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Två singlar är redan 
släppta och snart kom-
mer en tredje. Metal-
bandet No Notion har, 
kanske rent av på grund 
av coronapandemin, 
verkligen fått upp far-
ten.

– Vi försöker se för-
delarna med att vi inte 
kan spela live och verk-
ligen utnyttja tiden, 
säger gitarristen Erik 
Svensson.

Den som lyssnat på de två 
första singlarna, ”It’s not 
the end” och ”Masquera-
de” kan lätt få för sig att 
No Notion är ett band som 
inte har bestämt sig för hur 
det ska låta. 

Sanningen är en helt an-
nan.

– Vi har släppt två yt-
terligheter, låtar som är 
väldigt kontrasterande. 
Kommande släpp kommer 
vi att hålla oss däremellan 
men med övervikt mot det 
tunga, säger Erik Svensson. 

Det är han och trummi-
sen Jimmy Svensson som 
lade grunden till No No-
tion. 

– Vi är kusiner och har 
hållit ihop sedan sexan el-
ler sjuan. Det var då vår 
dröm väcktes – han köpte 
trummor och jag elgitarr 
och vi har spelat ihop se-
dan dess, berättar Erik 
Svensson.

I början var det hårdrock 

à la AC/DC som gällde och 
länge repade kusinerna i 
Eriks föräldrahem i Vånga 
utanför Kristianstad. 

Det här var också en pe-
riod då övriga bandmed-
lemmar kom och gick. Så... 

– ...vi insåg att det var för 
svårt att locka dit medlem-
mar. Det låg för ”off”, så vi 
tog ett strategiskt beslut att 
byta replokal till Markan 
i Hässleholm. Det kändes 
tillgängligt för en större del 
av södra Sverige och då 
gick det ganska snabbt att 
hitta en sångare och basist 
som det funkade för. 

Med tiden har musiken 
blivit hårdare, men ban-
det håller fortfarande fast 
vid det klassiska och Erik 
Svensson nämner band 
som Megadeth och Metal-
lica som några av influen-
serna.

Förra året ställde killarna 
upp och tävlade i Liveka-
rusellen. 

– Vi tog oss till distrikts-
finalen för Skåne/Blekinge 

och fick näst flest röster 
från publiken. Bandet som 
slog oss kom sedan tvåa i 
Sverige, säger Erik Svens-
son.

Sedan dess har bandet 
bytt basist och numera 
är det Anton Tuomi från 
Landskrona som står för 
ryggraden i soundet.

Låtarna skriver band-
medlemmarna tillsam-
mans, men ofta är det Erik 
och Jimmy som inleder 
processen.

– Ofta sitter vi med 
trummor och gitarr och 
pular på en stomme, som 
vi presenterar. Sedan fär-
gar Elias (som heter Isac-
son i efternamn och är 
sångare, reds. anm.) och 
Anton det med sina delar, 
Texterna skriver Elias, och 
sedan bidrar vi med feed-
back så det blir en helhet 
av det. Stommen är ofta 
ganska trashig och klassisk 
metal, men slutresultatet 
blir alltid något annat, sä-
ger Erik Svensson. 

Det färdiga resultatet 

spelas sedan in i en studio 
i Landskrona och den 16 
september är det dags för 
nästa släpp. 

– Låten heter ”New Be-
ginning” och drar lite mer 
åt metalhållet än den förra. 

Ytterligare låtsläpp är 
planerade till senare i år.  

– Planen nu är att ut-
nyttja tiden då vi inte kan 
vara ute och giga så mycket 
till att spela in låtar med 
de förutsättningar och den 
budget vi har. Målet vi har 
är att ge vår musik och vårt 
sound en så rättvis chans 
som möjligt att slå. Delmål 
är inspelningar, ep:s, al-
bum, komma ut och spela 
och få en fanskara som är 
engagerad och intresserad. 
Sweden Rock är också ett 
delmål, absolut, säger Erik 
Svensson.

På frågan om vad det är 
som driver bandet kom-
mer svaret blixtsnabbt och 
bestämt.

– Passion! Det bästa vi 
vet är att skapa musik. Och 
ett kvitto på att den pas-
sionen ger något som är 
större än att bara stå i rep-
lokalen är att folk vill sätta 
på våra låtar eller kommer 
på våra gigs. 

Med en passion för 
den hårdare rocken

En stenhård förstasingel följdes av en powerballad. No Notions tredje låtsläpp i sommar, den 16 september, landar någon-
stans mitt emellan.  FOTO: VIKTOR LARSSON

h No Notion
Bandet repar i 
Hässleholm men 
medlemmarna är 
utspridda. Gitarris-
ten Erik Svensson 
är från Vånga, men 
bor i Sölvesborg, 
sångaren Elias 
Isacson är från 

Osby men bor i 
Malmö, basisten 
Anton Tuomi bor 
utanför Landskro-
na och trummisen 
Jimmy Svensson 
bor i Vånga. 
Singlarna ”It’s 
not the end” och 

”Masquerade” 
finns redan på 
Spotify och andra 
digitala platt-
formar. Den 16 
september släpps 
”New Beginning”. 
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SCEN
FOF - Föreställningen 
om fittan/snippan
Scen: Kroppsklubben på 
Potato Potato i Malmö
Konstnärlig ledning:  Jilda 
Hallin och Lisa Nilsson
Dans och koreografi: Jilda 
Hallin, Lisa Nilsson och Elise 
Brewer
Dramaturgi och text: Sara 
Ribbenstedt
Ljusdesign: Uli Ruchlinski
Scenografi: Annika Carlsson
Kostym: Klara Helin
Musik:  Signalverket
Målgrupp: 9-12 år och deras 
vuxna
Premiär onsdag 9 september

Dans, fakta, akrobatik, 
minnen – i en välkom-
ponerad scenbland-
ning har Malmöbase-
rade scenkonstgruppen 
Kroppsklubben skapat en 
upplysande, vacker och 
jordnära föreställning om 
den laddade kroppsdelen 
fittan.

Dansarna Jilda Hallin, 
Lisa Nilsson och Elise 
Brewer inleder med ett 
försiktigt och rytmiskt 
skanderande av ”fi”, 
”t”och ”ta” för att sedan 
ruska om oss med ex-
plosiv discodans till The 
Pointer Sisters ”I’m so 
excited”. 

Iklädda overaller i milt 
brunt, persikofärgat och 
orange dekorerade med 
volanger och gömda 
hemligheter fortsätter de 
sedan att vara våra guider 
in i fittans värld. 

Den explosiva lusten 
övergår i ett långsamt ut-
forskande där blyghet och 
stolthet blandas - en har 
ett namn på sin fitta och 
en annan vill helst inte 
prata om den alls.

Och så en bit in i 
föreställningen vänder 
sig dansarna direkt till 
publiken och presenterar 
sig själva, alla inblandade 
i föreställningen och ger 
sedan en grundlig lektion 
i fittans alla delar - från 
äggstockarna, via clito-

ris och blygdläppar till 
venusberget – samtidigt 
som de bygger en kropps-
skulptur och tydligt visar 
hur helheten ser ut.

Andra ingredienser i 
den här medryckande 
föreställning är röster som 
delar med sig av minnen 
av allt från hur någon 
för första gången såg 
tampongsnöret hänga ut 
ur sin mamma till besvi-
kelsen över de små bruna 
fläckarna som var den 
mytomspunna menstrua-
tionen.

Kroppsklubben arbetar 
med scenkonst och dans 
för barn och med krop-
pen ur olika perspektiv i 
sina föreställningar. Deras 
första föreställning LÅR, 
med just låren, hade pre-
miär 2017 och blev bland 
annat uttagen att spelas 
på scenkonstbiennalen 
Bibu 2018. 

Att man nu därifrån 
tagit sig an en än mer 
laddad kroppsdel i 
denna suveräna bland-
ning av faktaförmedling 
och scenkreativitet känns 
som en logiskt fortsätt-
ning på arbetet.

FOF riktar sig till en 
publik i åldrarna 10 till 12 
år och till deras medföl-
jande vuxna och det är 
uppenbart på premiärfö-
reställningen att även om 
dansarna definitivt når ut 
till den unga publiken och 
många applåderar och 
gungar i takt till musiken 
så är det också både pin-
samt och jobbigt för en 
del. Vilket bara gör FOF 
ännu viktigare.

En av rösterna i före-
ställningen berättar ”Jag 
minns att jag inte kände 
igen mig där nere. Det 
var en massa veck och 
hud och och saker. Vad 
var egentligen vad?”. 

Det vet vi definitivt när 
vi lämnar scenlokalen 
med gung i kroppen och 
kunskaper i knoppen.

Gunilla Wedding

Scenkreativitet 
med fittan i fokus

FOF - föreställningen om fittan  FOTO: GRAHAM ADEY


