
Musik. Vän av ordning kan 
påpeka att Sweden Rock, 
som den ser ut i sin nuva-
rande form, hölls för för-
sta gången 1998, för 18 år 
sedan. Men festivalen har 
sina rötter i Sommarfesti-
valen i Olofström som 
hölls 1992.

Ett kvarts sekel senare  
visar besökarna inga teck-
en på sviktande intresse.

– När festivalen drog 
i gång på 1990-talet trodde 
folk att det var en död  
musikgenre, men det har 
visat sig att det inte alls är 
så. Rocken lever kvar och 
är starkare än någonsin. 
Sedan är det också så att vi 
har en målgrupp som är 
trogen både sin musik och 
vår festival, säger Sofia 
Lindqvist Lacinai, mark-
nads- och kommunika-
tionschef på Sweden Rock 
Festival.

I likhet med tidigare år 
toppar arrangörerna start-
fältet med klassiska artis-
ter och band – eller vad 
sägs om namn som Slayer, 
King Diamond, Anthrax, 
Hawkwind, Lita Ford, Udo 
Dirkschneider och ett 
återförenat The Hellacop-
ters – och bjuder på en 
bred mittfåra med ett  
något mer eklektiskt ut-
bud.

sofia Lindqvist Lacinai  
säger att hon är stolt över 
samtliga bokningar. Till 
exempel anser hon att det 
”nästan hade varit lite 
konstigt” om de tidigare 
festivalbesökarna Twisted 
Sister inte hade gjort ett 
stopp i Norje under sin av-
skedsturné. Men det finns 
en särskild spelning på 
festivalen som hon abso-
lut inte tänker missa.

– Personligen tror jag att 

Queens spelning på tors-
dag kväll inte blir mindre 
än magisk. Det kommer 
att bli allsång på hög nivå, 
säger hon.

i likhet med tidigare år är 
festivalen fortsatt mans-
dominerad, både vad gäl-

ler artister och besökare. 
Sofia Lindqvist Lacinai  
säger att hon ändå ser en 
positiv utveckling i besöks-
statistiken.

– I fjol var 67 procent av 
besökarna män och 33 
procent kvinnor och ande-
len kvinnor ökar för varje 

år. Utgångspunkten när 
mina kollegor bokar band 
är att det ska passa vår in-
riktning, komplettera det 
övriga startfältet och hålla 
måttet kvalitetsmässigt. 
Utöver allt det finns det en 
massa praktiska parame-
trar som att banden ska 

vara ute på turné, datu-
men ska passa och budge-
ten ska fungera. När man 
väger in alla de parame-
trarna är tyvärr utbudet av 
kvinnodominerade akter 
inte så stort inom vår  
genre.
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 ● I dag slår Sweden Rock Festival upp sina por-
tar igen. Den folkkära festivalen firar jubileum 
med namn som Queen och Slayer.

 ● – Rocken lever kvar och är starkare än någon-
sin, säger festivalens marknadschef.

På onsdag drar Sweden Rock Festival, Skandinaviens största hårdrocksfestival, i gång igen. 

I år är dessutom ett jubileumsår för festivalen.  FOTO: CLAUDIO BRESCIANI
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Sweden Rock 
Festival 2016

Festivalen äger rum  
i Norje utanför Sölvesborg 
den 8–11 juni.

Festivalen uppmärksam-
mar i år hårdrocksikonen 
Lemmy Kilmisters bort-
gång. Den forne Motör-
head-sångaren har fått 
festivalens näst största 
scen omdöpt efter sig.

Nu fyller rockfestivalen 25 år

Prisvärda festivaler utsedda
Musik. Hur prisvärda är Sveriges festivaler egentli-
gen? Företaget Zmarta group har jämfört priser för 
biljett, boende, mat och öl på åtta av Sveriges största 
festivaler för att få fram svaret. Lägst pris och där-
med mest för pengarna ger Emmabodafestivalen 
som kostar 363 kronor per dag. Sweden rock festival 
i Norje hamnar på en fjärdeplats med en kostnad på i 
snitt 925 kronor per dag. Längst bak hamnar Way out 
west som har ett högt pris och saknar billig camping.

Rockklassikertältet livestreamas
LivEsändning. Kan du inte själv besöka Sweden rock 
festival men vill ändå känna lite festivalstämning? 
Via swedenrock.live ska festivalen i år livestreama 
direkt från Rockklassikertältet, skriver arrangörerna 
på festivalens facebooksida.

Livesändningen startar på torsdagen klockan 
12.30. Det ska bland annat gå att se band som Painted 
sky, Pedalens pågar samt SM-finalen i luftgitarr. (BLT)
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Brinnande hus, skolskjutningar och 
cancerdöd. Här är rocklåtarna baserade 
på verkliga händelser.

d
eep purple- smoke on the water

Riffet i denna låt är nog det 
mest kända i rockhistorien, men 
historien bakom låttexten är inte 

heller så pjåkig. Deep Purple var år 1971  
i Schweiz för att spela in en skiva. En  
ledig kväll begav de sig till ett kasino vid 
Genévesjön för att se en spelning. En 
person i publiken valde då att fyra av en 
signalpistol som träffade taket och satte 
eld på hela byggnaden. 

Likt alla andra tvingades bandet fly 
och utanför såg de den tunga röken från 
branden som lade sig över sjön. Där och 
då föddes idén.

rammstein – Mein teil
Det tyska industrimetal-bandet är inte 

rädda för kontroversiella texter, och 
”Mein teil” är inget undantag. Låten 
handlar om Armin Meiwes (känd som 
Rotenburgkannibalen) som i mars 2001 
hade bestämt träff med en annan man. 
De skar av den andra mannens penis och 
åt upp den tillsammans. Efteråt dödade 
Maiwes mannen – med hans tillstånd – 
och åt upp resten. Han dömdes senare 
till mord och livstids fängelse. Grovt 
översatt går texten i bryggan: ”För att du 
är vad du äter och du vet vad det är”. Just 
frasen ”Mein teil” är slang för min del  
eller min penis.

P.o.d. – Youth of the nation
I mitten av april år 1999 genomförde 

tonåringarna Eric Harris och Dylan Kle-
bold en skolmassaker på Columbine 
High i Colorado. De sköt ihjäl klasskam-
rater och lärare på ett synnerligen kall-
blodigt sätt och i den välplanerade  
attacken släcktes 21 liv, inklusive gär-

ningsmännens. Marilyn Manson blev  
efteråt anklagad för att ha inspirerat till 
dådet genom sina sångtexter. En annan 
rockgrupp, P.O.D, blev däremot inspire-
rade att skriva en låt efter Columbine-
massakern och skolskjutningen på San-
tana High School strax därpå. Låten 
”Youth of the nation” skildrar historien 
om tre fiktiva ungdomar som på ett eller 
annat sätt går döden till mötes.

Yellowcard – Believe
Ryan Key, bandets sångare, blev en 

gång räddad från ett brinnande hus av 
en brandman. Många år senare kom han 
också att skriva en text om dessa hjältar. 
Låten ”Believe” är en hyllning till de 
brandmän som offrade sina liv under 
terroristattentaten mot World trade  
center. Perspektivet i sångtexten är från 
en person i byggnaden som räddas av en 
brandman som sedan dör när denne för-
söker rädda fler. Och nog finns det fog 
för hyllningen då 343 brandmän dog  
i attackerna.

green day - wake me up when  
september ends

Den 1 september 1982 dog Billy Arm-
strongs far i cancer. Green days front-
man var då tio år gammal. Precis som låt-
titeln antyder handlar texten om hans 
sorg efter faderns bortgång. Armstrong 
har i intervjuer sagt att låten är terapeu-
tisk för honom, även om den är emotio-
nellt svår att genomföra live.

sabaton - Primo victoria
Genom samtliga skivor har det svens-

ka power metal-bandet skrivit texter 
som uteslutande handlar om krig. Titel-
spåret ”Primo Victoria” från 2005 hand-
lar om de allierades landstigning i Nor-
mandie 1944. Budskapet är inte särskilt 
subtilt – dock har bandets sångare  
Joakim Brodén i en intervju med Metal-
covenant erkänt att själva titeln är gram-
matiskt fel. Det korrekta vore Prima Vic-
toria. Men det spelar mindre roll menar 
han: ”Vi gjorde ett misstag, men de flesta 
av våra fans kan inte latin.”

LEO LISTAR

Sex låtar baserade på verkliga händelser

% VI SPELAR I DAG

Onsdagen på Sweden rock

Sweden stage
Mike Tramp, Bonafide, 
Amaranthe, Blind Guardian
4Sound stage
Saffire, Eclipse, Skitarg, 

Graham bonnet band
Rockklassiker Stage
King Witch, Diamond head, 
Tribulation
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