
KALKATRAZ 
CASSETTES 

För Gotlands subkulturella skara träffar 'rhcodor 
Kentros och hans Kalkatraz Cassettes helt r~itt. 

TEXT: JAKOB ROMIN 

THEODOR KENTROS IRRITATION över ett 
bristande utrymme för alternativ musik 
på den gotländska musikscenen blev 
startskottet till kassettbolaget Kalkalraz 
Cassettes "Om sträcker sig ,;a mycket 
längre än honom sjlllv och musik. Enligt 
honom utgörs Kalkalraz av många 
personer, allt fran personen bakom loggan 
t ill de som sätter upp klistermärken i 
diverse stllder på fyllan. 

ATT GE UT musik på kassetter när 
vinylpre,-sar !får pa högvarv igen är 
upp-e('nde..-Ackande. 
- Death before hifi. sä1?:er Kentro~ 
, krattande, och tillligger alt det finns 
månJ!ll anledningar. 
- [){,6 Ar j31?: är så jävla le,,,, p:i att folk 
lål?:l!l!r tu-entab kronor på högtalaNystem 
'-Om "får det att lata "Om att banden spelar 
i , ~:· Hamnar man i 
hin-trä.ski.>t slutar <M,l med att man ly,.,;nar 
på mu,,ik ;,om man inte gillar i ~ 
som man inte har råd med. 
Sen t;c-la,r j~ att det låter ..-älcligt fint'. Jaiz 
h:tr inget speciellt emot cl.ii:!ital-dist, men 
nnnlog-dist lufilper snarare ån -tjälper! 
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KENTROS FORSÄTTER ATT bcr Ulla alL 
kostnaden också är en faktor. 
- Jag pröjsar egentligen mest på frakt och 
sitter själv hemma och kopierar över 
musiken så at t pengar kan läggas på fint 
tryckta omslag, fl"Jkt om fo lk utomlands 
köper, gage till gig, framställning av 
t-shirts och annat smått och gott som 
klistermärken eller fanzines. 
Detta gör också att man kan hålla nere 
priset på kassetterna, och därför köper 
liven folk som inte har något sätt att spela 
dem på. Kanske har de hört etl bra band 
men har inte råd att lägga 250 kronor på 
en vinyl, sil då köper de en kassett som 
minne, samt får med en digital nedladd
ningskod. Alla vinner! 

ETT ÖVERGRIPANDE TEMA för Kalkatraz är 
experimenlell musik. Det i kombination 
med den nflgot svårspelade kassetten på 
moderna enheter gör marknaden väldigt 
smal . Ändå lyckas den hålla sig levande, 
och i viss mån blomstra på Gotland. 
- Jag har i störsla mån försökt hitta 
kopplingar till Gotla nd i de tidigare 
släppen och ja, del blir ibland svårt. 
Kalkatraz är fo rtfarande baserat på 
Gotland i andemeningen, men som med 
allt nu för liden blir det mest levande 
online. Folk hör av sig via Kalkatraz 
Cassettes Bandcamp eller på Facebook 
och pitchar sin musik. 

THEODOR KENTROS BERÅTTAR att det 
enbart lir två släpp som inte har nflgon 
koppling till Gotland. Det :lttonde släppet 
VOLVO R\VD av Piotr Cisak har till synes 
inte nagot med ön att göra, då artisten 
själv är född och uppvuxen i Polen. 
- Musiken ilr gjord utifrån minnen från när 
han hälsad" pa ~in släkt i Vbby och bränd!.' 
runt ön i sin Volvo 21:;, si.iger Kentros. 

MISSNÖJET SOM THEODOR Kentros hur 
med en bristande alternati, musikscen :lr 
svår t att lösa på egen hand. Men han 
berällur att det finns några fler aktörer 
som försöker ge den alternativa scenen 
utrymme. 
- Till l'xempel David Ahll;n som håller i 
Klubb Skaiv. Men det lir klart att dt>t är 
svårl. Även i Stockholm fir det nastan 
omöjligt att M Iia en alternativ SCl'n 
levande, då lokaler blir omöjliga att 
tillhandahå lla pt\ ~nd Il\ svinhöga hy ror 
och en skev inställning till att allt måste 
gll runt ekonomiskt , &'\ger Kentros. 

FÖR KALKATRAZ CASSETTES har ekono
misk , ·inning aldrig varit högst upp på 
agendan. Men det gör i sin lur att kulturen 
hamnar i centrum. Kenlros har trots 
motgångar forlsalt göl"J sin grej och 
fortsätter sli\ppa kassetter, trycka 
klistermärken och merch, och fortsätter ta 
diskussionen kring hur man utvecklar ett 
kulturliv. Som en påminnelse av Theodor 
Kentros (och resten av medlemmarnas) 
kamp för en alternativ scen på Gotland 
finns klistermärkena, som du förmodlig{'n 
kommer att snubbla Over i !-Ommar 
Oa\'setl var i världen du befinner dil?:, 


