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”Jag ämnar därför här 
och nu ta upp ett av 

de mest akuta samhälls-
problem vi lever med 2012.”
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TÅGVÄRDARS VARDAG 
FYLLD AV OTRYGGHET

 I går inleddes rättegången mot den 
21-åring som ska ha försökt kasta av en 
tågvärd i farten. Kollegor berättar att 
inget gjorts för att förbättra säkerheten.

KOMPETENS OM 
VÅLD SKA HÖJAS  

 Skåne kan få ett kompetens-
centrum mot våld i nära relation-
er. Just nu utreds behovet av ett 
sådant. 

ROSENBERG TESTAS
I TRÄNINGSMATCH 

 Markus Rosenberg på topp med 
Zlatan Ibrahimovic – och Andreas 
Granqvist som högerback. Erik Hamrén 
testar nya detaljer i startelvan.  

SKURKLANDET – LIVE I KVÄLL

Som en läskig barnsaga
 De vill vara som en läskig barnsaga. En symbol för det mörka men ändå medryckande. I kväll spelar ban-

det Skurklandet på Biljardkompaniet. SIDAN 13
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The Hives – ”Lex Hives” SIDAN 14
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MUSIK

Summerburst 
sänds i tv och radio
SVT kommer att sända live från 
housefestivalen Summerburst på 
Stockholms stadion den 16 juni. 
Bland de bokade artisterna finns 
David Guetta (bilden) och Swedish 
House Mafi a-medlemmen Sebastian 
Ingrosso. Summerburst sänds i SVT 
2 och på svt.se/psl, och i ”Musikgui-
den” i P3.  TT SPEKTRA

MUSIK

Elvis grav 
till salu
Är du Elvis Presley-fan? 
Då kanske du vill låta dig 
begravas i artistens tom-
ma grav? 

Den 23 juni säljs   Elvis 
första grav på  Forest Hill-
kyrkogården i Memphis 
på auktion, rapporterar 
Contactmusic.

Två månader efter att 
”The King” gravsattes där, 
i augusti 1977, flyttades 
han till en annan grav vid 
sitt hem Graceland.

 

 TT SPEKTRA

...kronor. Så myck-
et ligger budgeten 
på för nya filmati-
seringen av ”Brö-
derna Lejonhjärta”. 
Nu är det klart att 
det blir John Aj-
vide Lindqvist som 
skriver manus till 
filmen som ska re-
gisseras av Tomas 
Alfredson.
 TT SPEKTRA

 Amerikanska 
indierockbandet 
The Shins kommer 
till Malmö för en 
spelning på KB den 
3 juli. Bandet är 
aktuella med 
album et ”Port of 
Morrow”. Biljetter-
na släpps den 30 
maj.  CITY

 I dag börjar Kö-
penhamns gatufes-
tival Distortion som 
pågår till och med 
söndag. Festivalen 
flyttar mellan olika 
stadsdelar och har 
program för både 
barn, vuxna och 
äldre.
  CITY

200 000 000
THE SHINS 

TILL MALMÖ

DISTORTION 
DRAR IGÅNG

KRISTIANSTAD. Skurklandet. 
Det ska kännas som 
hämtat ur en barnsaga, 
en symbol för det mörka 
men ändå medryckande, 
enligt sångaren Jimmy 
Bussenius.

I kväll spelar bandet 
i Kristianstad.

– Jag har drivit det här pro-
jektet i många år i lite olika 
konstellationer, säger Jim-
my Bussenuis, 29, som va-
rit med hela tiden och som 
skriver det mesta av band-
ets musik.

– Ljudbilden har bytts 
ut med medlemmarna ge-
nom åren. Först var det mer 
traditionell rock, sen blev 
vi lite Balkan-inspirerade 
och nu drar det åt syntigt 
80-talssound. Fast vi har 
hela tiden behållit punk-
nerven.

Han beskriver Skurklan-
det som ett koncept. Band-
medlemmarna bär uniform, 
texterna är inte klassiska 
kärlekslåtar utan ska på nåt 
sätt knyta an till det lite po-
etiska och sagoinspirerade 
bandnamnet, Skurklandet.

– Det ska vara 
som i en lite läs-
kig barnsaga, där 
Skurklandet är 
det mörka och 
odefi nierade. 
Men samtidigt 
vara medryckan-
det, våra låtar kan ju 
låta glada även om texterna 
är melankoliska.

Vad handlar texterna om då?
– Till exempel låten ”Ögon-
blick” från förra skivan. 
Den handlar om livet, från 
vaggan till graven, och om 

hur vi ju äldre vi blir 
också blir mer 

medvetna om att 
det vi gör kanske 
egentligen inte 
har så stor be-
tydelse. Och hur 

man är en liten del 
i stort maskineri och 

gör så gott man kan.

Vad händer framöver?
– Vi har ett par spelningar 
i Lund planerade, men 
inga datum satta än. Sen 
ska vi spela in en EP som 
förhoppningsvis blir klar 

i sommar, tidigare har vi 
gjort tre skivor.

Riktiga fysiska skivor alltså?
– Ja, det är ju inte samma 
sak som när vi började, för 
åtta–tio år sen. Då var det 
ju faktiskt folk som köpte 
skivorna. Men det är lite för 
vår egen skull också, käns-
lan av att faktiskt ha gjort 
något.

 

Bromölladuon Storck inleder 
kvällen. 

Vad? Säsongsavslutning för 
Äntligen onsdag.
Var? Biljardkompaniet.
När? I kväll från klockan 20.
På scen: Bromölladuon 
Storck, Skurklandet och 
Malmös SM-lag i Poetry Slam.

Mårran i berättelserna 
om Mumintrollen: 

”Ett hot som aldrig talar. Hon 
är ensamheten personifierad, 
utfryst men med längtan efter 
samhörighet.”

Frankensteins 
monster: ”En varelse 

som blir skapad av människan 
och som tack möter hat. Till 
slut lever varelsen upp till den 
bilden och blir ett monster.”

King Kong: ”Här blir 
skurken, King Kong, 

bortförd från sitt hem, jagad 
och mördad.”

… musiklivet i Skåne:
”I Malmö är det väldigt bra, 
där händer jättemycket och 
det är stor konkurrens om 
musikscenen.”

… att skriva och sjunga 
på svenska:
”Det är lättare att nå fram på 
folks modersmål, en text kan 
beröra mycket starkare. Sam-
tidigt är nackdelen att man 
begränsar sig eftersom färre 
förstår språket.”

… den svenska segern 
i Eurovision:
”Har inte följt det alls men 
tycker att låten är rätt catchy. 
Att vi vann bryr jag mig mind-
re om.”

   FAKTA
Jimmy Bussenuis 
om…

Jimmys topp tre 
skurkar:

Äntligen sommar

EMMA LIEDBERG
emma.liedberg
@citykristianstad.se

TEXT:

Punknerven har bestått
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MÖRKT
”Skurklandet är 
det mörka och 
odefinierade.”

JIMMY BUSSENIUS

KVITTO
 Jimmy Bussenuis, med hatt till höger, tycker 

att fysiska skivor är som ett kvitto på att man 
åstadkommit nåt som band.   FOTO: DAVID OHLSSON

SOMMARTURNÉ 
I MINIFORMAT 

 Hon hinner ta det lugnt en månad, sedan är 
det dags för hela Sveriges Loreen att ge sig ut 
på vägarna. Loreens konserter kommer bara att 
vara 30 minuter långa och presenteras som en 
försmak inför en turné i större format till hös-
ten. Den 26 juli når hon Skåne och Helsingborg.
TT SPEKTRA  FOTO: SCANPIX
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