


1.  Vad upplevde du/ni som positivt un-
der musikåret 2008?

2.  Vad hoppas du/ni på och förväntar 
dig/er av musikåret 2009?



Petter Herbertsson
testbild!,  sjtjekn

1. Det släpptes många bra svenska skivor, varav Autons Anywhere Out of the 
World naturligtvis intar en särställning. Action Biker, Band in Box, Ättestupa 
och Majessic Dreams förtjänar också att nämnas. The Advisory Circle släppte 
årets bästa icke-svenska skiva. För egen del upptäckte jag Trunk Records, 
fortsatte att botanisera bland él:s återutgivningar och plöja vidare bland 
obskyr brittisk, polsk, tjeckisk och dansk 60-talsjazz. En av mina största 
upptäckter var nog Wendy & Bonnie, vars enda skiva Genesis återutgavs på 
vinyl detta år, om jag inte har fel för mig.

2. Framför allt att vår egen skiva Aquatint släpps, samt att vårt skivbolag 
Friendly Noises nya förhandsbeställningsdrive funkar som den ska. Des-
sutom: ett framtida samarbete med Louis Philippe ligger och väntar runt 
hörnet, vilket ju inte är så dumt.

Nadine Byrne
the magic state, ectoplasm girls

1. Göteborg.

2. Hoppas på att tillföra något själv, förväntar mig att upptäcka och snöa in på 
nåt nytt!



Joakim Sandström
intuition told me

1. Att det fortfarande är i Sverige det händer. Pyttesmå skivbolag och perifera 
etiketter ger ut den bästa musiken. Utanför Sverige gjorde två 70-plussare 
två av årets bästa skivor (Budd och Roedelius). Det känns väldigt hoppin-
givande och uppmuntrande i en tid då gamlingar helst ska staplas på hög i 
ett undanskymt hörn. Annars tyckte jag tyvärr att 2008 var ett rekordsvagt 
musikår. Det positiva med det var i så fall att jag kunde ägna tillbörlig tid åt 
Water Records Michael Rother-utgåvor.

2. Jag hoppas på fina releaser från några av de här pyttesmå bolagen och 
etiketterna och att Pet Shop Boys nya håller måttet.

Johan …
råsynth i  blekinge, frak

1. 2008 var ett år fullt av, för mig, nya upptäckter. Frak har återuppstått med 
alla tre orginalmedlemmar. Vi har inte spelat ihop alla tre sedan slutet av 
80-talet! 2008 blev mycket Tyskland. Så mycket bra musik som kom därifrån 
under gångna året! Sonnenbrandt, Poeme Electronique för att nämna några. 
Skivbolag som Anna Logue Records, Kernkrach, Das Drehmoment Records 
och inte att förglömma Radio Cosmos med sina underbara samlingsskivor!

2. 2009 kommer bli ett produktivt och bra år. Börjar nu med en samlingssjua 
med Dilemma, Adolf Filter, Anti Human och Twize My Size – släpps första 
veckan i februari. Sedan ska en lp med nyproducerat Frakmaterial släppas på 
Börft Records. Har en del annat i som bara är på planeringsstadiet och detta 
plus att Depeche Mode kommer ju till Arvika gör att 2009 inte kan bli annat 
än bra!



Douglas Holmquist
auton, testbild!,  kopia, j ian …

2. Att få upptäcka ny riktigt bra dansmusik, ambient, jazz och förhoppn-
ingsvis en del musik som inte låter sig klassificeras. Att kunna utnyttja den 
oerhörda generositet som en gammal sjöman visat mig genom att upplåta 
sin studio åt mig. Har fått tjuvlyssna på fantastiska kommande skivsläpp av 
Scraps of Tape, Tsukimono och Viktor Sjöberg, så dem ser jag väldigt my-
cket fram emot. Att spela live med Testbild! igen.

1. nytt:  Morgan Geist, Kelley Polar, Junior Boys, Oren Ambarchi, Ljudbilden & Pilo-
ten, Tsukimono, Viktor Sjöberg, Band in Box, Ved. gammalt:  Carole King Tapestry, 
Stanley Clarke Are You Ready for the Future, Alessi Brothers Seabird, World Premiere 
Share the Night, Brian Eno & Harold Budd Ambient 2, Frankie Knuckles Your Love, 
Seamonster¹ Tsunamin Audio Prism, Kraftwerk i allmänhet, Vivaldi i allmänhet, Bach 
i allmänhet, J Dilla i allmänhet, Laura Nyro i allmänhet. eget:  För egen del var det fan-
tastisk att vara inblandad i spelningar med V Sjöberg New Jazz Ensemble, Arco, Test-
bild!, Kopia, Ljudbilden & Piloten, The Flying Gorelords och Auton. Att göra skivor 
och mp3-släpp med flera av dem var också bland det bästa som hände mig.

Hannes Norrvide
(k)anal tapes

1. Jag tycker inte det var så mycket mer positivt från tidigare år, men så är jag 
ju också en rätt negativ person. Eller för min egen del så har jag ju knutit en 
hel del nya kontakter med band och annat löstsläppt folk.

2. Ingenting.



Henrik Jonsson
porn sword tobacco

1. Vad är ett musik år [sic]?
2. Klarhet!

En berättigad fråga. Först skrev vi år, men ett förtydligande kanske är på 
sin plats. Till exempel: vilka händelser och strömningar inom musiken var 
intressanta? Vad var relevant och värt att uppmärksamma? Jag tror att vi 
skrev musikår för att det skulle bli lite mer konkret. Det må vara en långsökt 
liknelse, men förra året var vi tvungna att avliva min älskade katt. Ett stort & 
hemskt bakslag, men det var inget som påverkade mitt musikår. Ser du vart 
jag försöker komma?
/niklas

Tack för ditt svar Niklas, jag fick bara en spontan tanke
när jag läste dina frågor vilka jag i säg tycker är intressanta.

Jag hoppas din enkät generar många frågor och svar.
Men jag tror dock att en katts liv eller icke liv kan påverka musik.
Jag gick in på en citat sida som jag brukar ha nöje av och hittade denna 

text efter jag läst dina frågor, jag bifogar den nedan mest för skoj.
If Beethoven had been killed in a plane crash at the age of 22, it would 

have changed the history of music... and of aviation.
tom stoppard (1937–)

Sophie Rimheden
srp

1. Under 2008 släppte jag äntligen ett nytt album (senaste kom 2005), så 
detta tyckte jag var det roligaste när det gäller musik 2008. Tyvärr tar det 
mesta av tiden, så svårt att hänga med i övrigt. Jag blandade in hiphop i min 
electronica, och över huvud taget tycker jag det är grymt kul att hiphop blir 
mer och mer vanligt i dansmusik, electro, och electronica (även om det har 
gjort det i många år). De passar så otroligt bra ihop.

2. Att jag ska få ihop nästa album! Släpps inte förrän 2010. På detta kom-
mer jag gå ännu ett steg närmare hiphop, men säger inget mer om det än … 
Jag hoppas att det blandas mer mellan genrer, och speciellt då genrer som 
passar så utmärkt ihop. Hiphop kommer absolut blandas ytterligare mer med 
dansmusik vilket är otroligt roligt! Dessutom kommer min musik spridas ut i 
resten av världen …



Robin Rådenman
we were dancing, hwem

1. Jag har väldigt dålig koll. Men jag tycker mig ha märkt en större öppenhet 
bland den stora massan. Och med det menar jag nog att ljudbilden i olika 
genrer överlag har blivit mer varierad och det blandas hejvilt. Det handlar väl 
om tillgängligheten, ni vet, internet. 

För övrigt var Ny musik för hållbar utveckling ett väldigt välkommet 
initiativ!

2. Kanske lite ljus? Friska fläktar? Det har varit väldigt mycket göteborg och 
mörk ockult tapet ett tag nu. Det verkar vara inne med mörker. Men det är i 
och för sig härligt. Jag ska inte klaga.

Martin Herterich
hwem, sekvens

1. Det är intressant att se hur vissa processer som började de senaste åren 
långsamt håller på att förändra den inhemska scenen för experimentell 
musik. De större, mer internationellt kända svenska skivetiketterna (Ideal, 
Kning Disk, Nosordo, Häpna) har dragit ner lite på takten, medan många 
mindre etiketter har dykt upp, till synes från ingenstans. Det intressanta är 
att många etiketter inte inriktar sig på mp3-släpp, som ligger ganska rätt 
i tiden just nu, utan något så otidsenligt som kassettsläpp. Det får mig att 
känna att jag är med om en andra generationens kassettvåg (den första gener-
ationen florerade väl under 80-talet, då jag som mest inte var äldre än fem år). 
Jag talar främst om etiketter som exempelvis Kassettbolaget svart pyramid, 
Moptaco Discs, Namenlos, Hästen & korset, Klorofyll kassetter, etc.

2. Jag tänker fortsätta på mitt tema med nollbudgetetiketter som växer fram. 
Allt det är ju givetvis helt fantastiskt, och jag gillar detta fullständiga kaos av 
små limiterade utgåvor. Och faktumet att ingen vet vad detta leder till. Jag äl-
skar alla försök till uppror mot de etablerade formerna av skivutgivning. Om 
vi nu alla lyckas ta livet av den gängse uppfattningen att alla artister måste 
göra ett album också (med 74 minuters speltid och en genomgående tematik, 
röd tråd eller sound – vad tråkigt!), skulle mitt 2009 vara helt lyckat.



Karl Daniel Törnkvist
the bridal shop, ace gear

1. Dtet jag bär med mig från 2008 är tre saker: Portisheads Third.
Jag skulle förmodligen ha utvecklat dövhet om 2007-2008:s plastigt 

välproducerade, äckligt skinande, eskapistiska sol- och havstematiska, 
partyromantiserande och slentriannostalgiska partymusik hade fortsatt 
sitt slappa, pastellfärgade korståg genom Sverige. Det var en rokokons 
återkomst, en navelskådande estetisering av förströelse, som tillät oss att bli 
avpolitiserade och blaserade. Olika prefix på popmusik togs emot med öppna 
armar, det fanns ingen tillstymmelse till kritiskt tänkande eller nävar eller 
subtilitet någonstans, och det skulle dansas i för stora tröjor. Det bloggades 
och fotograferades och allt fläktes upp som inälvor och avföring på internet. 
Musiken fick prefixet »bakgrunds-« när utelivet och vimmelbilderna och 
bloggarna blev viktigare och viktigare. Watteau skrattade med penseln i 
hand medan vi slingrade oss som ljusklädda fyllbultar om ett stort, färgglatt, 
fördummande Ingenting. 

Sedan kom Portishead tillbaka efter elva år och tog popmusiken till en helt ny 
nivå genom att bara skita i allting – på ett musikaliskt spännande och suggestivt 
vackert vis – och blottlägga konstnärers behov av integritet. Thirds skitighet och 
ilska kändes lika befriande som uppfordrande, som sönderrivandet av en stagnerad 
målning. Stor konst. Först singeln, Machine Gun, förebådade med sina smattrande 
trummor och Gibbons iskalla sång om vilket stort apokalyptiskt verk som var på väg. 
En av de otäckaste och bästa skivor jag någonsin har hört. Här finns en suggestiv 
skönhet som inte på något vis är »pre-digested«; det fordras tålamod och respekt.

2. Vad jag förväntar mig av 2009? Ingenting. Överraska mig! Visa att integ-
riteten lever! Jag tänkte i alla fall försöka mig på lite ärlighet och integritet. 
Alla bär världen inom sig.

~



Johan Rohbau
kassettbolaget svart pyramid

1. Den svenska »noizescenen«.
2. En snabb och stadig utveckling av den svenska »noizescenen«.


