N-Liners, den "klamtjacka popens"apost1ar.
Fr v: Johan HÃ¶glundJakob HÃ¶glundDavid Nord,
Petter Eklund, Jan Sandreds och L. Brezjnev.

Stain ar
popigt kommersiella

pop som man "skummar" tiJI. Klicheersom
satts ihop i f e l ordning helt enkelt, litesom
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Stain kom med i det hÃ¤reportaget"5 i
tolv"som man brukarsaga. l och fÃ¤rsi
hade jag hort rykten o m att de skulle ha
Ã¤ndrastil men Ã¤nd hadejag deras bidrag
pÃ Uppsalaskivan "018-tio grupper" i Ã¶ro
nen. Deras lÃ¥tadar ar inte direkt dÃ¥lig
men har lite fÃ¶mycket "jasÃ¥ Ã¶vesig. Det
kÃ¤ndedessutom tillrÃ¤ckligatt trÃ¤ff tv8
grupper. Men Stain kom alltsÃ med..
SÃ sitter jag alltsÃ dar och lyssnar pÃ de- ,
rasmoderna, hÃ¥rd pop. Materialet har blivit allt mer dynamiskt medtiden men balanS @ r a r & ~$8d Â§fÃ¤Genti'det allt fÃ¶direkta,
det allt fÃ¶poporamaaktiga. Gruppen klagar.
p6 ljudet men man hor and8 tydligt att de .
lyssnar pÃ grupper som Skids och Simple
Minds. Stains musik Ã¤helt enkelt "kommersiell".
Stain har funnits i 18 mÃ¥nadeoch stammar ur den verkliga "urpunkgruppen" i
Uppsala, Riots,
Jag (Tom StenstrÃ¶m gitarr och sÃ¥ngoch
"Mossg" spelade i, host, Riots. Men vi lessnade pÃ punken och beslutade ossfÃ¶att
satsa pÃ ett mer varierat sound med Stain.
Vi annonseradeefter en trummis och fick
tag i Kay (Eriksson). Varrevar det att fixa en
klaviatruspelare men till slut fick vi tag i Antonio (Cadavid) som egentligen Sr gitarrist "
men som kan spela allt och alltsÃ aven keyboards.
Jag vill intesÃ¤g vad vi lÃ¥tesom fÃ¶d3
blir man bara stÃ¤mpla som plagiator, sagerTom, men visst har vi alla fyra lyssnat
mycket pÃ den nya Brittiska rocken. Den
musiken Ã¤som jag ser det en logiskutveckling av punken och jag har inte myckettill
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Ja d g o t kommer vi val a n gora, eventuellt g5 till puoen. Och visst vore del kul att
ha en LPatt ta med sig pÃ disco och kunna
saga: ag ar med p8 den nar planan ska du
folia med hem och lyssna? Sager David
som for~tsattsrepresentera den noga ambitionsnivÃ¥n.
Ska vi fortsatta som nu ska v i alla fall
vara bra, fortsÃ¤tte Petter en annan represetant fÃ¶den hÃ¶g nivÃ¥jag nyss talade om.
Och samtalet fortsÃ¤tteoch det tarslut. Vi
lamnar skydosrummet och vandrar ut i snofallet Jag kansar nu pÃ en hembyggd Liraoroel som ,a0 koot for 100.- mitt framfor
ogonen pispeculanten riatte Isom planerade att f o r s o ~ apruta p& utg6ngsoudet 50
soann. l. Vi oÃ¥DO Cninarestauranq Dar
b e r Ã ¤ t t a r ~&h
a David o m drogproblemen i
Uppsala och o m varfÃ¶inte en gammal
U~osala- UDD som Samla Mammas Manna san djupare spar I staden
- Dom spelade helt enkelt for svhr musik
sÃ inqen kunde spe.a som dom helt enkelt.
sÃ¤geDavid.
S8 ni har ingen kontakt med "aldre" Uppsalamusiker?
- Nej det kan jag inte sÃ¤g ittvi har och i .
d o m flesta fallen finns dom Ã¶verhuvudtage
inte kvar i stan.
Vi pratar o m Bengt Bengtsson och v i
skrattar Ã¥berÃ¤ttelseo m mÃ¶rdartomate
och dÃ¥lig Science Fictionfilmer. Och vad
upptÃ¤ckejag o m inte att nÃ¤sta hela N-Liners och Ã¥tminston halva Stain Ã¤SF-fantaster.
StockholmstÃ¥gevÃ¤ntarJag greppar min
orgel och Ã¥bÃ¤kbrakar givetvis ihop mitt
pÃ golvet i restaurangen. Sedan Ã¤inteteknikensvÃ¤rl i "StarTrek" och "Kriget borto m stjÃ¤rnorna"
Svart, Stain och N-Liners. Vill dom bara
kommer ni att fÃ hora Ã¥tskilliamer o m dom
har tre grupperna. Ingen avdom har en fard'gt sound. Men samtliga Ã¤pÃ vag mot na001 oom behover bara lite tid och oen tiden
behover inte bli lÃ¥ng. .
Lars Nylin
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Men man har oerhÃ¶rlite att gÃ¶r o m
man sysslar med musik. Studentnationerna
villhÃ¶r jazz och blÃ¥skvintetteoch inte ett
rockband som ger jÃ¤rnetde som har spelat
dÃ¤har blivit utslÃ¤ngda
- Men det Ã¤val i och fÃ¶sig inte bÃ¤ttr
pÃ andra stÃ¤lle sÃ man ska vÃ¤inte klaga
allt fÃ¶mycket,vi har ju Musikforum och dar
har vi alltid speltillfÃ¤llenfortsÃ¤tte
"Mosse".
Erik"Mosse" Eklund Ã¤den fine basisten
som Ã¤kÃ¤n inte bara fÃ¶rsin musikaliska
bravader utan ocksÃ fÃ¶att han "fÃ¶r i tiden" brukade skicka uppdiktade gruppresentationertill punkfanzinet RIP. Han sÃ¤ge
o m Stains texter:
- Vi skriver inte uttalat politiska texter
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Musikforum hÃ¥lle
uppe rocken
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M e d m Halte oxper menterar med glodlamporna. .ntervjLri.mmet, med resuhatet
al?
-. delar
... av
- mm18 c1 me0 Staln oenomfors l
ett kolsvart rum, kommervi in pÃ amnet
Uppsala.
U
ar universitetet. Det soelar in~ o~
, s,a i a
gen roll vad mangor nog fan s p o o r universitetet har man nie khrleg star man sig
aanska s att i oen har stan Men Jopsaa ar
fÃ¶ mig en trivsam stad. Det Ã¤en ganska
storstad som Ã¤nd har sm8stadskaraktÃ¤r
sÃ¤geTom som pratar mest och aven inleder Uppsalasnacket. Antonio tarvid:
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N-Liners ger alltsÃ intryck av distans,
Grupuen har ocksÃ gÃ¥toch retat upp sig pÃ
alla ' divor" som trots allt finns inom rockvÃ¤rldenMan tycker att det spelar mindre
roll vad andra aruooer som m a n t r Ã ¤ f f a r s ~ e
lar fÃ¶musik o& "dom bara kan prata som
folk" och intesom vissa sÃ¤g "Ã¶h,vafa al
ni fr8n Uopsalavilka jÃ¤vl bÃ¶nder.
Det verkar vara trÃ¥kigatt vara en s8n
dÃ¤rtÃ¶som Ã¥kerunt, runt, runt, i folkparkerna, tycker Jakob HÃ¶glun krumrnts) men
det finns olik a ambitionsnivaer inom gruppen, jag har insett att j ag aldrig kan bli nÃ¥
got annat Ã¤ en halvtskla rocktrummis och
ar .n6id
med
att ln i l a DÃ¥so nu men dom
-.
,.
.
som Ã¤musikaliska ab oss siktar givetvis
hÃ¶greJag vill kunna hÃ¥ll p&med annat
ocksi..
Dom dartv8 Ã¤sportfÃ¥na(David tar
chansenoch pekar p8 Jakob och hans bror
Johan, gitarrist).
.kunna hilla p8 med korpfotboll, kun. ,
n a gÃ pÃ bandy.
Vi filmar aila matcher medvideo, lÃ¤g
ger Johan till innan Jan blirotÃ¥li och
sÃ¤ger
- Tillbaka till amnet, vi pratade o m fram-

och nigra av mina rent nonsens. Men v ss!
sknver v mycket o m var omg:vn:ng; om
vart oeroenoe av mask nerom den urigiska
P.munr
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- V ar ile fixerade via masciner och det
Ã¤rvbnastan alla men den hÃ¶gateknoligvi
.leuer
- .- . .:,fu, er
-. Anmnio
. ....- ...- l..
- Ja, och att vi sialva ar oeroende av den
hoga te~noliginar det som Ã¤ironin, slutar
"Moste".
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Ljuset lyser igen och det Ã¤dags fÃ¶portrattfotografering. portrÃ¤tsom landets
samtliga skivbolags talangjÃ¤gar borde ha
teinade
nÃ
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N-liners har
fyndig distans,
Det ar s v i n att skriva o m en grdpp som NLners. En se? sympatis<samling kan bara
inte sk-!va negativt om. ocn for s g f nns
ingen en ednng men o m den fanns, nemska tanke, vi <en situation. Men det ar al ts4
hypcteser for N-Linersspelar nog flen fynoignsie pop jag hort ; det har landet.
M-Liners m5ste vara den mest influerade
gr'Appen av arla tllsammans med Sky High
o;h Liverpoo. lganget som 6ker rum och

spelar Beatlesl5tar i skolornal" sa en komp.som gruppen nÃ¤han hÃ¶rdedera bidrag
l l den beramade"018-plattan". Det ar XTC
som "sookar" i h-Liners fall. Citationstecken av oer enda skalet ah oet inte ar sÃ klart
att grappen ser XTCsom en "spoke"
For N-Jners ar det ;nie hela varlden o m
man andagas f o r a n vara XTC-plagiatorer.
Visst finns det olika ambilionsnw5 inom
a r m p e n men genere.11sett har gruppen en
hÃ¤rli och uppfriskande distanstill vad man
sysslar med. Men visst fÃ¶rsÃ¶kdom komma ifrÃ¥ arvet frÃ¥ Andy Partridge 81 Co;
- Ja visst fÃ¶rsÃ¶kvi det, och det nya materialet lÃ¥teintealls lika mycketsom dem,
tycker basisten Jan Sandreds.
Jag tycker inte att vi ska fÃ¶rsÃ¶ta oss
ifrÃ¥ influenserna, sÃ¤gedÃ¤remosÃ¥ngare
och gitarristen, Peher Eklund.
- Vsst har vi aelvis gjort det till en image
an lhta som XTC. anser klaviaturspelaren
och latskrivaren David Nord, men jag tycker
att man nodvandigtvis behover bli influerad
av den genre man sjalv ror sig i jag lyssnar
t ex mycket p8 jazz och del har nog XTC
ocksÃ g.ort. Del och Beatlesarvet, som val
aila har, ar nog n6got som vi hargemensamt meo dem. Grdnden hos bada Ã¤enkel
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