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Lampan. Jag vet inte vad jag ska 
säga om den här lampan mer än att den 
fick mig att stanna i steget när jag såg den 
i skyltfönstret och tänka: Fan va snygg! 
Fan va 70-tal! De små orange bollarna är 
oemotståndliga. Det är lite Austin Powers-
feeling över det hela också och sånt blir 
jag alltid förförd av. 1 395 kronor på Coc-
tail DeLuxe, Bondegatan 34, Stockholm, 
eller www.coctail.nu

Koftan är ett 
 underbart pLagg. 
Den var inne bland rödvinsbo-
hemerna i skiftet mellan 70- och 
80-tal. Dess slutgiltiga status 
kom dock med Kurt Cobain. 
Den enda rock ’n’ roll-ikonen 
värd namnet de senaste 20 
åren. Han föredrog tunna saker 
med en jag-hittade-den-i-en-
container-look. Den här från 
Nudie-butiken på Skånegatan 
75, Stockholm, är elegantare 
och kostar 995 kr.

roLLing StoneS 
på dvd. En självklar på-
minnelse för dem som var där 
och såg världens bästa rock-
band under världsturnén. Och 
en lika självklar medicin för 
dem som av nån outgrundlig 
anledning missade showen. 
”The Biggest bang”, Rolling 
Stones turnédokument över 
fyra dvd, fås för 399 kr på 
www.ginza.se

Keith richardS-
t-Shirten. Ja, jag 
har NATURLIGTVIS redan 
köpt en åt mig själv. Bilden 
är från tidigt 70-tal när han 
var själva definitionen av 
rock ’n’ roll-cool. Och den 
är inramad av väl valda 
skandalartiklar om Keith. 
På vänstra axeln har du den 
om razzian mot Redlands 
1967. Den enda Stones-
t-shirt du behöver. Kostar 
239 kr på allposters.com 
(sök på Keith Richards).

tiLL din bäSta vän. 
”White chalk” med PJ Harvey är 
årets bästa platta och den mest 
konsekvent melankoliska, för att inte 
säga depressiva, musik som spelats 
in sen, tja, Lou Reeds ”Berlin” – och 
den kom för 34 år sen. Piano och   
PJ:s sköra flickröst står i centrum. 
Det låter som hon sitter och spelar 
i en sal utan möbler i en övergiven 
herrgård på engelska landsbygden. 
Och ute är det ett jävla väder. Det kallar 
jag vackert.

tiLL indietjejen 
eLLer -KiLLen. 
”Shotter’s nation” – Babys-
hambles. Har ni avfärdat 
Pete Doherty som en pate-
tisk, galen knarkare? Då är 
ni helt vilse. Det här är ut-
sökt brittisk rock med pop-
känsla och stora refränger. 
Musik rotad i traditionen 
från Stones-Who-Kinks-
(Small) Faces-Clash-Jam. 
Den finaste tradition som 
finns att förvalta.

tiLL countrytjejen eLLer 
-KiLLen. ”Raising sand” – Robert Plant 
& Alison Krauss. En hårdrocklegend och en 
bluegrassdrottning. Hur låter det? Tro mig, 
det är ett äktenskap instiftat i himlen. Allt är 
bättre än bra och tolkningen av Gene Clarks 
”Polly come home” är bättre än så. Där är 
tempot är så nerskruvat att musiken nästan 
står stilla i sin melankoliska skönhet.tiLL tonårSKiLLen eLLer tonårStjejen. 

”Just like you” – Keyshia Cole. Först kom Sly Stone – sen Prince. 
Först kom Marvin Gaye – sen R Kelly. Det handlar om att bära 
den musikaliska elden vidare och för alla oss som älskar soul 
som den framförs av Mary J Blige: nu kommer Keyshia Cole, 26. 
Hon sjunger med samma känsla av hängivenhet, av ett tvingande 
måste, jag har nåt att berätta! Sväng eller ballader. Hon fixar allt 
– och det låter m-o-d-e-r-n-t.

En resa till EM i fotboll i 
Österrike och Schweiz i 
sommar, samt en packe 
väl valda matchbiljetter, 
finalbiljetten inkluderad, 
naturligtvis. Om alla jag 
känner går ihop bör de 
tillsammans kunna ge mig 
denna julklapp. Jag tar det 
nästan för givet.

Min egen  
önskeklapp

Tore

LyxfruLLen. Det här är klappen: en röd ros, 
ett vackert kort om att annandag jul, älskling, blir det 
Afternoon Tea på Cadier bar, Grand Hotel, Stockholm. 
Till teet får man ett trevåningsställ med sandwichar 
fyllda med svenska smaker, läckra bakverk och scones 
serverade med husets väl valda specialiteter. Kostar 
325 kr – plussa på med ett glas champagne och det 
går loss på 395 kronor/person.

tiLL rocK ’n’ roLL-farSan. 
”Chrome dreams II” – Neil Young. Det var ett 
tag sen Neil gav ut en avgörande låt men i den 
18 minuter och 13 sekunder långa ”Ordinary 
people” har han fått till en klassiker som står 
jämsides med andra elförstärkta epos som 
”Cortez the killer” och ”Like a hurricane”. ”No 
hidden path” på 14 minuter och 33 sekunder 
är bara marginellt sämre. På andra ställen 
visar sig Neil från sin bästa, akustiska sida. 
Mästerligt.

puSSmunteLefon. Stationära telefoner och mobila telefoner. De är alla 
skitfula och tråkiga. Den klassiska Kobran är ett undantag som bekräftar regeln. Här 
är ett undantag till: en pussmuntelefon från Babsong. Ärligt talat vet jag inte om den är 
värd att kallas snygg – men kul är den. Det räcker – och designen ger trevliga associ-
ationer. 398 kr på Coctail DeLuxe, Bondegatan 34, Stockholm, eller www.coctail.nu

Mina 
klappar 

innehåller det 
bästa som 
finns här i  
livet: musik. 
   Förutom 
årets plattor 
tipsar jag om 
årets roman, 
Don DeLillos 
”Falling man”. 
   Jul för själ 
och intellekt.

”faLLing man” – don deLiLLo. Det handlar om 
attentatet mot WTC den 11 september 2001 – men DeLillo-sty-
le… Mannen har en förmåga att skriva en poetisk prosa som på en 
gång är exakt och, på ett magiskt sätt, tankspridd och förströdd. 
Han ser det stora i det lilla. Han ser det andra är blinda för. Boken 
kom i svensk översättning i år men originaltiteln har behållits.

        Journalist och

     musikälskare


