CAROLYN WONDERLAND
Tempting Fate
Alligator Records
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Tro det eller ei, men dette er
det første Alligatoralbumet
med en kvinnelig gitarist. I
sin femtiårige karriere, med
en bråte med utgivelser, har
kvinnene på Alligator spilt
piano (Katie Webster / Marcia
Ball) eller vært reine vokalister (Koko Taylor, Shemekia
Copeland). Gaye Adegbalola
og Saffire er vel de eneste
som har hatt med seg gitar
i studio, men nå altså en
vaskekte gitarheltinne med
navn Carolyn Wonderland.
49-åringen med sine røtter
solid planta i Texasjord er
ingen nykommer for oss
blueselskere. Hun har gitt
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Heartlands
Maldito Records
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Spennende å høre dette
utradisjonelle og rock-infiserte bluesbandet som vant
Union Bluescup i 2018. De
har brukt tiden godt, avslått
tilbud om å ha låtskrivingstimer med Paul McCartney
og i stedet gravd seg inn i
kjelleren der band som The
Black Keys, Jon Spencer
Blues Explotion og Motor
psycho sitter fra før. Der
bluesen er en anerkjent kilde
til å finne nye veier innen
utemmet rock.
Bandet fra Trondheim har
også ganske mye av den
melodiøse følelsen som du
spesielt husker Bigbang for
i starten på deres tidligste
album. Jeg liker godt deres
kompromissløse miks av det
myke og det harde/edgy.
De melodiøse myke singer/
songwriter-linjene som kan
spores tilbake til The Byrds
og fremover til Bigbang,
de skarpskodde gitarene
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ut syv soloalbum, og før det
fem album som frontdame i
The Imperial Monkeys, og har
gjentatte ganger fått utmerkelser som beste bluesartist i
Texas. På råd fra ingen ringere
enn Doug Sahm flyttet hun i
1999 fra Houston til Austin.
Her bodde hun den første
tiden i sin van, men etterhvert
ble det mer stell på tingene,
særlig da hun kom i kontakt
med Ray Benson, fronfiguren i
western swing-gruppa Asleep
At The Wheel. Han produserte
to av albumene hennes. Det
er kanskje en av grunnene til
at hun ennå blander country
og tex-mex-elementer inn i
bluesen sin, men det kommer
jeg tilbake til.
I april 2018 overtok Carolyn
Wonderland gitarjobben i John
Mayalls band, men her om
dagen annonserte 88-åringen
at han sluttet å turnere. Bra
da at Bruce Iglauer endelig
skjønte at han måtte gjøre noe
med kjønnsbalansen i Alligator
Records.
Bare det at Dave Alvin er
hyra inn som produsent får
forventningene til “Tempting
Fate” til å stige. Og åpningskuttet “Fragile Peace and
Certain War” sitter som ei

som river i lydbildet med en
tight rytmeseksjaon med
like deler møkkete blues og
edgy rock’n roll i likhet med
Jon Spencer Blues Explotion
og The Black Keys, og
de uforutsigbare stoner-
avstikkerne inn i landet der
Motorpsycho har vært et
forbilde for mange band i
Norge og internasjonalt.
Nerven sitter fra første låt
«To the ground» der Bigbang
møter en tidlig utgave av
The Black Keys, og der de
spenner opp piggtråden i
gitarsoundet slik Jon Spencer Blues Explotion pleide å
gjøre. At de hiver på litt mer
rutine i en Tom Waits-følelse
på neste låt, «River blue»,
kan heller aldri bli feil. Og at
Motorpsycho inviteres inn
i teltet med potent stoner-rock på «Frontline» der alt
av progressiv blues, garasje
rock og pønkenergi kastes

kule. Carolyn har funnet fram
lap steel-gitaren og vrenger
sjela si både på gitaren og
det vokale. Det fortsetter med
Texas-shufflen “Texas Girl and
Her Boots” med Marcia Ball på
piano. Det groover, og teksten
om jenter som har for mange
sko er morsom.
Etter tre uptempo-låter roer
hun det ned med “Fortunate
Few” med Red Young på piano
og en liten dash country i
bluesen. Countryelementene
tar hun med inn i den vare
“Crack In The Wall”. Med Cindy
Cashdollar på lap steel og Jan
Fleming på trekkspill nærmer
hun seg tex-mex-landskap, noe
som passer bra siden tematikken i låta er flyktningsituasjonen på grensa mellom Texas
og Mexico. Og som om dette
ikke var nok sjangerbesøk, tar
hun en tur inn i jazza landskap
med “On My Feet Again”.
Carolyn Wonderland har
funnet plass til fire coverlåter
på albumet. “The Law Must
Change” av ex. arbeidsgiver
John Mayall er en litt funky sak
hvor og Red Young får boltre
seg, på orgelet denne gangen,
mens hun i Billy Joe Shaver’s
“Honey Bee” tar oss langt inn i
tex-mex/zydeco-landskapet.

sammen. Vel, dette sitter for
en som liker både blues og
rock og at musikken sparker
deg på leggen!
At de har mykere sider som
når de på «Dig the rhythm
of your heartbeat» henter
frem den amerikanske
westcoast-ingrediensen som
også Bigbang tidvis har
brukt på sine mer melan
kolske og fine rockelåter, og
blander det med litt bluesfolk-jazz-følelse a la Robben
Ford, er en fordel for albumets dynamikk.
Dette albumet, debuten til
Maldito, er aldri kjedelig. Det
spikrer deg fast til pallene
med en nerve og en søken
etter sitt eget og noe «nytt»
som er beundringsverdig. Å
unngå å følge med på dette
bandet kan kun beskrives
som et utslag av feighet!

Carolyn Wonderland
En som har omfavnet
Carolyn som artist er Bob
Dylan, og da er det ikke rart
at hun har funnet fram en
Dylan-klassiker; “It Takes A Lot
To Laugh, It Takes A Train To
Cry”. Her finner vi det mest
overraskende samarbeidet.
Jimmie Dale Gilmore, solid
forankra i Texas' countrytradi
sjon. Men du verden som det
funker. Med Cindy Cashdollar
igjen på lap steel er det albumets høydepunkt for meg.
Avslutningssporet er en

over sju minutter tolkning av
Greatful Deads “Loser”, en
låt i beste jamband-tradisjon;
forsiktig og var åpning, for så
å øke i intensitet når produsent
Dave Alvin “joiner” henne i en
gitarkappleik.
Carolyn Wonderland overbeviser, ikke bare på gitar,
men og på det vokale. Hun
fremstår som alt fra tøff
bluesdame til ei som kjenner
musikktradisjoner i Texas som
country og tex-mex.
Frank Martinsen

MICKE BJÔRKLÔF & BLUE TRIP
Whole Lotta Thang
Ruf Records

B B B B B B

Johnny Andreassen

Micke Björklöf er en finsk
multiinstrumentalist og
vokalist som har vært aktiv
i over tre tiår. Åpnet for folk
som BB King, Robrt Plant,
Bill Wyman, The Fabulous
Thunderbirds og mange
andre. Han fremstår ikke
som en rendyrket blues
artist på denne utgivelsen.
Låter som Jungle Cat,
Back To My Room, Walking
Round The House er i det

blåeste sporet, mens
ballader som Silver Moon,
Whatever Your Name
og I Fell Down From The
Tree byr på en tilbakelent
stemning uten og utmerke
seg. Platas beste øyeblikk
kommer på låter som
Hard For A Woman, Hard
For A Man, som er mer i
Tom Petty/Bruce Springsteen-sporet med blå
kommenterende gitar og
spretten r&b-inspirasjon
på fengende låter som
Girl Of My Favourite Song
og country i It's Been So
Long.
Micke Björklöf fremstår som en spennende
artist som spiller på flere
strenger.
Gunnar Svensson

