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Fredag ”Man är nästan 
mer psykolog än 

danspartner”
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”Det här kan vara  
en nytändning för  
musiken i Arvika”

Runt kvarteret Pilen i centrala Ar-
vika är det få saker som vittnar om 
att det kommer att stå värd för en 
ny musiksatsning. Innergården, 
med ingång från Hamngatan, ska 
under morgondagen och kvällen 
kläs i musik, konst och en mängd 
andra saker som kommer att för-
vandla den till vardags så tråkiga 
parkeringsytan till en magnifik 
klubblokal under bar himmel.

I ett kontor i en av de angräns-
ande längorna försöker Fredrick 
Berntsson och Arvid Blix att för-
klara hur en försiktig tanke om 
ett skivbolag mynnat ut i en hap-
pening som liknar en dag på Arvi-
kafestivalens dansscen under dess 
fornstora dagar.

– Med skivbolaget kom idén om 
att samla några av alla de som gör 
elektronisk musik här i stan, säger 
Fredrick Berntsson och konsta-
terar att en stor del av den elek-
troniska musik som produceras i 
Arvika håller hög klass, även sett 
internationellt.

– Det känns kul att kunna samla 
ihop flera namn och presentera 
den här scenen i form av en skiva, 
fortsätter han.

”Arvet går vidare”
Just elektronisk musik – house, 
techno och liknande – har en bred 
etablering i Arvika, mycket tack 
vare alla år med Arvikafestivalen 
som inspiratör. Både Berntsson 
och Blix har en bakgrund inom 
festivalen och i dag gör de båda 
musik som liksom flera andra från 
trakten har uppmärksammats av 
internationella aktörer.

– Det är många här som har fått 
uppleva något som verkligen inte 
är förunnat varje människa i varje 
småstad. Arvet efter festivalen 
går vidare känns det som, genom 
dem som minns festivalen och inte 
minst genom dem som gör musik, 
säger Arvid Blix.

Nu ligger skivan klar, sju artister 
över nio låtar under namnet The 
Sound of Arvika. 

– Ett skivsläpp behöver firas av 
ordentligt så vi började planera, 
fortsätter Fredrick Berntsson.

Arvid Blix fyller i:
– Fredrick har haft en fest på in-

nergården här tidigare så jag före-

slog att vi skulle göra det igen, fast 
större.

Werling kompas av en dj
Och modell större har det blivit. De 
beskriver det själva som ”En total 
eufori i olika konstformer”. Några 
av artisterna som medverkar på 
skivan kommer att uppträda men 
också många andra. 

Saxofonisten Håkan Werling 
kommer att kompas av en dj, 
konstnärerna Johanne Skilling-
stad, Lise Bache och Ann-Char-
lotte Hedenskog kommer att göra 
live art, High Tech Nomads kom-
mer att köra videomapping och 
Kaj Dyrvold kommer att visa upp 
konst i Arvika Konsthall som ligger 
i anslutning till innergården. 

Dyrvold kommer också att skapa 
konst under lördagen, till musik. 
Dessutom är det öppet för barn un-
der dagen, de får bygga instrument 
av udda material som sedan ska 
användas i en stor jamsession.

– Vi känner många i branschen 
genom våra erfarenheter och när 
vi väl bestämde oss för att göra det 
här ville vi såklart att det skulle 
göras på allvar, skrattar Fredrick 
Berntsson.

Arvid Blix och Fredrick Bernts-
son har gjort musik tillsammans 
och jobbar ihop i olika samman-

hang, bland annat på Olssons bryg-
ga i Arvika där Fredrick Berntsson 
sköter artistbokningarna. Nu har 
de gemensamt fokus på kvarteret 
Pilen.

– Det har blivit sådana otroliga 
synergieffekter. Många bidrar och 
engagerar sig, inte minst de som 
har verksamheter runt innergår-
den. Alla, från tanten som säljer 
garn till Konsthallen, har hakat på, 
säger Arvid Blix. 

Fina innergårdar
Att den här dagen arrangeras just 
på en innergård är något som Ar-
vika kommun ser tacksamt på. 
Det finns en vilja att rusta upp och 
synliggöra de många fina, ofta lite 
bortglömda, innegårdar som ligger 
i de centrala kvarteren i Arvika.

– Kommunen har varit väldigt 
tillmötesgående, de har känt att 
det här kan vara en liten nytänd-
ning för musiken i Arvika. Varför 
inte en innergårdsfestival i en för-
längning? Det kan vara all sorts 
musik, varje ställe passar bäst för 
sin stil. Det är en kittlande tanke, 
säger Fredrick Berntsson.

Tankar på en fortsättning på lör-
dagens koncept finns redan.

– Vi har redan funderingar på en 
liknande tillställning under sen-
sommaren, säger Arvid Blix.

Det finns ingen oro för klagande 
grannar enligt arrangörerna. Men 
det faktum att festen hålls under 
bar himmel ställer vissa krav på 
vädret.

– Ett antal partytält står i be-
redskap och en alternativ lokal är 
bokad. Vi är beredda på allt. Även 
orkanvindar. Det kommer att bli 
en jävligt kul fest på lördag oavsett 
väder, det känns solklart, säger Ar-
vid Blix snabbt.

Innergården får ta emot 300 per-
soner, förutom festivalgeneralerna 
kommer ytterligare ett femtiotal 

personer vara inblandade i själva 
arrangemanget, från artister till 
barpersonal. 

Djup elektronisk förankring
Att låta elektronisk musik repre-
sentera Arvika som musikstad 
kan nog verka provocerande för 
några. Här finns flera akter inom 
både hårdrock och annan musik 
som naturligtvis också präglar 
stadens musikliv. Men det finns 
en djup förankring av den elektro-
niska musiken, inte minst genom 
Arvikafestivalens profil genom 

Askan är den bästa jorden heter det. Och efter att Arvika förlorat både Arvika-
festivalen och konsertverksamheten på Ritz verkar det nu som om musiken 
åter får grogrund i staden. Två eldsjälar samlar traktens elektroniska elit och ser 
till att fira ordentligt. I morgon arrangeras The Sound of Arvika.

Två killar och en innergård. Fredrick Berntsson och Arvid Blix slår ihop sina respektive företag 
för att arrangera The Sound of Arvika. fOTO: Carl EdlOm

Så här ser den ut – innergården i kvarteret                           Pilen i Arvika. Under lördagen kommer platsen att fyllas med allt ifrån musik till videomapping och konst i olika former. riTning: frEdriCk bErnTssOn OCh arvid blix

Carin Tidén, föreståndare Arvika 
Konsthall: ”Det här är verkligen 
roligt. Konst och musik i samklang. 
Vi hoppas på flera liknande planer.”
 fOTO: Carl EdlOm
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High Tech Nomads.

Johanne Skil-
lingstad, Lise 
Bache och 
Ann-Charlotte 
Hedenskog.

Medverkande artister: barka, karl Johan, fred 
White, Chris Pointdexter, grounded blix, dstream, och 
martin lindahl. 

bakom artistnamnen fred White och grounded blix •  
finns arrangörerna fredrick berntsson och arvid blix. 
martin lindahl spelar till vardags ståbas i Top Cats.

skivan finns att köpa på plats under lördagen.•  
The sound of arvika recenseras på nästa uppslag.•  

The Sound of Arvika – skivan

åren. För många utanför Värmland 
är Arvika synonymt med synth och 
annan elektronisk musik.

– Jag känner en sjuk tomhet ef-
ter Arvikafestivalen. Helt klart. Jag 
har känt att det varit tråkigt att bo 
kvar här eftersom stadens identi-
tet försvann. Det här är säkert ett 
sätt, omedvetet eller inte, att ge 
utlopp för den saknaden. Det är 
jättemånga som känner en grym 
saknad, speciellt nu när det när-
mar sig sommar, säger Fredrick 
Berntsson.

– Jag har jobbat på festivalen se-

dan jag var 16 och har velat arrang-
era något nytt en längre tid. Det är 
fantastiskt nu att känna hur tren-
den lyfter fram den elektroniska 
musiken. Så det här kanske växer 
och blir jättestort, säger Arvid Blix.

Efter att två av stadens vikti-
gaste musikinstitutioner – Arvi-
kafestivalen och Ritz– lagt ned 
verksamheten är The Sound of Ar-
vika kanske början på något nytt 
för staden. 

– Det känns så. Jag hoppas att 
det är så, säger Arvid Blix och får 
ett nickande medhåll från sin kom-
panjon.

Fotnot: Vernissage på Arvika 
Konsthall med Kaj Dyrholt re-
dan i dag. För att lyssna på The 
Sound of Arvika gå in på http://
thesoundofarvika.wordpress.
com. Där finns också en detalje-
rad lista på programmet.

Konstnären Kaj Dyrvold. fOTO: krisTOffEr andErssOn 
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Stor 
Saknad
”Jag har 
känt att 
det varit 
tråkigt att 
bo kvar här 
eftersom 
stadens 
identitet 
försvann.”
Fredrick 
Berntsson


