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ALBUM: INDIEPOP

Bloody Beach
«Bloody Beach Pirate 
Radio Presents»
(Nabovarsel)
Sjøsykt fengende poptull.

Denne ber-
genskvartetten
blander Tame

Impala med Primal
Scream, vestafrikansk
highlife og The Beat-
les' beste B-side («Rain»). Om du ikke
skjønte det allerede i albumtittelen:
Tøysete, rotete, kaotisk elektronisk
popskjevheter. Ingen av låtene ligner
på seg selv. Eller noe annet.

Hva de egentlig synger om er ikke så
viktig. Det er ikke alltid de synger hel-
ler. Vokalen kan minne om Shaun Ry-
ders monomani. Innledningsvis frem-
står musikken komponert etter inn-
fallsmetoden i ulendt farvann. Etter
hvert viser låtene seg som sinnssyke
små popperler, der man hele tiden
oppdager noe nytt å juble over.
BESTE LÅT: «Disco Impaler»

TOR MARTIN BØE

ALBUM: VISER

Hege Brynildsen
«Till Harry»
(Rootsy)
Norsk på svensk.

Det er sjelden
norske artister
tar i bruk

svensk for å formidle si-
ne tanker. For Haldens
Brynildsen ble det for-
løsende; tekstene hennes fant seg ikke
til rette før hun oversatte dem.

Hun har et kritikerrost album bak
seg, der hennes vokal og jordnære
countrytilnærming brakte tankene til
både Gillian Welch og Dolly Parton.
Her beveger hun seg mer mot skillings-
visetradisjonen (og den svenske visetra-
disjonen), noe både historiene – noen
ganger farlig nær hverdagslig prosa –
og stemmen hennes nyter godt av.

Stemmen, ja. Den er skjørere enn et
siv, men likevel med en forunderlig
kraft under den tilsynelatende spinkle
tonen. Og akkurat sterk nok til at du
blir trollbundet ved flere anledninger
også denne gangen.
BESTE LÅT: «Lilla ängel»

STEIN ØSTBØ

ALBUM: INDIEPOP

I Was A King
«Isle Of Yours»
(K. Dahl Eft./Warner)
Flere sanger om kjærligheten og bolig-
markedet.

Mye om å byg-
ge og bo på
IWAKs fjerde

fullengder, som var det
et konseptalbum om
bygeografi. 

Frode Strømstads sursøte Glasgow-in-
diepop høres ut som den pusser opp et
kollektiv med venner. Anne Lise Frøke-
dal «barokkpop»-elegante sanger synes
å være alene i, eller på vei ut av, en
staselig villa på Bygdøy. Det er noe for-
lorent aristokratisk ved de orkestrerte
bidragene hennes. (Tittelkuttet låner
den dunkle sensualiteten fra Airs «Play-
ground Love»). Synger med engelsk ak-
sent gjør hun også. Kontrastene de to
frontfigurene imellom, gir platen en in-
teressant dynamikk. «Isle Of Yours» kan
være det mest varige IWAK-albumet.
Nydelig omslag også.
BETE LÅT: «Pet Cemetary»

MORTEN STÅLE NILSEN

ALBUM: ROCK

Wilko Johnson 
& Roger Daltrey
«Going Back Home»
(Chess/Universal)
Pubberock.

Dr. Feelgood-
gitaristen, pub-
og punkrock-

pioneren Johnson, har
uhelbredelig kreft, og
«skulle» egentlig vært
død. The Who-vokalisten Daltrey fylte
70 år 1. mars.

Man merker forbløffende lite til dis-
se tidens tann-tegnene på «Going Back
Home». Daltrey har vel ikke følt seg
mer hjemme siden The Whos debutal-
bum fra 1965. Det er dette han egent-
lig liker: Sylskarpt svingende, aggressiv
rhythm'n'blues. Wilkos gitararbeide er
som alltid en singulær nytelse. Amfeta-
minhissige, avklipte akkorder. Høyre-
hånden rasper grønnsaker på strenge-
ne. Spisst som piggtråd. Materialet er
utelukkende gamle Wilko-kjenninger.

Ingen nødvendig øvelse, dette. Her-
lig likevel.
BESTE LÅT: «All Through The City»

MORTEN STÅLE NILSEN

Nypusset
sølvtøy

Kråkesølv så ut til å
svinne sakte hen. Nå gir
de seg selv en ny start.

KRÅKEGULL: «Vi går de samme gatan/Og ser de samme tingan», synger Kråkesølv på sin fjerde
plate. Det låter velkjent og nyfrisert samtidig. Fra venstre: Petter Unstad, Jørgen Smådal Larsen, Fredrik
William Olsen og Kristoffer Unstad. Foto: JANSEN

Visste du at:
Kråkesølv er
ivrige motstan-
dere av å holde
Lofoten, Vester-
ålen og Senja oljefritt, og
bidrar på den ferske sam-
leplaten «Fisken, havet og
kjærligheta», som markerer
samme sak.

Hør også på:
Motorpsycho –
«Blissard»
(1996). Trønder-
nes fjerde lang-
spiller var en utstrakt hånd
til publikum, og ble deres
første til å entre VG-lista.
Helt oppe på tredjeplass,
faktisk.

VISEPLATE: Æ & Dem – «Gjendødsligheta»
I havgapet på Træna lager Erling
«Æ» Ramskjell resistent viserock
som har fått Stefan Sundström til å
grine. Neste utgivelse er faktisk på
svensk. Denne, hans femte, er på
lysende dyster nordlandsk. Perfekt
for deg som liker at viser ikke bare
handler om innegubber og sosial angst i dalom.

PUNKALBUM: Perfect Pussy – «Say Yes To Love»
Tenåringsopparbeidet sinne i møte
med overveldende energisk enkle riff.
I Meredith Graves har de dessuten
den sinteste, mest personlige stem-
men siden PJ Harvey jobbet med
firesporsopptager. Perfekt for deg
som mener at plater over 23 minutter
er bortkastet tid.

ELEKTRONIKA-LP: Tycho – «Awake»
Scott Hansen fornyer seg kan-
skje ikke nevneverdig. Det gjør
ingenting. Hans fjerde under
Tycho-navnet er boblende
melankolsk Durutti Column-
klingende instrumentalpop.
Perfekt for deg som helst hører
på musikk når du spiller Playstation.

TOR
MARTIN 
BØE

TOR
MARTIN 
BØE

ALBUM: FOLKPOP

Simone Felice
«Strangers»
(Dualtone/Indie)
Vokaldrevet gull fra ekstrommis.

Det er noe
med rytmefolk
som tar solos-

teget. I 2012 ga tidli-
gere Fleet Foxes-slager
Joshua Tillman ut et
overraskende flott og passe skakt solo-
album. Her er den tidligere Felice Bro-
thers-trommisen med noe mindre
skakt, men på alle måter flottere.

Renskåren folkpop med umiddelba-
re klassikerassosiasjoner og countryk-
nekk. Låtenes begrensede intensitet
kler newyorkerens akkurat passe skjel-
vende, akkurat passe forsiktige vokal.
Faktisk så flott at man må riste ut et
såpass småtomt og enkelt adjektiv som
«vakkert»:

Om det er fordi han nettopp har
operert inn en kunstig hjerteklaff er
uvisst, men kombinasjonen livsglede
og nær-nyfrelst er mesterlig.
BESTE LÅT: «If You Go To LA»

TOR MARTIN BØE
ALBUM: ROCK

Kråkesølv
«Kråkesølv»
(Jansen)

Hver gang
artister
med flere

plater bak seg gir
ut et selvtitulert
album, må pro-
blemstillingen drøftes: Gadd de
ikke å finne på en skikkelig tittel,
eller prøver de å si at nå har de
gjenoppfunnet seg selv?

I sistnevnte kategori er «The
Beatles» og «Blur» vanlige eks-
empler å trekke frem, men man
trenger ikke å gå så langt tilbake i
tid – de fleste er enige om at tre
måneder gamle «Beyoncé» redefi-
nerte avsenderen.

Hva så med bodøbandet Krå-
kesølv?

Kvartetten fikk stor oppmerk-
somhet for debutplaten sin –
ikke ufortjent, men det handlet
mer om et originalt språklig ut-
trykk i velkjent musikalsk drakt,
enn om et virkelig vellykket al-
bum.

De to oppfølgerne hadde ikke
så mye progresjon å vise til, og
den halvlunkne mottagelsen av

«Alle gode ting» (2012) var muli-
gens en vekker for Kråkesølv. Nå
måtte noe skje.

Og noe har skjedd. Ikke bare
har Jørgen Smådal Larsen (fra
Truls-anførte Lukestar) tatt over
trommestikkene, han har også
tatt halve produksjonsjobben.
Resultatet er et bedre, mer ut-
advendt Kråkesølv, om enn mer
merkbart enn direkte hørbart.

Bandet har nemlig ikke for-
andret seg mye; de står støtt i
landskapet der indiepop strei-
fes av mild prog og postrock.

Samtidig har de åpenbart
vært gjennom en modningspro-
sess. Særlig merkes det i tekste-
ne, som før var skjemmet av irri-
terende metaforbruk – «tynn-
slitte håndduka» og slikt.

Da er det mer trøkk i linjer som:
«Du snudde på kver stein du kun-
ne finn/Så snudde du på hælen og
gikk/Skråblikkan gjor dæ nesten
blind/Da du prøvd å finn glede
med logikk».

«Kråkesølv» byr på ti sanger, og

fint lite dødkjøtt – det er bandets
sterkeste, mest konsise knippe me-
lodier til nå.

Singelen «Ikke rart vi blir
sprø» er et jubelbrøl av en pop-
låt. «Etter økanes livslyst kom
dødsangst» viser Kråkesølv fra
en akustisk, pastoral side som
kler dem godt. Og mer vidun-
derlig bittersøt naivitet enn
«Bare på besøk» må man opp-
søke relativt tidlig deLillos for å
matche.

Flere steder, som på «Det re-
sonner ikke i mæ», minner Krå-
kesølv om Motorpsycho på sitt
mest utadvendt nittitallistiske,
på samme måte som trønder-
kollegene fremstår bandets
samspill ofte mer kommunika-
tivt enn innøvd.

Greit å kalle platen «Kråke-
sølv», da? Ja. Forgjengerne er
bronse i forhold.
BESTE LÅT: «Etter økanes livs-
lyst kom dødsangst»

THOMAS TALSETH
● Slippes 28. mars

ALBUM: HIP HOP

Freddie Gibbs & Madlib
«Piñata»
(Madlib Invazion)
Mafioso MadGibb.

Byen Gary i In-
diana er langt
mer kjent som

Michael Jacksons føde-
sted enn som oppfost-
rer av store rappere.
Slik sett stikker Freddie Gibbs ut som en
diamant i en bøtte av ingenting. Hans
harde leveranse låner autoritet fra rap-
pere som Bun B, Young Buck og en
slags Rakim med southern twang.

På «Piñata» konkluderes et treårs
samarbeid med den innrøykede beat-
guden Madlib, som har en uovertruf-
fen fingerspissfølelse for vakre feil –
knasende og godt komprimert tørrhet
i trommene, menneskelige taktslag, li-
te delikat forvrengning av basslinjer og
idylliske soulsamples. Gibbs leverer
New York-aktig mafiosorap på sin bes-
te plate hittil, og sannsynligvis Madlibs
mest spennende siden «Madvillainy».
BESTE LÅT: «Thuggin'»

SANDEEP SINGH


