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PRÄSSEBO. Något som 
låter utländskt, men 
med svensk stavning.

Resultatet blev 
coverbandet Lajv som 
går en het vinter till 
mötes.

– Vi är redo för nästa 
steg och det ska bli 
grymt roligt att spela 
på Branäs After Ski, 
säger gitarristen, 
Christian Andersson.

Att få spela på After Ski har varit 
ett av de stora målen. Innan dess 
väntar dock en klassisk spelning 
i Älvängen, på lokalkrogen La 
Plaza, nu på lördag.

– Det har blivit något av 
hemmaplan och vi har haft su-
veräna spelningar där genom 
åren, säger Mikael Karlsson, 
frontfigur i bandet.

Denna gång blir det något av 
en nypremiär för Lajv. Grup-
pen har minskat sin ensemble 
med en person, men ändå lyck-
ats behålla samma instrument-
uppsättning. När trummisen 
Jonas Karlsson bestämde sig 
för att sluta tog datorn vid.

– Det har tagit mycket tid 
att lägga in alla låtar i trum-
programmet, men nu sitter 
takterna samt en och annan 
sving på plats. Det låter riktigt 
bra, även om möjligheterna att 
improvisera begränsas något, 

säger Mikael Karlsson som har 
ägnat åtskilliga timmar i studi-
on hemma i Prässebo.

– Det är för och nackde-
lar med allt. Nu är vi bara tre 
som ska dela på gaget, vilket 
är en fördel. Samtidigt är vi 
en mindre som kan bära alla 
prylar. Att köra själva giget är 
inget vi egentligen tar betalt 
för, utan det är all tid före och 
efter. Ett gig suger nästan tolv 
timmar, menar Christian An-
dersson.

Ett band utan trummis 

stiger i graderna hos krögarna. 
Det hävdar basisten, Richard 
Hammarberg, bestämt.

– Absolut, ljudvolymen kan 
styras på ett helt annat sätt än 
om du har ett trumset på scen.

För lördagens krogbesökare 
väntar också en delvis ny låtre-
pertoar.

– Vi har en del nyheter på 
gång. Målet är att spela låtar 
som publiken vill höra just nu, 
säger Mikael Karlsson.

Fram till vecka 8 nästa år 
kommer Lajv att repa in extra 

många ”sjunga mé låtar”. 
Redan vecka 3 uppfylls en dröm 
för bandet. Genom goda kon-
takter, bland annat The Killar-
na som också har rötter i Präs-
sebo, har Lajv fått möjlighet att 
spela på After Ski i Branäs.

– Du måste ha laddat med 
en speciell repertoar för att 
klara den typen av spelningar. 
På After Ski kan det finnas allt 
från småbarn till pensionärer 
och tanken är att alla ska un-
derhållas. Eftersom vi tidigare 
spelade en hel del dansbandslå-

tar så känner vi oss säkra på se-
niorerna, men barnvisor har vi 
inte kört särskilt många – än så 
länge, säger Mikael Karlsson.

Det är en positiv musik-
trio som träffas varje måndag 
hemma hos Mikael i Prässe-
bo. Här har de en egen replo-
kal på tomten. Att ”Trubadur-
Micke” som Mikael också kallas 
kom med i Lajv-gänget har sin 
förklaring.

– Jag bodde i Nygård då 
och när klubben arrangerade 
sin årliga knallemarknad satt 
Christian, Richard och en kille 
som heter Roger Nylundh 
och spelade på fotbollsplan. 
Jag hörde ”oväsenet” hem till 
mig och blev så j-kla sugen på 
att haka på. Fram med gitarren 
och ner till plan. Vi spontan-
spelade i flera timmar, något 
år senare bildades Lajv. Vi ville 
ha ett namn som lät utländskt 
men med svensk stavning, be-
rättar Mikael.

Lajv – snart vid sina drömmars mål
– Men först en spelning på hemmaplan

Lajv bjuder alltid på strålande underhållning. Fr v Richard Hammarberg, Mikael Karlsson och 
Christian Andersson.

Bandets nya trummis! – Han 
är helt otrolig. Spelar aldrig 
fel, utbrister bandmedlem-
marna.

LAJV

Är: Coverband från Nygård som 
spelar allt från dansband till Ozzy 
Osbourne.
Spelar de bäst: Pink Floyd och 
U2.
Sveriges bästa coverband: Du o 
Jag eller Bröderna Haaks. 
Största spelningen: Korpcupen 
i Skepplanda 2006 och Edetnatta 
2007.
Aktuella: Spelar på La Plaza nu 
på lördag och på Branäs After Ski 
vecka 3 och 8 2009.

Medlemmar
Mikael Karlsson
Spelar: Gitarr, klaviatur och 
ledsångare.
Ålder: 35
Bor: Prässebo.
Yrke: Träslöjdslärare på Ting-
bergsskolan i Lödöse.

Christian Andersson
Spelar: Gitarr
Ålder: 23
Bor: Nygård
Yrke: Anläggningsarbetare.

Richard Hammarberg
Spelar: Bas
Ålder: 24
Bor: Alafors ”Men är från 
Nygård”.
Yrke: Byggnadsarbetare.

Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Behandlingar årets julklapp!

...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!

Klassisk
ansikts-
behandling
• Rengöring • Peeling • Portömning • Brynplock
• Avslappnande massage  • Samt mask och dagkräm

• Helkroppspeeling 
• Massagebad där vi samtidigt 
  bjuder på något gott att förtära
• Helkroppsmassage 
• Ansiktsmask och dagkräm

120 min.

75 min.

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen •      www.friskhud.nu

Helkroppsmassage

Delkroppsmassage

Köp ett presentkort 
för minst 500 kr så 
får du en exklusiv 
handkräm

värde 249 kr!
Så långt lagret räcker.

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt och verkan.

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud
• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt
• Reducerar fina linjer
• Uppstramande
• Reducerar rodnad (erytem)

Presentförpackning
• Supreme Lift Filler Q10 Moisturizing Cream 50ml
• Supreme Lift Filler Q10 Eye Emulsion 30 ml
• Sweet touch Eye Make-up remover 125ml

Klassisk
395:-395:-

90 min.

295:-295:-Klassisk 40 min.

Spikmatta
Rek utpris 699 kr 569:-569:-

Ord pris 995 kr

Ord pris 475 kr

Ord pris 845 kr

999:-999:-
Värde 1277 kr

Välkomna till ett härligt 2009 med spännande och sköna behandlingar önskar Catrine & Anett!
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