
Krönikan 
Opeths frontman rotar i skivbackarna 

pa Utrecht Record Fair. 

av Mikael Ákerfeldt 

Jag töjer pa ramarna för min sida här i blaskan. Denna krönika handlar 
inte om ett speciellt album, utan om vinylskivor och vinylsamlare. Läs om 

världens största skivmässa och de »crazy times« jag upplevde där. Pà väg mot Utrecht. En ligt utsago lokaliserat nàgonstans smack i mitten Nàgra vrálrika norrmän. En finne jag känner ytligt, Pek ka, som är tyst och 
av Nederländerna. Jag har va rit där förut. flera gánger faktiskt. Men málmedveten som van ligt. Alla är gubbar, men hotellpersonalen skulle kun na 
har ingen aning om vil ken stad det är av alla de tilt synes legokonstru- gà runt nakna utan att nägon höjt ett ögonbryn. Alias blickar är fixerade pá 

erade holländska städer som jag har satt min fot i. Det ser säkert likadant ut skivorna. En del album, som til! exempel Leaf Hounds »Growers of mush-
som de and ra städerna i landet. Mysigt. Kullerstensgator. room«, är sä pass ovanliga att jag aldrig ens sett ett fysiskt 
De lága legohusen. Kanaler. Husbátar. Cyklar. Massvis 

-�-� 
exemplar med mina egna ögon. Där i lobbyn finns det fem 

med cyklar. Tulpaner i var hand. Träskor pá var fot. En bit exemplar hos de knappt tio handlarna. Jag kan inte tro 
goudaost hänger ut i mungipan pà befolkningen och deras 

l'-•••i,:, 
att det är sant. Ingen är doek lika upphetsad som jag. Det 

tolkning av det engel ska spràket är visserligen korrekt, är xardag i den högre skolan av skivsamlande. 
men ringer fult i mina öron. Sedan är de ju stenade mest 
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De hänger över skivbackarna med sina droppande 
hela tiden ocksá. Knepigt folk, de där holländarna. groggar och de bläddersàriga fingrarna krattar igenom 

Det är kylig april i norra Europa när Stefan Dimle för 
---..a, 

back efter back. De är där i egenskap av affärsmän. Jag 
tredje gängen pà raken spel ar bi lens ena av de tvá cd:s blott förnöjer mig och lallar runt som en idiot. Konver-
(urk!) han har att erbjuda. 1 kärrans sämre än modcsta sationen sinsemellan klientelet hand lar uteslutande om 
stereosystem ljuder Lasse Färnlöfs ljuvliga kompositioner, eet albums skick och pris. Aldrig under hela helgen hör 
specialskrivna till filmen »The chameleon« frán 1968. jag nàgon prata om huruvida en skiva är bra eller inte. 
Vi nynnar med báda tvá. Dimle spelar luftbas och tittar Det är rent beklämmande, men jag njuter trots allt. Det 
pá mig, inte pá vägen. Luftbasen är enorme liten i hans här gänget är gebitets största rockstjärnor. Jag är bara 
tolkning. Som en ukulele. Jag tittar ner pá mina händer en vanlig tölp i sammanhanget. Alla känner alla och 
som lufttrummar. Mitt fiktiva trumset är än mindre. rövarhistorierna stár som spön i backen. Jag blir doek 
Virveltrumman liten som en assiett och hi-haten ver kar i ......_.,r.11& accepterad direkt och trots att jag dykt upp inkognito fár
princip vara inbyggd i själva virveln. Sä nära rör sig mina jag till och med skriva en del autografer. 
händer varandra när jag vevar pá. fult. Men jag är med pà Jag ser tegelstenar av pengar bytas mot en lp, en singel 
Rune Carlssons synkoper, det är det viktigaste. Synd att 
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eller en acetatskiva. Ingen reagerar när nägon slänger

SRM:s läsare inte är intresserade av att läsa en kolumn upp 5 ooo euro i nya krispiga sedlar och byter bunten 
om en jazzplatta som »The chameleon«. Knepigt folk, de mot en repig sjutummare med nàgot obskyrt band frän 
där hàrdrockarna. västra Afrika. Dec är vad som gäller nu. Afrikansk rock av 

Vi pratar om skivor som vanligt, jag och Stefan. Vinyler. obskyrt, grottigt snitt. 
1 originalpressning. »Vad kan man hitta där?« undrar Ingen frägar om hur na.gons familj eller barn már 
jag. »Hur mycket kommer jag att sälja för?« tänker trots att mánga är gamla vänner. De värderar troligtvis 
Stefan, men svarar mig ändá. »Allt du nágonsin letat Mánga árs Ietande är över! Drömskivan av varandra pá samma sätt som de graderar skicket pá ett 
efter kommer att finnas där. Precis alle!« Vi är pá väg Leaf Hound är änlligen inköpt. Dubbelt sä dyr album. »Dirk Dirkschneider (hehe!) .... ?? Nein, he bist only 
till världens största skivmässa, Utrecht Record Fair. Vi som Bath0rYS •Gula geten•. VG+, nicht best freunde ... 500 euro price für die Beatles 
dundrar igenom Europa i Stefans mattsvarta skápbil som är totalt fullpackad »Revolver« mono EX-exemplar?? Scheisse!!« 
med heta vax. Jag medger att mitt annars rätt loja lynne har gett vika för Nàgra holländarbulvaner beter sig som om de vore Vince Neil r986. Halv-
nágon form av peppflöde. ligger i fiitöljer med spritiga drinkar. Kokainstinna men »trevliga« pá ett 

E fter en rätt trist färjekorsning mellan Sveriges anus (Göteborg) och Kiel 
närmar vi oss destinationen med stormsteg. Dim Ie har insisterat pà att 

i 
vi ska bo pa det lilla lbishotellet mitt i stan, eftersom det är »där allting 

� händer«. för gemene man/kvinna betyder detta inte att det där pàgár nágon 

� form av bankett med societeten med skumpa och puss pa kinden. 1 hotellets
;; lobby har de tyngsta handlarna du kat upp med ... just det ... vinyler. Det är 
Ei' nägra rika ryssar. Nágra salongsberusade cockney-britter. Nágra danskar. 

översittarsätt. Jag dömer, men jag dömer nästan alltid rätt. Den ena är VG, 
den andra VG-. lnte värd nàgon känslomässig valuta över huvud taget. 

S 
jälva skivmässan tar fart. Det är enormt. Jag har aldrig sett sá mycket
skivor i hela mitt liv. Jag uppskattar mässan till ungefär tre stycken 
flygplanshangarer fullproppade med vinyl. Den eviga svenska reabacks

skivan »Pelles gröna« syns inte till nágonstans. l stället ser jag kanske 30 
exemplar av Beatles mytomspunna samlingsskiva frán 1966, »Yesterday 

>>}ag ser tegelstenar av pengar bytas mot en lp, 
en singel eller en acetatskiva<< 
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