda 
negativa skulle möjligen vara att de tio spåren 
klockar in på 36 minuter, som känns alldeles 
otillräckliga. Tur att vi har repeat. Maria Stacke

▶ LYSSNA PÅ: Move Forvard / River 
Running Wild / Kids

 

sTiG Hansén
Bobby Boy, Mannen I Mig
(Reverb Förlag)

★★★ 
Vandring i Dylans fotspår leder läsaren på villovägar.
När jag inte förstår en text kan det bero på två saker. Oftast har jag 
helt enkelt inte hängt med i svängarna. Något i texten har gått mig 
förbi. Det är ingen katastrof, bokens avsikt visar sig förr eller senare 
om den är bra. Det andra alternativet är att författaren misslyckats 
med att blottlägga något viktigt. I de fallen blir man otrygg eftersom 

man inte längre kan lita på författaren. Så är det att läsa Stig Hanséns vandring i Dylans fotspår. 
Jag fattar inte vad han håller på med, och det beror på att han själv inte vet eller åtminstone 
misslyckas med att visa det.

Framför allt ligger problemet i språket. Han verkar försöka anamma ett slags Dylanskt bild-
språk, med associativa tankegångar och hoppande scener. Ett grepp han inte behärskar och 
som liknar en mejlkorrespondens där bara ena sidan visas. Istället för att läsa försöker jag tyda 
texten.

Men vad går det att vänta sig? Detta är ytterligare ett bevis på att det inte går att “hitta” Dy-
lan. Det finns inga djupdykningar som kommer närmare en sanning. Stig Hansén vandrar runt 
i New York, pratar med människor och reflekterar för sig själv. Stort fokus vilar just på jaget och 
Dylans betydelse för det. Egentligen ingen dum utgångspunkt. Hanséns nördighet för sin ikon 
är medryckande och gör det möjligt att kartlägga hela Dylans liv istället för enbart de tidiga 
åren. De utklippta låttexterna och analyserna av dem är intressanta. Jag blir sugen på att lyssna 
igen. Jag lyssnar igenom alla skivor kronologiskt. Och hör inget nytt. Jack Hildén

Bild: David Gahr



LIVE
rekommendationer, intervjuer och kalender

Skimrande  
poptoner
Wild Nothing, Debaser Malmö
Är det så att Wild Nothing har gjort årets popplatta? Vi vill 
gärna intala oss det och ni som såg detta Virginiabasera-
de enmansmirakel (några fler live) på Way Out West 2010 
vet att musikens excellens inte stannar kvar på skiva, den 
fläckar även av sig i det skimmer som är Wild Nothing 
live. Det här Sverigebesöket innefattar även spelningar i 
Stockholm och Göteborg.

Drömmarnas duo
Beach House, Berns, Stockholm
I första rummet har vi Victoria Legrands kraftfulla 
stämma, plockande gitarrsträngar, snygga 
keyboardarrangemang och sedan kommer det där 
ljudtäcket man gärna vill likna vid drömmar. Det är 
ett ständigt mässande rakt mot oss, som får oss att 
släppa alla och allt utomstående; måsten, krav, kyla. En 
vadderad kokong, en lyxig tillvaro, en kort stund i livet.

Osäker och farlig 
mystik
Graveyard, Debaser Medis, Stockholm
Det spelar ingen roll om spelningen sker i en lada 
strax utanför Svenljunga eller bland kristallampor i 
huvudstaden, Graveyard tar med sig en lika delar osäker, 
farlig, mystisk som varm känsla var de än hamnar. Och 
det är ett rus rakt igenom. Massa hår, slagfärdiga poser 
och det där lilla extra som gör att man tar fickans knutna 
näve och lyfter den mot taket.
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The xx, Lisebergshallen, Göteborg
Det är inte mörkret, den rökiga inramningen eller den på sina håll helt öronbedövande 
basen som fascinerar åskådaren i första hand. Nej, det är tystnaden – den som man 
annars får så lite av i livesammanhang – som bidrar mest till den märkliga känsla en 
The xx-konsert ger. 

Denna brittiska trio är mästare på att hålla på toner och hålla lyssnaren på hel-
spänn. Därför blir också ett möte med Romy Madley Croft, Oliver Sim och Jamie Smith 
en helt igenom omtumlande upplevelse från start till målgång. Och givetvis något att 
minnas för resten av ens liv.

TySTNADeNS 
TROTjäNARe

gaffa.se
Bild: Morten Thun

Bild: Shawn Brackbill
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FREDAG 2/11
STOCKHOLM
18:30   Raubtier + Unguided, 

Klubben
19:00   Ewert and the Two 

Dragons, Debaser Slussen
20:00   Tower Of Power, Nalen 

Stora Salen
GÖTEBORG
21:00   Fatboy, Pustervik
MALMÖ
19:00   Mix Musik Pres. 

Östblocket + Moon & 
Sun, Babel

LUND
20:00   Fibes, Oh Fibes!, Mejeriet
BORLÄNGE
20:00   The Soundtrack of Our 

Lives, Restaurang Liljan
GÄVLE
21:00   Markus Krunegård, Gävle 

Konserthus
HELSINGBORG
19:00   Linnea Henriksson + 

Vera Vinter + Sefyr, The 
Tivoli

19:30   Winhill/Losehill, Dunkers 
Kulturhus

KARLSTAD
19:30   Ulf Lundell, Karlstad 

CCC

LINKÖPING
20:30   Crazy Lixx, Restaurang 

L’orient
LJUNGBY
22:30   Maskinen Nsfw-tour, 

Garvaren Nöje
ÖSTERSUND
20:00   Tomas Andersson Wij, 

Storsjöteatern

LÖRDAG 3/11
STOCKHOLM
19:00   Burning Hearts + the 

Garlands, Debaser 
Slussen

20:00   Tomas Andersson Wij, 
Nalen 

GÖTEBORG
17:00   Gothenburg Deathfest 

2012, Henriksberg
19:00   Accept, Restaurang 

Trädgårn
19:00   Marco Flores, Nefertiti
22:00   Magnus Ekelund & Stålet, 

Göteborgs Stadsteater
MALMÖ
19:00   Chords, Babel
19:00   Ewert and the Two 

Dragons + Skilla, Debaser 
Malmö

23:00   City to City – Extrawelt, 
Babel

HUSKVARNA
19:00   Linnea Henriksson, 

Huskvarna Folkets Park
LINKÖPING
20:00   Timo Räisänen, Konsert 

& Kongress
SÖDERTÄLJE
19:00   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkestern, 
Estrad

UPPSALA
21:00   Graveyard, Katalin
VISBY
20:00   Theresa Andersson, 

Wisby Strand Congress & 
Event

ÖREBRO
19:30   Starboys, Hjalmar 

Bergman Teatern

SÖNDAG 4/11
STOCKHOLM
18:00   Burn Sextett, Fasching
20:00   Accept, 

Münchenbryggeriet
GÖTEBORG
19:00   Balthazar, Pustervik

MÅNDAG 5/11
STOCKHOLM
19:30   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkestern, 
Hotel Rival

19:30   Jennifer Lopez, Ericsson 
Globe

TISDAG 6/11
STOCKHOLM
19:00   Marcus Foster, Debaser 

Slussen

ONSDAG 7/11
STOCKHOLM
18:00   Anneli Evaldson, 

Fasching
19:00   John Mayall, Debaser 

Medis
20:00   Magnus Carlson & the 

Moonray Quintet, Nalen
21:00   Beach House, Berns
21:00   John Mayall, Debaser 

Medis
GÖTEBORG
19:00   Marcus Foster, Pustervik
MALMÖ
19:00   Wild Nothing, Debaser 

Malmö
VARBERG
19:00   Shurman + Bob 

Woodruff, Majas vid 
Havet

ÖREBRO
18:30   Eldkvarn, Örebro 

Konserthus

TORSDAG 8/11
STOCKHOLM
18:00   Eric Alexander & 

Vincent Herring Quintet, 
Fasching

18:30   Brad Paisley, Stockholm 
Waterfront

19:00   Diiv, Debaser Slussen
GÖTEBORG
19:00   John Mayall, Restaurang 

Trädgårn
19:00   Wild Nothing, Pustervik
UPPSALA
19:30   Winhill/Losehill,  

Uppsala Konsert & 
Kongress Sal B

FREDAG 9/11
STOCKHOLM
18:00   The Free Project, 

Fasching
19:00   Satan Takes A Holiday, 

Debaser Medis
19:00   Wild Nothing, Debaser 

Slussen
19:30   Band Of Horses, Hovet
20:00   Louise Hoffsten, Nalen 

Stora Salen
GÖTEBORG
19:00   First Aid Kit, Pustervik
MALMÖ
19:00   Big Sean, Babel
19:00   Two Gallants + Movie 

Star Junkies, Debaser 
Malmö

19:30   Kris Kristofferson, 
Uppsala Konsert & 
Kongress

KARLSTAD
22:00   Fatboy, Nöjesfabriken
22:00   Maskinen, Nöjesfabriken
NORRKÖPING
20:00   Linnea Henriksson, 

Dynamo
UMEÅ
20:00   The Soundtrack Of Our 

Lives, Folkets Hus
UPPSALA
21:00   Lars Demian, Katalin
VÄSTERÅS
20:00   Smash Into Pieces + b.a.r. 

+ Sherlock Brothers, 
Sigurdsgatan 25

LÖRDAG 10/11
STOCKHOLM
18:00   Simone Moreno & 

Vänner, Fasching

19:00   I Break Horses, Debaser 
Slussen

GÖTEBORG
19:00   Graveyard, Pustervik
19:00   H.E.A.T + Crazy Lixx + 

the Gloria Story, Sticky 
Fingers

19:00   Marduk, Brewhouse
19:00   Markus Krunegård, 

Trädgårn
22:00   Pernilla Andersson, 

Göteborgs Stadsteater
HELSINGBORG
19:00   Sparzanza, The Tivoli
KARLSTAD
22:00   Bullet, Nöjesfabriken
NORRKÖPING
19:00   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkestern, 
Flygeln

RÄTTVIK
22:00   Maskinen, Rättvik 

Bowling&Krog

SÖNDAG 11/11
STOCKHOLM
18:30   Marduk + Melechesh + 

Support, Klubben
19:30   Markus Krunegård, 

Cirkus
GÖTEBORG
18:30   Seether, Brewhouse
19:00   Dylan LeBlanc, Nefertiti
LINKÖPING
19:00   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkestern, 
Garden, Konsert & 
Kongress

MÅNDAG 12/11
STOCKHOLM
20:00   Keane, 

Münchenbryggeriet

TISDAG 13/11
STOCKHOLM
20:00   Lacuna Coil, Göta Källare
20:30   Father John Misty, 

Debaser Slussen
GÖTEBORG
19:00   Animal Collective, 

Pustervik

ONSDAG 14/11
STOCKHOLM
19:00   Animal Collective, 

Debaser Medis
GÖTEBORG
19:00   Caspian, Fängelset

TORSDAG 15/11
STOCKHOLM
18:00   Viktoria Tolstoy & Svante 

Thuresson, Fasching
19:30   Kris Kristofferson, 

Filadelfiakyrkan
GÖTEBORG
19:00   Father John Misty, 

Pustervik
HALMSTAD
19:30   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkester, 
Halmstads Teater

ÖSTERSUND
19:30   Simone Felice, 

Storsjöteatern 
Studioscenen

FREDAG 16/11
STOCKHOLM
18:00   Israel Nash Gripka, 

Debaser Slussen
19:00   Niki & the Dove, Debaser 

Medis
19:00   Simian Ghost + Fantasy 

Rainbow, Debaser Slussen
20:00   Chords med Spiderdogs, 

Fasching
GÖTEBORG
19:00   Timo Räisänen, Pustervik
19:30   Sabaton + Support, 

Scandinavium

20:00   Maskinen, Restaurang 
Trädgårn

MALMÖ
19:30   Kris Kristofferson, Sankt 

Johannes Kyrka
20:00   Markus Krunegård, 

Kulturbolaget
LUND
20:00   Animal Collective, 

Mejeriet
HULTSFRED
21:00   Linnea Henriksson, 

Rockcity/Metropol
SÖDERTÄLJE
19:30   Eldkvarn, Estrad

LÖRDAG 17/11
STOCKHOLM
19:00   Witchcraft + Blues Pills, 

Debaser Slussen
20:00   Timbuktu & Damn, Hovet
GÖTEBORG
19:00   Mark Kozelek, Nefertiti
20:00   Sparzanza, Sticky Fingers
22:00   Nova Delai, Göteborgs 

Stadsteater
ESKILSTUNA
19:00   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkestern, 
Lokomotivet

HALMSTAD
19:30   Ulf Lundell, Halmstads 

Teater
HUSKVARNA
19:30   Graveyard + Bullet + the 

Horsehead Union, Folkets 
Park

KÖPING
19:00   Toni Holgersson, Ögir 

Mat & Musik
LINKÖPING
20:00   Kristofer Åström, 

Backstage, Konsert & 
Kongress

SÖDERTÄLJE
21:00   Miss Li, Trombon
UMEÅ
19:30   Bo Kaspers Orkester, 

Umeå Aula Nordica

SÖNDAG 18/11
STOCKHOLM
19:00   Great Lake Swimmers, 

Debaser Slussen
19:30   Anna Ternheim, Cirkus
19:30   The Used, Klubben, 

Fryshuset
19:00   Thorsten Flinck & 

Revolutionsorkestern, 
Uppsala Konsert & 
Kongress

MÅNDAG 19/11
STOCKHOLM
20:00   Bloc Party, 

Münchenbryggeriet
GÖTEBORG
20:00   Anna Ternheim, 

Trädgår’n
MALMÖ
19:30   Mark Kozelek, Palladium
LINKÖPING
20:00   Monster Magnet, Garden, 

Konsert & Kongress

TISDAG 20/11
STOCKHOLM
19:00   Ariel Pink’s Haunted 

Graffiti, Debaser Medis
GÖTEBORG
19:00   Andrew Bird, Pustervik
20:00   Nick Waterhouse, 

Henriksberg
SALA
18:00   Thin Lizzy + Support, 

Folkets Park

ONSDAG 21/11
STOCKHOLM
18:00   Fredrik Nordström 

String, Fasching
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LIVe livekalender 2 november - 30 november hitta mer information, biljetter och planera framtida konsertupplevelser på Sveriges största konsertsökmotor GAFFA.SE/LIVE

INFöR kONSeRTeN

Ord: ANDReAS HALLéN

Vad kan publiken förvänta sig av 
konserten?
– De kan nog förvänta sig rätt mycket tror 
jag. Vi är ju alltid bra live, hehe. Nu har vi 
ju inte spelat på jävligt länge heller så vi är 
riktigt peppade! Det kommer bli gött!

Hur skiljer det sig att spela utomlands 
gentemot att spela i Sverige?
– Ja om inte annat så är alla länder ganska 
olika varandra. I Tyskland är de väldigt 
intresserade av musik generellt på ett 
sätt som jag nog inte har stött på någon 
annanstans. Det räcker att de ser en liten 
notis i tidningen om något de aldrig har 
hört talas om förut och så går de ut och vill 
upptäcka det. I Finland så brukar de ju vara 
rätt fulla.

Vad brukar ni göra precis efter det att ni 
gått av scenen?

– Jag går alltid ut och möter min publik 
efter giget. Det brukar jag och min 
klaviaturspelare göra, gå ut och snacka 
med folk och sådär. Jag har verkligen ingen 
aning om vad resten av bandet hittar på! 
Ibland är de kvar i logen när man kommer 
tillbaka och ibland är de bara spårlöst 
försvunna. Det beror väl på vart vi spelar 
någonstans också. Men den där lagandan 
som jag försökt att jobba ihop innan är 
ganska bortblåst igen.

Vad gör ni annars mellan spelningarna?
– Man försöker att hitta på någonting, 
spelar inte så stor roll vad det är så länge 
man varierar sig. Det kan bli bastning, 
promenader och sådana gubbiga grejer. Det 
finns ju grejer som är jävligt lätta att hitta på 
om man säger så, saker som man i längden 
borde se upp med. Det finns ju till exempel 
en ganska bra tillgång till alkohol. 

TiMo RäiSänen
Pustervik, Göteborg, 2012-11-16



19:00   Parkway Drive, Debaser 
Medis

19:30   Katie Melua, 
Filadelfiakyrkan

19:30   Parkway Drive, Debaser 
Medis

GÖTEBORG
19:00   Destroyer, Pustervik

TORSDAG 22/11
STOCKHOLM
18:00   Miriam Bryant, Fasching
19:00   God Is an Astronaut, 

Debaser Slussen
20:00   Kamelot, Göta Källare
GÖTEBORG
18:30   Parkway Drive, 

Trädgår´n
20:00   Tant Strul, Pustervik
MALMÖ
19:00   Holograms, Debaser 

Malmö
HELSINGBORG
19:30   Viktoria Tolstoy & Svante 

Thuresson, Dunkers 
Kulturhus

KARLSTAD
19:30   Tsool, Scalateatern

FREDAG 23/11
STOCKHOLM
18:00   Stealy Band, Fasching
18:00   Sweden Prog Fest 2012, 

Bryggarsalen
22:00   Graveyard, Debaser 

Medis
GÖTEBORG
18:30   Kamelot, Trädgårn
20:00   Twopointeight + Trubbel 

+ Gamla Pengar, Sticky 
Fingers

MALMÖ
19:30   Melody Gardot, Malmö 

Konserthus
LUND
21:00   Toy, Mejeriet
ESKILSTUNA
21:00   Miss Li, Lokomotivet
FAGERSTA
20:00   Perssons Pack, Fagersta 

Brukshotell
NORRKÖPING
21:00   Timo Räisänen, Dynamo
UPPSALA
21:00   Markus Krunegård, 

Katalin

LÖRDAG 24/11
STOCKHOLM
18:00   Blacknuss Big Splash, 

Fasching
19:00   Toy, Debaser Slussen
19:30   Maskinen, Annexet
GÖTEBORG
19:00   Jorn, Brewhouse
19:30   Dweezil Zappa Plays 

Zappa, Kongresshallen, 
Svenska Mässan

22:00   Bye Bye Bicycle, 
Göteborgs Stadsteater

MALMÖ
19:00   Julianna Barwick + Chris 

Cohen, Debaser Malmö
19:30   Ulf Lundell, Uppsala 

Konsert & Kongress
KARLSTAD
19:30   Eva Dahlgren, Karlstad 

CCC
UPPSALA
21:00   Roffe Wikström, Katalin
VÄSTERÅS
20:00   The Soundtrack Of Our 

Lives, Sigurdsgatan 25

SÖNDAG 25/11
STOCKHOLM
18:00   Kombii, Debaser Medis
18:00   C.m Doky and the 

Nomads, Fasching
19:00   Swans, Debaser Slussen
20:00   Steve Vai, Berns

LINKÖPING
18:00   Pernilla Andersson, 

Garden, Konsert & 
Kongress

TISDAG 27/11
GÖTEBORG
19:30   The xx, Lisebergshallen
MALMÖ
20:00   Sabaton, Kulturbolaget
VARA
19:30   Eldkvarn, Vara 

Konserthus

ONSDAG 28/11
STOCKHOLM
19:00   Tingsek, Debaser Medis
MALMÖ
19:00   Sleep Party People + 

Pestens Tid, Debaser 
Malmö

19:30   Eldkvarn, Babel

TORSDAG 29/11
STOCKHOLM
19:00   Designer Drugs, Debaser 

Slussen
20:00   Keys, Fasching
GÖTEBORG
21:00   The Casualties + Fredag 

Den 13:e, Pustervik
MALMÖ
20:00   Opeth, Kulturbolaget
LUND
20:00   Torsson, Mejeriet
LINKÖPING
20:00   Bullet, Platens Bar
NORRKÖPING
21:00   Sparzanza, Dynamo
YSTAD
19:00   Pernilla Andersson, 

Ystad Teater

FREDAG 30/11
STOCKHOLM
20:00   Susanne Sundfør, 

Fasching
21:30   Michael Kiwanuka, 

Münchenbryggeriet
LUND
20:00   Chords, Mejeriet
HUSKVARNA
19:30   Sabaton, Huskvarna 

Folkets Park
LINKÖPING
21:00   Sparzanza, Backstage, 

Konsert & Kongress
SKELLEFTEÅ
22:00   Timo Räisänen, 

Folkparken
UPPSALA
21:00   Opeth, Katalin

HuR VAR DeT?

Ord & bILd: LINDA ÅkeRBeRG

“Det luktade så mycket fis där framme.”
LIA WeSTeRBeRG OM RIVAL SONS

Lia Westerberg 
22 år, Stockholm

Vad tyckte du om spelningen?
– Den var helt fantastisk! De är 
det enda bandet jag orkar se 
hela spelningen med nu för tiden 
utan att bli rastlös eller uttråkad. 
Det var intensivt, långt och 
innehöll massor av solon.

Vad var bäst?
– Solona för att det låter så 
bra. Scotts gitarrsolon är väl så 
bra för att han har alla hästar 
hemma och att de kommer ut 
från orangetoppar gör inte saken 
sämre! 

Vad var sämst?
– Att det luktade så mycket fis 
där framme. Det är därför jag har 
stått här bak och tittat, haha.

Varför tror du att de har blivit 
så populära här?
– För att de är så mycket bättre 
än alla populära band som finns 
här i Sverige, som till exempel 
Takida och den typen av musik. 

Filip Petersson 
23 år, Gnosjö

Vad tyckte du om spelningen?
– Den var fantastisk. Varför 
är lite svårt att förklara, det 
är liksom mer känslan i hela 
spelningen som gör det så 
bra. De kommer att bli nästa 
storband för de är verkligen hur 
bra som helst.

Vad var bäst?
– Svår fråga, allt är ju så bra! 
Men All The Way är en helt 
fantastisk låt så jag får nog 
säga den.

Vad var sämst?
– Sämst? Det finns inget dåligt! 
Jo, att de inte spelade låten 
White Noise, den hade jag velat 
höra.

Varför tror du att de har blivit 
så populära här?
– Jag tror folk har saknat det 
Zeppelin-aktiga. Känslan i 
musiken är så fantastisk och jag 
tror att det är något som vem 
som helst kan känna av.

Cecilia krabbe erixon 
37 år, Alingsås 

Vad tyckte du om spelningen?
– Den var riktigt bra. Vilken 
känsla och enorm energi! De 
hade ett bra driv och var väldigt 
tajta. 

Vad var bäst?
– Det var någonstans efter 
pausen. Kul att de hajpar sig 
själva genom att gå ut och att de 
får igång publiken ännu mer när 
de sen går in igen.

Vad var sämst?
– Det var någon låt precis innan 
pausen som jag tyckte var lite väl 
”pratig”. Det kändes inte riktigt 
som att den hörde ihop lika bra 
med de andra låtarna.

Varför tror du att de har blivit 
så populära här?
– De tilltalat både de som växte 
upp på 70-talet och de som 
upptäcker den stilen idag. Det 
har blivit ett uppsving av den 
typen av sound här. 

RIVAL SONS
Pustervik, Göteborg, 2012-10-21

GAFFA reserverar sig för ev. 
felaktigheter och brister.
Information om hur ditt evenemang 
kommer in i kalendern och deadlines 
finns på GAFFA.SE/LIVE

GAFFA.Se/LIVe

Berättat för Daniel Magnusson

– jag hade som plan att se Beastie Boys när de spelade på en festival på Irland. Vi laddade 
genom att vara uppe och festa hela natten innan konserten. Sedan, direkt på morgonen, tog 
vi bussen till en camping i närheten av festivalen. Väl på plats hade vi så kul så vi nästan 
glömde av Beastie Boys-spelningen. Det slutade med att vi sprang genom fält och skogar 
och kom väl fram när det var två-tre låtar kvar av konserten. Men det mest minnesvärda var 
att springa igenom den här rätt så typiska irländska landsbygden och bara höra Beastie 
Boys eka långt där borta. Det ingav en väldigt surrealistisk känsla.

Min favoritkonsert: 
VINCeNT NeFF, DjANGO DjANGO

Luvan Ivarsson 
22 år, Göteborg

Vad tyckte du om spelningen?
– Den var svinbra. De är ju 
väldigt Zeppelin-inspirerade fast 
har ändå sin egen stil. Sen har 
alla i bandet en sån fantastisk 
scennärvaro. Speciellt sångaren.

Vad var bäst?
– Gypsy Heart är ju min favoritlåt, 
så den var bäst att få höra. Det är 
en galet svängig låt som jag kan 
identifiera mig med.

Vad var sämst?
– Att dom gick av scenen!

Varför tror du att de har blivit så 
populära här?
– De är populära överallt, men 
speciellt här i Sverige har det varit 
en sån våg av 70-talsrock, med 
band som exempelvis Graveyard. 
Sen är de ju väldigt bra och 
de förtjänar verkligen 
all framgång. 

gaffa.se 43
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Kaserntorget 7  Tel.031-7010017           

ONSDAGAR  CLUB DOO WACKO  
Öppet 20-01

 TORSDAGAR  KLUBB TOTAL  
 Öppet 20-02 

FREDAGAR & LÖRDAGAR
Öppet 21-04

Biljetter och mer info
WWW. STICKYFINGERS.NU

PRESENTERARSticky Fingers

  2/11
SKRAECKOEDLAN 
+ LUGNORO

16/11

THE MEMORIALS 

17/11SPARZANZA

  3/11

JONAS SCHWARTZ 
+ VINDSTYRKA 12 

+ support 
JUNKSTARS

24/11 JOHAN REINHOLD
  1/12 THE RUMBLE
  1/12 NITRODIVE + AGAZE
  6/12 ENDORFINE
  7/12 CORRODED
24/12 ZOMBIEKRIG, ELDRIMNER
    

  9/11

PAINS OF BEING 
PURE AT HEART 

  3/11
JEFF LOOMIS
+ VILDHJÄRTA 

10/11

HEAT + RAZY LIXX  

13/11

KATATONIA 

feat: TOMAS PRIDGEN 
(ex  THE MARS VOLTA)

23/11

TWOPOINTEIGHT 

24/11

SLEEP PARTY PEOPLE

15/12

MISS MAY I

+ TEXAS I JULY (us)
HEART IN HAND (uk)

+ support DYSTRA LI 
TRUBBEL, GAMLA PENGAR

facebook.com
/blixtenco

twitter.com
/blixtenco

LÄS MER OM VÅRA ARTISER PÅ BLIXTEN.SE

JONATHAN
JOHANSSON

 & THE MOON RAY QUINTET
MAGNUS CARLSON

1 nov Uppsala
3 nov Mariefred

7 nov Stockholm
8 nov Flen

9 nov Trosa
10 nov Katrineholm

16 nov Eskilstuna

HÄSTPOJKENHÄSTPOJKEN

Ny singel ute 6 nov
Nya hos Blixten & Co

7 dec Stockholm
8 dec Uppsala
15 dec Åre

3 nov Gislaved
10 nov Västervik
23 nov Göteborg
24 nov Stockholm*
1 dec Eksjö
*support till Maskinen

6/2 Stockholm
7/2 Karlstad
15/2 Jönköping
16/2 Örebro
21/2 Malmö
22/2 Helsingborg
23/2 Växjö
27/2 Göteborg

1/3 Västerås
3/3 Norrköping
7/3 Linköping
10/3 Uppsala
16/3 Visby
20/3 Gävle
22/3 Umeå
23/3 Luleå

7 nov Stockholm
14 nov Göteborg
15 nov Aalborg (DK)
16 nov Århus (DK)
17 nov Berlin (D)

www.arenabolaget.se

Arenabolaget

Arenabolaget

THORSTEN FLINCK
& REVOLUTIONSORKESTERN
SÖNDAG 11 NOVEMBER

RUMBLE OF THE KINGS
FREDAG 16 NOVEMBER 

KRISTOFER ÅSTRÖM
LÖRDAG 17 NOVEMBER 

SHURMAN
+ SUPPORT BOB WOODRUFF
LÖRDAG 10 NOVEMBER 

THE BRONX
LÖRDAG 15 DECEMBER 

TIMO RÄISÄNEN
LÖRDAG 3 NOVEMBER 

MONSTER MAGNET
MÅNDAG 19 NOVEMBER

Med reservation för ändringar

SPARZANZA
FREDAG 30 NOVEMBER



LUGER PRESENTERAR

BEACH HOUSE SLUTSÅLT 
7 NOVEMBER - BERNS STOCKHOLM

LUNICE
8 NOVEMBER - MARIE LAVEAU STOCKHOLM

BAND OF HORSES SUPPORT: GOLDHEART ASSEMBLY
9 NOVEMBER - HOVET STOCKHOLM

KEANE SUPPORT: ZULU WINTER
12 NOVEMBER - MÜNCHENBRYGGERIET  STOCKHOLM

FATHER JOHN MISTY
13 NOVEMBER - DEBASER SLUSSEN  STOCKHOLM

NIKI & THE DOVE
16 NOVEMBER - DEBASER MEDIS  STOCKHOLM

TWIN SHADOW
16 NOVEMBER - STRAND STOCKHOLM

SAINT LOU LOU
16 NOVEMBER - STRAND STOCKHOLM

BLOC PARTY
19 NOVEMBER - MÜNCHENBRYGGERIET  STOCKHOLM

ARIEL PINKS HAUNTED GRAFFITI
20 NOVEMBER - DEBASER MEDIS  STOCKHOLM

SPIRITUALIZED
21 NOVEMBER - STRAND STOCKHOLM

DESTROYER
23 NOVEMBER - STRAND STOCKHOLM

MONEYBROTHER
24 NOVEMBER - BERNS STOCKHOLM

BLACK SUN EMPIRE
24 NOVEMBER - KOLINGSBORG STOCKHOLM

SWANS
25 NOVEMBER - DEBASER SLUSSEN  STOCKHOLM

THE XX SUPPORT: JOHN TALABOT
27 NOVEMBER - LISEBERGSHALLEN  GÖTEBORG

MARTHA WAINWRIGHT
29 NOVEMBER - STRAND STOCKHOLM

MICHAEL KIWANUKA
30 NOVEMBER - MÜNCHENBRYGGERIET  STOCKHOLM

EL PERRO DEL MAR
1 DECEMBER - STRAND STOCKHOLM

DRY THE RIVER
2 DECEMBER - STRAND STOCKHOLM

ZEDS DEAD
4 DECEMBER - SLAKTHUSET STOCKHOLM

DRY THE RIVER
4 DECEMBER - PUSTERVIK GÖTEBORG

CONVERGE 
SUPPORT: TOUCHÉ AMORE, A STORM OF LIGHT, THE SECRET

5 DECEMBER - BREW HOUSE GÖTEBORG, 7 DECEMBER - STRAND STOCKHOLM

REFUSED - SUPPORT: KVELERTAK
8 DECEMBER - ANNEXET STOCKHOLM

THE CIVIL WARS
10 DECEMBER - SÖDRA TEATERN  STOCKHOLM

REDD KROSS SUPPORT: IMPERIAL STATE ELECTRIC
12 DECEMBER - DEBASER SLUSSEN  STOCKHOLM

BEN HOWARD SLUTSÅLT
17 DECEMBER - BERNS STOCKHOLM

MARINA & THE DIAMONDS
22 DECEMBER - STRAND STOCKHOLM

CONOR OBERST
26 DECEMBER - FILADELFIAKYRKAN  STOCKHOLM

Biljetter på Ticnet.se  /  0771-707070

9/11 GASKLOCKORNA, GÄVLE  •  10/11 KATALIN, UPPSALA
15/11 CUPOLEN (VÄLGÖRENHETSGALA), LINKÖPING

16/11 PARKTEATRET, OSLO  •  17/11  KLARA HALL, ENKÖPING
24/11 BERNS, STOCKHOLM  •  30/11 ESKILSTUNA TEATER, ESKILSTUNA

01/12 VARA KONSERTHUS, VARA  •  07/12 BLEKINGSKA NATIONEN, LUND  
19/12 KB, MALMÖ  •  20/12 PUSTERVIK, GÖTEBORG

Bil jetter på Ticnet.se  /  0771-707070

BILJETTER PÅ WWW.TICNET.SE - 077-170 70 70

STRAND, STOCKHOLM 29 NOVEMBER

WWW.MARTHAWAINWRIGHT.COM
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LOUISE HOFFSTEN

DEVIN TOWNSEND PROJECT

SPARZANZA

AIMEE MANN

BETH HART

FRE 9/11

LÖR 10/11

LÖR 1/12

TIS 15/1

TIS 19/2

REGERINGSGATAN 74, MER INFO OCH BILJETTER PÅ

BOKNING AV
BILJETTER
OCH ÖVRIGT
PROGRAM:

KAL P DAL
“EN ROCKMUSIKAL”
*SPE	S HE	 HÖSTEN PÅ S	GTHUSET I MALMÖ

2/11:
LINNEA HENRIKSSON

*THE TIVOLI

2/11:
WINHILL/LOSEHILL 

*DUNKERS KULTURHUS

3/11:
BULLET

+ELECTRIC BOYS
*THE TIVOLI

10/11:
SPARZANZA 

*THE TIVOLI

10/11:
SMITH & THELL 

*THE TIVOLI

16/11:
FATBOY 

*THE TIVOLI

16/11:
MARK LEvENGOoD 

*HBG KONSERTHUS

17/11:
TIMO RÄISÄNEN 

*THE TIVOLI

19/11: 
ULF LUNDELL

*HBG KONSERTHUS

24/11:
KALLE MORAEUS

*HBG KONSERTHUS

25/11:
THE REFRESHMENTS

*HBG KONSERTHUS

1/12:
MISS LI 

*DUNKERS KULTURHUS

1/12:
JONAS GARDELL

*HBG KONSERTHUS

14/12:
BO KASPERS

ORKESTER
*HBG KONSERTHUS

28/12:
VON BENZO
& BONAFIDE

*THE TIVOLI

Stora teatern
KungsparKen 1  •  göteborg  •  WWW.STORATEATERN.SE
biljetter via hemsidan eller i biljettKontoret vard. 12–18, lörd. 10–14

Winhill/loSehill + Support 
Stora SCenen 9 nov kl. 19.30

debuten Swing of Sorrow som släpptes i februari har hyllats ordentligt bland 
bloggar, recensenter och publik. texterna andas sorg, kärlek, saknad och om 
att fortsätta leva när allt stannat upp.

Detta är ett urval av musikarrangemangen i november. Mer information om all dans, 
teater, performance, klubbar och konserter hittar du på hemsidan www.storateatern.se

rebekka karijord
+ Support: Skatan
Stora SCenen 15 nov kl. 19.00

med mörka, berättande, melankoliska men ändå 
hoppfulla melodier ger musikern och skådespela-
ren rebekka Karijord oss en lektion i livet, att låta 
saker gå, att våga släppa taget och kasta sig ut. 

Sidi touré (ml) 
& joSé González 
performing instrumental songs with 

the Skull defektS
Stora SCenen 17 nov kl. 19.30 

vi möter sidi touré, en strängarnas gud från mali 
och josé gonzález som spelar sina nya instrumen-
tala verk för publik för första gången, solo och 
tillsammans med the skull defekts. 
efterhäng i Kristallen: dj johanna olofsson (p3 Kalejdoskop, svt Fräng) med gäster.

LINDHOLMEN HISINGEN | WWW.BACKATEATER.SE | 031 708 71 00

EN STAND-up COMEDy uTAN puNCHLINES
AV OCH MED ALEXANDER SALZBERGER
Urpremiär 24 november 2012



Halloweenfest med 
JOACHIM GARRAUD (FRA) 26 okt

W.A.S.P (US) 27 okt

MASKINEN 9 nov

FATBOY Rockbaren 
(Rough Diamond Club) - 9 nov

BULLET Rockbaren - 10 nov

SABATON 22 dec  
special guest : Raubtier & Pain

JULDAGEN 
ÅRETS HEMVÄNDARFEST 25 dec

THE HIVES 15 feb

STIFTELSEN 22 feb

HELLOWEEN 
& GAMMA RAY (GER) 5 april

 THE
  HIVES

fredag 13.02.15

Tick tick tick tick...

nojesfabriken.se, ticnet.se & 
Scalateatern i Karlstad.  

Här köper du biljetter:

KULTURBOLAGET
MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM
BILJETTER OCH MER INFO: KULTURBOLAGET.SE

GRAvEyARd
KB, MALMÖ, 15 NOvEMBER

BLOC pARTy
MüNCHENBRyGGERIET, STOCKHOLM, 19 NOvEMBER

MISS LI
KB, MALMÖ, 30 NOvEMBER

THE SOUNdTRACK OF OUR LIvES
KB, MALMÖ, 7 dECEMBER

FATBOy
KB, MALMÖ, 17 NOvEMBER

MARKUS KRUNEGåRd
KB, MALMÖ, 16 NOvEMBER

EL pERRO dEL MAR
NEFERTITI, GÖTEBORG, 22 NOvEMBER

FAMILJEN
pUSTERvIK, GÖTEBORG, 24 NOvEMBER

MICHAEL KIwANUKA
MüNCHENBRyGGERIET, STOCKHOLM, 30 NOvEMBER

TIMO RäISONäNEN
KB, MALMÖ, 14 dECEMBER

MONEyBROTHER
KB, MALMÖ, 19 dECEMBER

CONOR OBERST
FILAdELFIAKyRKAN, STOCKHOLM, 16 JANUARI

THE HIvES
KB, MALMÖ, 17 FEBRUARI

KB_gaffa_84x280.indd   1 10/16/12   8:21 PM
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FÖR MER INFO SE WWW.NIKIJA.SE

NIKIJA EVENT PRESENTERAR

KÖP BILJETTER HÄR
ticnet.se • Örebrokompaniet (019-212121) • Najz Prajz (019-323070)

WeSC Örebro (019-103455)  • T-Shirt Store Örebro (0704-883841)

+  S U P P O RT
1  D E C E M B E R ,  Ö R E B R O

C L U B  7 0 0

2  F E B R U A R I  2 0 1 3  
C L U B  7 0 0 ,  Ö R E B R O

F R E D A G :  M E S H U G G A H ,  S K I TA R G  &  T O RT U R E  D I V I S I O N
L Ö R D A G :  E N T O M B E D ,  W I T C H C R A F T  &  C O L D W O R K E R

2 6  &  2 7  O K T O B E R
K U LT U R H U S E T,  Ö R E B R O

+  R A U B T I E R  +  D Y N A Z T Y
1 5  D E C E M B E R ,  Ö R E B R O

C O N V E N T U M  K O N G R E S S

AT  T H E  G AT E S ,  H A R D C O R E  S U P E R S TA R ,  B U L L E T,  
T H E  K R I S T E T  U T S E E N D E ,  F. K . Ü . , N I N E  O C H  V O M I T O RY.

F L E R  A RT I S T E R  F Ö L J E R .
2 4  &  2 5  M A J ,  2 0 1 3

Ö R E B R O

E T B J U D A N D E !4 9 5 : -T V Å D A G A R S  B I L J E T T
o r d .  5 9 5 : -

G ä l l e r  t i l l  3 1 / 1 2

yaki-da presenterar stolt:

LE1F

GENIUS
OF TIME
HAIDL&
LINDSTRÖM
TENSNAKE

ALEKS

DENA

ELLIPHANT

SJUKSTUGAN31/10

2/11

2/11

2/11

9/11
LIVE!

21/11

28/11

5/12

storgatan 47, GBG
www.yaki-da.se

ALEGRIA BY CIRQUE DU SOLEIL

EUROPE + MUSTASCH

FATBOY
GRAVEYARD

IRON MAIDEN
KAMELOT

KATIE MELUA
THE KILLERS

KISS
KRIS KRISTOFFERSON
LINNEA HENRIKSSON
MARILYN MANSON

& ROB ZOMBIE
MARK KNOPFLER

MASKINEN
MELODY GARDOT

MICHAEL JACKSON: 
THE IMMORTAL WORLD TOUR 

BY CIRQUE DU SOLEIL

MUSE
OLLY MURS

OPETH UNPLUGGED

P!NK
STONE SOUR

THE SOUNDTRACK
OF OUR LIVES

TRIVIUM
+ AS I LAY DYING, CALIBAN,

UPON A BURNING BODY

ULF LUNDELL

FÖR DATUM OCH
BILJETTER – BESÖK

PRESENTERAR

GAFFA.SE/LIVE
Sveriges största konsertsökmotor

Hitta mer information,  
biljetter och planera  

framtida konsertupplevelser
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Biljetter
Gävle Konserthus 026-17 29 00
Ticnet 077-170 70 70 
www.gavlekonserthus.se

torsdag 6 december
Gävle Konserthus, Gevaliasalen 19.30

DANiel lANOiS
”Det händer något magiskt när vi tre intar scenen 

tillsammans och uppnår lift Off ”

Daniel Lanois är en av världens mest efterfrågade producenter, 
men han är även en makalös artist och låtskrivare. 
Hans katalog är imponerande. Förutom tiotalet egna plattor 
har han producerat album med många av världens ledande 
artister som Bob Dylan, Neil Young, U2, Emmylou Harris och 
Peter Gabriel. 
Tillsammans med trummisen Brian Blade och basisten Jim 
Wilson gör Lanois en konsert i Sverige – i Gävle Konserthus!

Biljetter 
08 – 784 18 00 
berwaldhallen.se

SverigeS radioS 
SymfoniorkeSter
HanS ek dirigent
7 dec kl 19.30
8 dec kl 15.00

Namnlöst-1   1 2012-10-16   13.26

2/11  BLUES SISTERS

3/11 SUMMER HEART

8/11 TELEVISION  
 PICKUP

9/11  TIGANÁ

13/11  TRESPASS TRIO 
 & JOE MCPHEE

16-17/11  SEAN MAGNUS 
 KOMMER IGEN

22-24/11   KLASSRESAN – 
 EN KROGSHOW

27/11 A TRIBUTE TO 
 JIMI HENDRIX

1/12  VINTERKONSERT 
 MED ALLA FAGRA

TA MED EGEN MAT & DRYCK 
TILL VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR!

BILJETTER: 
VICTORIA.SE, FOLK Å ROCK
TICKSTER 0771 47 70 70

INSLÄPP 19.00  PÅ SCEN 19.30

The xx
27/11 - Lisebergshallen - GBG

Support: John Talabot - Biljetter på Ticnet.se / 0771-707070

Luger och PK Musik presenterar:

Fler konserter och mer info på: 
www.pkmusik.se

PK_84x280_gaffa.indd   1 12-10-24   09.05.01



FINALEN 
sista ordet denna månad går till …
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Berätta om din bok. Varför var det viktigt att skriva 
den? 
– Det var livsviktigt, haha ... jag bloggar och då dyker 
det upp många frågor. Folk som vill göra dokumen-
tärer. Det finns många fördomar om min bransch. Jag 
vill visa att även en kvinna kan älska sex, och ha sex 
villkorsfritt, precis som män kan. Jag vill visa att ”såhär 
ser min vardag ut.” Det finns en annan sida. Alla tar 
inte droger och jag gör detta av fri vilja. Det är en stor 
bransch, en stor industri.

Vilken musik växte du upp med?
– När jag var riktigt liten hörde jag mycket på finsk 
dansbandsmusik. Sen kom Carola. Min kompis pappa 
jobbade på ett tryckeri, och han fixade fina planscher 
till oss. De finska låtarna hänger fortfarande med. Jag 
brukar sjunga dem när jag är hemma hos Vinnie Jones 
här i L.A. Han kör sina barvisor först och sen börjar de 
tjata på mig att jag ska sjunga. Och så gör jag det med 
en liten dans till och alla skrattar. Idag tror jag inte ens 
de finska ungdomarna känner till den här musiken. Det 
är bara jag! En av mina favoriter är Kake Singers.

Har du ett stort musikintresse?
– Nej. Jag gillar musik, det står alltid på. Men jag är 
alltid sist med att upptäcka något nytt. Min vän Nikki 
brukar bränna skivor till mig med den senaste hipho-
pen, för att jag ska hänga med, men jag vet inte om det 
är Kanye West eller någon annan på skivan. Sen sjunger 
jag alltid fel också. Jag trodde det var ”Everybody was 
gone for fighting” och inte Kung Fu Fighting. Jag har 
alltid fått mycket tips av folk runt omkring. Min första 

kille i Sverige var synthare, då blev det mycket Depeche 
Mode, Kraftwerk, Duran Duran till exempel. Men annars 
hängde jag mest i stallet under tonåren.

Går du på mycket konserter?
– Nej, jag önskar jag såg mer. Jag har sett Lady Gaga 
och Chris Brown på sistone men missade Madonna 
eftersom jag var så jetlaggad.

Jag såg på din blogg att du varit på en konsert med 
The XX. 
– Ja, jag fick ett tips av en killkompis. Det var helt fantas-
tiskt! Sen har jag lyssnat mycket på Miike Snow nu, alla 
här borta pratar om att vi har så bra musik i Sverige. Jag 
kanske skulle bränna en cd med svensk musik till Nikki?

Har du någon favoritartist?
– ABBA kan jag alltid lyssna på. När jag var på en inspel-
ning en gång så skulle en kille flytta min bil, och så 
hörde han att jag hade ABBA i bilen. Kan man bli mer 
svensk liksom. Det hjälpte inte att jag hade en IKEA-
kasse med skor i bakluckan heller. Förutom ABBA så 
gillar jag Jean-Michel Jarre också. Såg honom i Globen 
med min första kille. Wow, det var så brallorna åkte 
ner. Jag älskar att köra bil sent på kvällen och lyssna 
på musik. Som John Travolta gör i Pulp Fiction. Fast jag 
skjuter inte upp heroin som han, haha!

Du har ett ganska speciellt yrke. Har du någon sär-
skild musik du använder inför en inspelning? 
– Det handlar mest om humör. Jag har ingen särskild 
peppmusik. Det är inte så att jag laddar med heavy 
metal och bara skriker ”nu kör vi!”.

Vilken musiker, död eller levande, skulle du vilja 
träffa?
– Det vore coolt att träffa Madonna. Hon har hållit 
igång länge. Jag kunde fråga om hon känner till mina 

verk. Eller om hon vill göra ett soundtrack kanske?

Porrfilmsmusik, ja. Finns det bra porrfilmsmusik?
– Jag brukar bara skratta när jag hör den där typiska 
70-tals-musiken. Vi lägger nog inte riktigt så stor vikt 
vid soundtracken som de gör i Hollywood. Jag har nog 
aldrig sett ett utgivet soundtrack från en porrfilm.

Vilken musik ska spelas på din begravning?
– ABBA The Winner Takes It All. Det ska vara något 
positivt.

Gillar du att sjunga?
– Jag älskar att sjunga! Jag har jättegott självförtro-
ende men helt värdelös sångröst. Det är det flera som 
har påpekat. Vi körde Sex On Fire med Kings Of Leon 
på karaoke tio gånger i rad här en gång. Grannen kom 

över och sa att han ”sket i musiken, men det är nån 
jävel som skrålar så illa.” Och det var såklart jag. Jag 
har en ganska hög röst som överröstar det mesta. 

Det verkar som porrstjärnor och rockstjärnor trivs 
ihop och dras till varandra. Vad beror det på?
– Stjärnor gillar stjärnor kanske … inget av yrkena är väl 
9-5-jobb och bägge parter sägs ju gilla sex så det är väl 
en utmärkt kombo.

Ålder: 36 år Yrke: Porrstjärna Aktuell: Med själv-
biografin Mitt Liv Som Porrstjärna.

“Jag har nog aldrig 
sett ett utgivet 
soundtrack från en 
porrfilm.”

Ord: ANdErs FrIdh Bild: bINgo rImér

PUMA SWEDE



HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN  –  HV.SE

ÄR DU FÖRSENAD ?
TA EN SNABBARE 
VÄG TILL JOBBET. 

81,4 procent av våra studenter får jobb i rätt bransch inom ett år efter 
avslutade studier.* Det bevisar att vår modell för arbetsintegrerat 
lärande (AIL) är oslagbar. Hos oss kan du läsa program och kurser inom 
omvårdnad, pedagogik, matematik, socialt arbete, ekonomi 

och mycket, mycket mer. Missade du ansökningsdagen kan du ändå 
vara lugn. Vi har några utbildningsplatser kvar som du hittar på hv.se  
*) Högskoleverkets rapport 2011:16 ”Etableringen på arbetsmarknaden”



Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

33 cl flaska, 4,7% vol. 14:90

44 cl burk, 4,7% vol. 15:90*
* Pant tillkommer med 1 kr

Yes we can!
– nu även på burk

ww
w.

ga
la

te
a.

se


