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LISTAN:  
Svensktoppen
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betygskala Värdelöst Icke godkänt Godkänt UtmärktBra Världsklass

1. (1) Mando Diao: ”Strövtåg i 
hembygden”
2. (2) Magnus Uggla: ”Jag och 
min far”
3. (3) Agnetha Fältskog: ”When 
you really loved someone”
4. (4) Petra Marklund: 
”Händerna mot himlen”
5. (5) Kalle Moraeus: ”Om som-
maren”
6. (6) Louise Hoffsten: ”Only 
the dead fish follow the 
stream”
7. (7) First Aid Kit: ”Wolf”
8. (8) Amanda Jenssen: 
”Volcano swing”
9. (9) Håkan Hellström: ”Det 
kommer aldrig va över för 
mig”
10. (Ny) Janet Leon: ”New 
colours”
(TT Spektra)

Pop
THE NATIONAL 
Trouble will find me
Beggars banquet records

AMERIKANSKA The Natio-
nal har gjort sig kända värl-
den över med lågmälda låtar 
som alltid arrangeras snyggt 
och smakfullt. Med låtar som 
”Bloodbuzz Ohio” har fanska-
ran växt enormt de senaste 
åren.

Sjunde studioalbumet 
”Trouble will find me” inne-
håller i stort sett inga över-
raskningar. Det låter oerhört 
snyggt, lågmält men samti-
digt intensivt och våldsamt. 

The National är mästare på 
att skapa dynamik och spän-
ning så varför skapa överrask-
ningar när man redan har ett 
vinnande koncept?

Första spåret ”I should live 
in salt” kan vara det bästa 
bandet gjort. Blytunga Demon 
spelar i samma liga. 

The National kräver några 
lyssningar för att bli förstådda 
men den mödan är väl värd 
besväret. För redan invigda är 
”Trouble will find me” en gi-
ven succé, för er andra: Upp-
täck!

Richard Ahlgren

Pop
SISTERS OF INVENTION 
Om & Om Igen
Oh Yeah Records/Plugged 

Music
SYSTRARNA MALIN och Ka-
rolina Almgren är döttrar till 
välkända musikerparet Mar-
tina och Owe Almgren, som 
står som producenter för 
denna lovande debut. Karo-
lina spelar sax, bas, flöjt. Ma-
lin spelar trummor, slagverk 

och keyboards. Båda sjunger. 
Och här finns det en del att 
förbättra. Idéerna, attityden 
och känslan för rytmer och 
harmonier imponerar. Kom-
positionerna och texterna är 
systrarnas egna.  Det slakar 
lite ibland, främst med det 
vokala. Men jag tror på en 
framtid, i en hård bransch, för 
dessa bägge unga damer.

Bo Levander

Jazz
MAGNUS DÖLERUD 
QUARTET
My Village

Reach Up/ Plugged Music
MAGNUS TENORSAX tar oss 
med tillbaka till 50- och 60-ta-
lens stillsamt progressiva 
jazz. Här finns inspiration 
från och referenser till Col-
trane och Wayne Shorter, med 
flera. Med sig har han pianis-
ten Erik Lindeborg, basisten 

Lars Ekman och trumslagaren 
Gustav Nahlin. Det sjuder och 
puttrar på ett mysigt sätt och 
samspelet är laddat. Magnus 
står för samtliga kompositio-
ner, utom Duke Ellingtons och 
Billy Strayhorns klassiska ”Is-
fahan”. Gruppens tolkning av 
den bekräftar att vi här har en 
viktig del av den nya svenska 
jazzkadern. 

Bo Levander

Rock
STONE GOSSARD
Moonlander
Monkeywrench records

RIFFKUNGEN från Seattle, 
Stone Gossard, i Pearl Jam lig-
ger bakom klassiska riff och 
låtar som ”Alive” och ”Even 
flow”. Stone är en erkänd låt-
skrivare över hela världen. 

Som soloartist blir dock sak-
naden av en ”riktig” sångare 
ytterst påtaglig. Stone har en 
säregen röst som kommer 
till sin rätt i en låt av tio. Med 
upptempolåtar som ”I need 
something different” låter det 
mest krystat tyvärr, även om 

riffet nästan håller Pearl Jam-
klass. 

Det är i de lugnare låtarna 
som Stone känner sig mer 
hemma. Det osar country och 
melankoli när det blir som 
bäst. 

Ett plus i kanten är att Stone 
lägger ut funderingar och för-
klaringar till varje låttext. Tex-
terna just gör att låtarna växer 
mer och mer. Kul med en artist 
som lyfter fram texten i stäl-
let för att gömma sig bakom 
svåra och oförståeliga rader. 

Richard Ahlgren

Rutinerad Måns redo 
för årets allsjungande
STOCKHOLM
Ingen sommar utan all-
sång och i år är det stora 
namn som sparkar igång 
festen. Gyllene tider 
och Carola intar i kväll 
Solliden scenen under led-
ning av Måns Zelmerlöw, 
som börjar bli rutinerad 
i rollen som programle-
dare.

–!Det blir inte mindre 
jobb men det blir mindre 
jobbigt att jobba för varje 
år, säger han.

Gyllene tider, Zara Larsson och 
en trettioårsfirande Carola 
Häggkvist dyker upp i årets 
första ”Allsång på Skansen”. 
I startuppställningen syns 
även ett exotiskt inslag; brit-
tiska Passenger. För program-

ledaren Måns Zelmerlöw, som 
i flera år har pratat om att han 
vill ha utländska artister i pro-
grammet, innebär bokningen 
en prestigeseger.

– Det är lättare sagt än gjort 
att boka internationella artis-
ter och detta år har jag varit 
rätt så lågmäld med mina för-
hoppningar, så jag är jätteglad 
att vi fick Passenger. Förhopp-
ningsvis kan det bli startskot-
tet för att jobba med ännu mer 
med utländska artister i fram-
tiden, säger han.

MÅNS ZELMERLÖW har många 
järn i elden för tillfället. I höst 
släpper han en ny skiva sam-
tidigt som han medverkar i 
musikalen ”Spök” på Cirkus i 
Stockholm. Men programleda-
ren, som tog över ”Allsång på 
Skansen” 2011 och därmed gör 
sitt tredje år, börjar bli van vid 
det höga tempot.

– Det blir inte mindre jobb, 
men det blir mindre jobbigt 
att jobba för varje år och nu är 
det bara roligt, säger han.

Under Måns Zelmerlöws 
ledning har ”Allsång på Skan-
sen” fastställt sin position 
som ett av Sveriges största tv-
program. Förra året satte pre-
miäravsnittet rekord med 2,35 
miljoner tv-tittare.

Men trots succén finns det 
saker som 28-åringen inte är 
nöjd med. Inför förra årets 
”Allsång på Skansen” tog 
Måns Zelmerlöw hjälp av en 
”hemlig” programledarkol-
lega för att öva upp sin inter-
vjuteknik.

– Tanken är att jag ska fort-
sätta att arbeta med intervju-
tekniken, det är inte min starka 
sida. Jag är bäst på att ge en-
ergi och förmedla glädje, säger 
Måns Zelmerlöw. (TT Spektra)

Karl Dalén

Måns Zelmerlöw leder årets ”Allsång på Skansen” för tredje året i följd. I premiärprogrammet för säsongen får han besök av bland andra Gyllene Tider och Carola Hägg-
kvist. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

FAKTA: ”Allsång på Skansen”
”ALLSÅNG PÅ SKANSEN”  har funnits sedan 1935 och tv-sändes 

på SVT första gången 1979. Då leddes programmet av Bosse 
Larsson, som efter tjugo år lämnade över till Lasse Berghagen. 
Anders Lundin tog över år 2003 och år 2011 blev den då 25-
årige Måns Zelmerlöws programledare.

I PREMIÄRPROGRAMMET 
 framförs låtar av Gyllene 
Tider, Carola Häggkvist, Zara 
Larsson, Passenger och Eric 
Ericssons Kammarkör.

SENARE UNDER SÄSONGEN  får 
Måns besök av artister som 
Håkan Hellström, Petra Mark-
lund, Yohio, Louise Hoffsten, 
Mando Diao och Stiftelsen.

NYTT FÖR I ÅR ÄR  att Solliden-
scenen har byggts om för att 
förbättra sikten och skapa 
möjligheter för fler sorters uppträdanden.

SKIVRECENSIONER

The Clash får 
 anrikt musikpris
NÄSTA VECKA arrangeras 
prisgalan Silver clef awards i 
Storbritannien – redan nu är 
det dock klart vilka som kom-
mer att få det allra finaste pri-
set.

NME rapporterar att statyet-
ten för ”utomordentliga insat-
ser för den brittiska musiken” 
ska delas ut till The Clash.

– Deras musik är lika infly-
telserik i dag som när de bil-
dades 1976. Jag kan inte tänka 
mig något band som förtjä-
nar det här priset mer än The 
Clash, säger David Munns, sty-
relsemedlem i den välgören-
hetsorganisation som ligger 
bakom galan, till NME.

Silver clef awards hålls i år 
för 38:e gången. Priset som 
The Clash ska tilldelas har ti-
digare gått till bland andra 
Queen, Rolling Stones och 
Pink Floyd.

The Clash upplöstes 1986 
och frontmannen Joe Strum-
mer dog 2002. Övriga medlem-
mar i den klassiska uppsätt-
ningen av bandet, Mick Jones, 
Paul Simonon och Topper He-
adon, är fortfarande i livet. (TT 
Spektra)

Uppföljare utan 
originalstjärnan
HÄROMÅRET började regissö-
ren Roland Emmerich plöts-
ligt prata om en uppföljare till 
sin storfilm ”Independence 
day” från 1996.

Under midsommarhelgen 
bekräftade så filmbolaget 
Twentieth Century Fox att 
”Independence day 2” får pre-
miär den 3 juli 2015.

Glädjen bland fansen blev 
dock kortvarig - Will Smith, 
stjärnan från den första fil-
men, kommer inte att vara 
med i uppföljaren.

–  Will Smith kommer inte 
att vara med för han är alltför 
dyr. Han är också för stor, det 
skulle bli för mycket, säger Em-
merich i en intervju med New 
York Daily News. (TT Spektra)

ALLMÄNT
Spira, Jkpg: Guidad visning. 
Kl 11.
Tabergsgruvan: En spännan-
de vandring i Tabergsgruvans 
mörker. Hör berättelsen om 
Bergfruar, berguvar och flad-
dermöss, mystiska bergarter, 
kulturhistoria och ovanliga 
växter. Varm jacka och rejäla 
skor. Parkering vid stationen, 
gå sedan 400 meter till Gruv-
gården vid foten av berget.
Fladdermuseum ingår. Kl 18. 
Sommarstället, Västra kajen, 
Munksjön: Guidad flottur. Kl 
12-20.
Upptech, Västra Holmgatan 
34, Jkpg: Sommarlovsöppet. 
Extra lovaktiviteter i hallen, 
Lego robot-programmering, 
vattenreningsvisning, experi-
menthappenings. Kl 10-16.
AA Anonyma Alkoholister, 
Liljeholmsgruppen, Lillgatan 
45, Jkpg: Kl 19.
Al-Anon anhöriga och vän-
ner till alkoholister Svavel-
sticksgränd 29, Jkpg) Kl. 18.30.

BRIDGE
Majstången BK, Västra Stor-
gatan 38, Jkpg: Kvällsbridge. 
24 brickor. Kl 18.15. Partner-
service.
BK Opalen, Ekhagsringen 17, 
Jkpg: Bridge med partnerser-
vice. Kl 18.20.

DAGLEDIGA
Navet, Gamla Rådhuset, 
Hovrättstorget: Sommarcafé. 
Kl 10-15. 
Hörnan, Erik Dahlbergsgatan 
8A, Hva: Kaffe och våfflor. Kl 
9.30-13.

TEATER
Dunkalla kyrkogård, Jkpg: 
Kyrkogårdsteater. Skådespe-
lare från Kulturskolans Unga 
scen och feriepraktikanter. Kl 
18.30.
Huskvarna Folkets park: 
August i Paltebo. Vulkantea-
tern. Kl 19.

DANS
Jönköpings stadspark, Fröj-
den: Gammaldans/trivseldans 
med kursinslag. Kl 19-22.

FILM
Filmstaden: After Earth Kl 
18.30. Baksmällan del III Kl 
18.45, 21. Croddarna - sv tal 
Kl 14.40. Den store Gatsby Kl 
17.30. En sång för Marion Kl 
15.20, 17.45. Epic - skogens 
hemliga rike - sv tal Kl 15, 3D 
Kl 15.15. Fast & Furious 6 Kl 
14.30, 18, 21. Jurassic Park 3D 
Kl 15.45. Scary Movie 5 Kl 19, 
21.40. Star Trek Into Darkness 
3D Kl 21.10. The Bling Ring Kl 
20.20. The Internship Kl 15.30, 
18.15, 21.20. 

UTSTÄLLNING
Fågelmuseet, Stadsparken, 
Jkpg: Kl 11-17. (Till 31/8)
Galleri Blå, Kyrkogatan 6, 
Jkpg: Elmer Yanac. Kl 10-16. 
(Till 1/7)
Braheskolans Bibliotek, 
Visingsö: ”100-årsminnet av 
den Internationella teoso-
fiska fredskongressen 1913 på 
Visingsö”. Cia Hedberg.
Arkivhuset, Öppet magasin, 
Dag Hammarskjölds plats 
1, Jkpg: Utställningen om 
arbetarnas högtidsdag 1:a maj. 
(Till 18/8)
Galleri Persgården, Visingsö: 
”Uppåt väggarna”. Akvareller, 
grafik, skåp – Claes Forsslöf. 
Skärvor; skal; snäckor – Åsa 
Hasselrot. Utomhusinstalla-
tion ”All you need is peace” av 
elever vid Per Brahegymnasiets 
estetiska linje klass 1 och 2 Kl 
10-17. (Till 27/6) 
Rogberga hembygdsgård: 
Hantverksgruppen. Slöjdglädje. 
Kl 10-18. (Till 4/8)
Byarums 
hembygdsgård:Vaggeryds 
kommuns hantverkare. Kl 10-17. 
(Till 18/8)
Kafé Braheparken, Kyrkoga-
tan 16, Jkpg: Madelene Aremo 
ställer ut handtryckta tyger 
med grafiska motiv. Kl 11-19. 
(Till 30/6)
Ateljé Åtta Penseldrag, 
Smedbygatan 3 B, Hva: Öppen 
och levande konstnärsmiljö – 
olja och akvarell. Kl 11-16.
Byarums 
hembygdsgård:Vaggeryds 
kommuns hantverkare. Kl 10-
19. (Till 18/8)
Fjällstugan och Sommarca-
fét, Valhallavägen 40, Jkpg: 
Guye Ydrell. Natur i akvarell, 
olja och akryl. Kl 11.30-16. Som-
marcafét kl 14-21. (Till 28/6)
Galleri 701, Östra Storgatan 
47, Jkpg: Samlingsutställning 
med olika konstnärer. Kl 10-
13.30 och 14.30-18. (Tills vidare)
Grenna Museum - Polar-
center, Gränna: Life – måleri, 
tecknat,handgraverat, skulpte-

rat av Susanne Staaf. (Till 28/7) 
Uppehåll i Gränna - en fotout-
ställning med människor som 
av olika anledningar drevs på 
flykt i samband med 2:a världs-
kriget. (Till 13/10) Gränna-
Visingsö historia samt om S 
A Andrées Polarexpedition och 
andra expeditioner i Arktis och 
Antarktis. ”Från fragment 
till Andréekollektionen” Om 
Andréexpeditionens kläder som 
nu har blivit en klädkollektion. 
(till 15/9). Kl 10-18.
Gränna Omlandet Hamnma-
gasinet, Gränna hamn: ”Allti-
från konst till ätbart”, 14 lokala 
hantverkare presenteras. Kl 
11-21 alla dagar (till 11/8).
Tändsticksmuseet, Tänd-
sticksområdet, Jkpg: Brinna, 
brann, brunnit. Jill Lindström, 
Göteborg. Kl 10-17. (Till 1/9)
Husqvarna Fabriksmuseum: 
Nu har Husqvarna Fabriksmu-
seum visat Husqvarnas historia 
och produkter i 20 år! Detta 
firar vi med utställningen! ”En 
varm berättelse - gjutjärnska-
miner under 80 år.” Husqvarna 
Fabriksmuseum kan nu visa 
upp ett tjugotal olika kaminer 
från Husqvarnas produktion, 
tack vare samlaren Joakim 
Sundqvist. Ett unikttillfälle att 
se ett fint urval av kaminer från 
1890 till 1970, medintressanta 
texter om stilutveckling och 
funktion. I museets basutställ-
ning visas Husqvarna AB:s 
historia och produktion från 
1620 tills idag. Kl 10-17. (Tills 
vidare)
Smedbygatan, Hva: Kultur, 
konst och hantverk i 1700-tals-
miljö. Flertalet hantverkare har 
öppet dagligen kl 11-16. Första 
söndagen i varje månad har alla 
hantverkare öppet. (Tills vidare)
Radiomuseet, Tändsticksom-
rådet, Jkpg. Det är radio-
grammofonen - hemmets 
lyssnarplats. Kl 10-17. (Tills 
vidare)
KOiJ Konsthantverk, Smedje-
gatan 22, Jkpg: Somrigt i glas 
och textil, Brita Dunderberg 
och Marita Sandström. Kl 10-18. 
(Till 26/6)
Wetterhälsan, Batterigatan 
9 Jkpg: ”Konst eller enbart 
konstigt”, fotograf Berthil 
Johansson, Hovslätt. Kl 8-17. 
(Tills 28/8)
Visingsö bibliotek: ”Fyrland-
skap på Visingsö”. Foto: Owe 
Dahren.
Länsmuseet, Jkpg: Mö-
belakrobaterna. (Till 22/9) 
Spännande och humoristisk 
återvinningsdesign. 100xKul-
turarv. (Tills vidare) Spännan-
de utställning som reflekterar 
kring kulturarvsbegreppet 
via perspektivet ”Kulturarv i 
Sverige”. Det var på Konst-
närsgården i Jönköping det 
började… (Till 4/8) Resultatet 
av fem decenniers samlande i 
Smålands Konstarkivs utställ-
ning. Bakgårdar. (Till 8/9) 
Bakgårdar kan se olika ut, 
en del är prydda med blom-
mar och välordnade medan 
andra är ett ställe att hänga 
tvätten på. Fotoutställning. 
Gannevik 1/2. (Till 17/11) Måleri 
ur Ganneviksamlingen. Tio 
konstverk, svenskt måleri 
från tidigt 1900-tal. Hundra 
självporträtt. (Till 8/9) Kultur-
skolan presenterar 100 av de 
självporträtt som elever från 
Jönköpings kommun skapat i 
”Självspeglingar”. BAUER – en 
utställning av Lundahl & Seitl 
med verk ur museets samling. 
(Tills vidare) John Bauers konst 
i ett nytt rum med ett nytt 
perspektiv. Sagogarderoben. 
(Tills vidare) I Sagogarderoben 
finns kläder för troll, prinses-
sor, prinsar och andra av John 
Bauers sagofigurer. För barn 
3–8 år. Kl 12-19.
Arkivhuset, Jkpg:Jönköpings 
stads historia – Minnen, män-
niskor, platser. (Tills vidare). 
Öppet magasin: Medborgare! 
Missa inte utställningen om 
arbetarnas högtidsdag 1 maj – i 
Jönköping! (Till 18/8) Kl 9-19.
Calle Örnemark, Turistvägen 
2 km norr om Gränna: Ring för 
öppettider. 0706-873508.
Ängs Gård, Ateljé, Butik 
& Trädgård, vägen mellan 
Ölmstad och Östanå: Hantverk, 
loppis, öppen trädgård. Ring för 
öppettider 073-7180185.
Björkenäs mopedmuseum, 
Östra sidan av sjön Ören: Kl 10-
17. Övrig tid ring 073-9287578. 
(Till 30/9)
Duk och Glas, Österängens 
köpcentrum, Jkpg: Radovan 
Raka Carli Jevtic – oljemål-
ningar. Kl 10-16.
Galleriet på landet, Harp-
hult, (från Jkpg R40 västerut, 
vänster mot Angerdshestra): 
Lennart Sjölin – oljemålningar 
m.m. Ring för öppettider 036-
220 87.

Folk/visa
KALLE MORAEUS
”Komma hem”
(Columbia/Sony Music)

ETT SOLOALBUM med Kalle 
Moraeus är förstås en hög-
tidsstund. Den multibegåvade 
Orsamusikern har ju skickligt 
mutat in ett område där tradi-
tionell folkmusik av yttersta 
snitt lånar friskt från schla-
ger och visa med en enorm 
spelglädje som grädde på mo-
set. Men den dolde hjälten är 
Kalles brorson Johan Moraeus 
som faktiskt skrivit merpar-
ten av låtarna här, ofta till-
sammans med Py Bäckman.

Kanske är det kopplingen 
till Benny Anderssons orkes-
ter som gör att man tycker att 
det doftar rejält med Abba om 
låtarna, samma egendomliga 
förmåga att få vemodiga toner 
att låta så ljusa. Och det sagt 
som bästa sortens beröm.

Samtidigt övergår lekfull-
heten mot slutet av skivan till 
oskärpa. En rockig version av 
”Route 66” passar inte riktigt 
in, men det är en randanmärk-
ning. (TT Spektra)

Mikael Forsell

Allsångsskråla med Carola. 
 Foto: SCANPIX

Ny Blur-skiva 
kan vara på gång
TILLSAMMANS med Damon 
Albarn utgör Jamie Hewlett 
bandet Gorillaz. Enligt NME 
meddelar Hewlett nu att det 
blir ytterligare ett album med 
Gorillaz, men – och håll i er nu 
brit pop-fans – inte förrän Blur 
har släppt nytt material.

På fansajten Gorillaz-Unof-
ficial skriver Jamie Hewlett 
att Gorillaz nästa drag kan 
komma att dröja eftersom 
gruppen väntar på Blur ska bli 
färdiga med ”ett nytt album”. 
(TT Spektra)

Ny skiva från 
EltonJohn
ELTON JOHN är tillbaka med 
sitt första nya album sedan 
2006. Den 16 september släp-
per han ”The diving board” 
som i pressmeddelandet be-
skrivs som en återgång till 
det pianobaserade sound som 
hjälpte den brittiska super-
stjärnan att slå igenom när 
1960-talet övergick i 1970-tal. 
Albumets första singel har 
fått titeln ”Home again” och 
släpps den 24 juni. (TT Spektra)


