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 ■ MUSIK Sydsvenskan i hårdrockens Brasilien 

De vanliga lördagsshopparna passe-
rar förbi gallerian på den populära af-
färsgatan i São Paulo. Det är de med 
långt hår, jeansjackor och nitbälten 
som viker in.

– Här finns det ingen samba, tack 
och lov, skrattar butiksinnehavaren 
Sandro de Oliveira.

På sextiotalet var gallerian stadens 
lyxigaste varuhus. Sex våningar med 
modekläder och inredningsprylar. I 
början av åttiotalet övergav butiker-

na den modernistiska gallerian och 
affärer flyttade in som sålde begag-
nade vinylplattor och T-shirts. I dag 
har varuhuset döpts om till Galeria do 
Rock, Rockgallerian, och blivit värl-
dens största hårdrocksvaruhus med 
461 butiker som säljer alltifrån svarta 
T-shirts och Dr. Martens-boots till nit-
bälten och tjocka silverringar. Uppde-
lat på de sex våningarna finns också 
ett tjugotal tatuerings- och piercing-
studior, ett antal frisörsalonger som 
gör dreads och några tryckerier där 

São Paulo. Den ekonomiska tillväxten i Sydamerika 
gör kontinenten till en guldgruva för hårdrocksban-
den. Bäst går det i Brasilien som även har världens 
största hårdrocksvaruhus.

band och klubbar kan trycka upp sina 
flajrar.

– Jag började jobba här som fjorton-
åring. Nu har jag min egen butik. Det 
blir bara bättre och bättre. Om lörda-
gar är det smockfullt hela dagen, sä-
ger Sandro de Oliveria, 39, som driver 
trånga Rocklands på andra våningen.

I taket hänger svarta kepsar och silv-
riga djävulssmycken. I glasdisken för-
varas pyramidnitar, tygmärken och 
badges.

– Åttiotalshårdrocken är tillbaka, 
säger han.

För tio år sedan gjorde hårdrocks-
banden tre stopp i Latinamerika på 
sina världsturnéer. En konsert i Mexi-
co City, en i São Paulo och en i Buenos 
Aires. Nu gör banden upp till femton 

spelningar på kontinenten. När Ozzy 
var i Sydamerika i våras gjorde han 
stadionspelningar i Argentina, Chile, 
Peru, Ecuador, Colombia, Panama och 
Puerto Rico. Enbart i Brasilien spe-
lade han i fem städer. I maj turnera-
de Mötley Crue på kontinenten och i 
september kommer Judas Priest att 
göra tolv konserter med Whitesnake 
som förband.

– På åttiotalet var det Europa som 
gällde. Fick man tag i ett nummer av 
Kerrang! blev man förbannad av att 
se alla konsertannonserna. Enbart 
Marquee Club i London hade fler 
konserter på en vecka än vad Brasi-
lien hade på ett helt år. Men tiderna 
förändras. Nu är det hit banden kom-
mer, säger ägaren till Rocklands.

Hur har då hårdrocken kunnat bli 

Efter 
diktaturen
”För första 
gången på 
över tjugo år 
fick Brasilien 
en civil presi-
dent. Samma 
kväll spelade 
AC/DC. Det 
var magiskt. 
Klart att man 
blev hård-
rockare.”
Bernardo Araújo.

Ingen plats för samba. Sandro de Oliveira äger butiken Rocklands och spår en ljus framtid för rockhandeln. ”Om lördagar är det smockfullt hela dagen”, berättar han.  FOTO: MARTIN ADOLFSSON 

”Här finns det ingen    

Nina Persson hyllas av Hyllad
■ Konceptklubben Hyllad, som startades i Malmö för ett 
och ett halvt år sedan, fortsätter med sina ogenerade lov-
ord i sommar. Den 24 augusti, under Malmöfestivalen, gäs-
tar Nina Persson showen och den 3 september hyllas Sven 
Melander under Lunds humorfestival. Först ut är dock  
E-Type, som hyllas i Stockholm den 2 augusti under Pri-
defestivalen.

Wiberg tävlar i ”Mästarnas mästare”
■ Skiddrottningen Pernilla Wiberg ställer upp i SVT:s ”Mäs-
tarnas mästare”. Under sin karriär i backarna vann hon två 
OS-guld och fyra VM-guld och nu siktar hon på att ta hem 
segern i SVT:s tittarsuccé. Wiberg blir den elfte deltagaren i 
tävlingen. En plats återstår att fylla. Nästa omgång av Mäs-
tarnas mästare sänds i början av nästa år.


