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Från Chardonnay till Chakra lyder en 
av rubrikerna i den medföljande 
boken. Hur skall man tolka det?
- Jag drabbades av utmattningssyndrom i 
mitten av 90-talet. Min kropp sa ifrån efter 
alldeles för mycket jobb, det 
blev en dörröppnare. Jag 
bestämde mig för att 
förändra mycket i mitt liv - 
att leva mer utifrån mitt 
hjärta. Så småningom 
ledde det till en djupare 
insikt, ett slags upp-
vaknande. En längtan 
föddes att dela genom min 
musik.

Det här är din första egna platta, men 
du har ju skrivit låtar åt andra?
- I någon form har jag alltid hållit på med
musik, samarbetat med professionella 
låtskrivare och artister - både amerikanska 
och svenska - i olika projekt. Men den här 
plattan har fått växa fram under en längre tid, 
utan några yttre krav. 

Vad menar du med Alternativ pop 
egentligen? 
-Många poplåtar är ju rätt banala med 
lättviktiga texter, ofta skrivna efter en given 
mall. Det är inget fel med det, men jag vill att 
det ska hända något inombords när man 
lyssnar på min musik, att människor ska våga 
söka sin egen sanning. Låtarna på den här 
skivan är skrivna utifrån min livsresa - jag ser 

inget motsatsförhållande mellan klassisk 
popmusik och texter som berör på djupet. 

Det låter pretentiöst – är dina låtar 
pretentiösa? 

   - Det får andra avgöra, 
men jag tycker inte det. 
Första singeln, Backwards, 
är en glad, humoristisk 
poplåt med tydliga 
musikaliska influenser från 
60-talet. Sedan är det upp 
till var och en hur texterna 
tolkas och vad de berör 
inom oss.                   

Jag tycker mig kunna spåra en viss 
Beatles-influens i din musik?
- Jag var bara tre år då Beatles slog igenom, 
men det gick inte att undgå att bli påverkad. 
Så visst finns det Beatles-referenser i min 
musik, de var ju husgudar i mitt hem. Jag ville 
också göra ett album med riktiga instrument, 
inspelade i klassiska studios, med ett äkta, 
organiskt sound. Skivan släpps även på vinyl. 

Du ger ut skivan i form av en liten bok. 
Hur kommer det sig?
- Min förhoppning är att de som köper CD- 
skivan istället för en nedladdning via 
exempelvis iTunes, uppskattar att få 
bakgrunden och kommentarerna till låtarna, 
förutom texterna. Dessutom finns det idag 
många fler ställen som säljer böcker än CD-
skivor, vilket gör den enklare att hitta.

The Longing – Robert Montgomerie
alternativ pop från uppmärksammad 
debutant 
Den 18 oktober släpps debut-albumet The Longing, i form av en 48-sidig bok. Trots 
det engelskklingande namnet och en del av uppväxten i USA är Robert Montgomerie 
en svensk låtskrivare och artist, som under 1990-talet också var en framgångsrik 
aktör i vinbranschen. Colette van Luik har intervjuat Robert.

P R E S S M E D D E L A N D E

”On his debut 
album The 
Longing, Robert 
Montgomerie 
gives us updated, 
classic pop with 
intelligent music 
and the sensitive 
lyrics of today.”
Brian Hobbs- 
songwriter/
producer

Första singeln, 
Backwards, 
släpptes som 
limited release i 
USA 23/07/2010, 
och har redan 
spelats över 
2.000 gånger i 
amerikansk radio.

Bruce Swedien, 
som bl a spelat in 
Michael Jacksons 
Thriller, valde 
nyligen låten 
Absence of Light 
från albumet för 
sin exklusiva ITSW 
workshop.

Producerad av 
Marcus Black med 
flera platina- 
säljande skivor 
bakom sig, 
inklusive Ana 
Johnsson, 
A-Teens, och 
Sturm und Drang.

Mastrad på 
Abbey Road 
Studios i London 
av Steve Rooke, 
ansvarig för 
stereoutgåvan 
av  samtliga 
re-mastrade 
Beatles-album, 
och Alex Wharton.
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