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David Bowie. FOTO: LORIA SIGISMONDI 

Sophia Knapp 
gästade Gaines-
ville 2012.

COUNTRY 
Emmylou  
Harris, Rodney 
Crowell
Old yellow moon
(NONESUCH/WARNER)

4 Man kan bokstavligen höra 
att Emmylou Harris och 

Rodney Crowell har en lång ge-
mensam historia. Det var visser-
ligen länge sedan – några år på 
70-talet närmare bestämt – som 
Crowell spelade med i Emmylou 
Harris kompband The Hot Band, 
men de har enligt egen utsago 
varit kompisar sedan dess. 

Emmylou Harris må ha utveck-
lats till den största stjärnan men 
deras gemensamma album ”Old 
yellow moon” är verkligen ett 
jämlikt album där båda får ta den 
plats de behöver. Det är också ett 
album där det råder absolut sam-
stämighet dem emellan om hur 
countryarvet ska förvaltas. Från 
den skönt stompiga inledningen 
med Hank DeVitos ”Hanging up 
my heart” till det finstämt avslu-
tande titelspåret (också det skri-
vet av Hank DeVito, tillsammans 
med Lynn Langham) råder det 

alltså fullkomlig harmoni. Bland-
ningen av honkytonkiga spår 
passande för dans på logen och 
sentimentala ballader att fälla en 
klädsam tår till är perfekt, likaså 
det tillbakalutat superprofessio-
nella Nashvillekompet. För den 
som i likhet med undertecknad 
inte är så förtjust i Emmylou 
Harris rätt vassa – och ibland på-
frestande heliga – röstläge är det 
perfekt att vila ut i Crowells 
varmt jordnära sätt att sjunga på. 
Det är också Crowell som skrivit 
några av albumets bästa låtar, 
som den lite Beatles-liknande 
”Open season of my heart”, med 
underbart gitarrspel av Tommy 
Spurlock och Steuart Smith. 

Annat att lyfta fram är exempel-
vis Roger Millers ”Invitation to 
the blues”, med ett sväng som 
svenska dansband alltid strävar 
efter men så sällan når fram till, 
och Matraca Bergs härligt super-
sentimentala sång om åldrande, 
”Back when we were beautiful”.

”Old yellow moon” är ett syn-
nerligen stabilt album utan några 
egentliga skönhetsfläckar. Den 
som söker nytänkande eller ny-
skrivna sånger har dock inte 

mycket att hämta. Emmylou Har-
ris och Rodney Crowell förvaltar 
countrytraditionen på bästa 
tänkbara sätt men har uppenbar-
ligen inga ambitioner att utveck-
la den. Fast det är naturligtvis ett 
problem som gäller country-
scenen i stort. I USA som i övriga 
delar av världen. Inte minst i Sve-
rige.   

DAN BACKMAN
dan.backman@svd.se

I KORTHET
Bästa spår: ”Open season of my 
heart”.
Konsert: Emmylou Harris och 
Rodney Crowell ger en konsert den 
24 maj på Stockholm Waterfront.
Övrigt: Missa inte tv-serien ”Nash-
ville” (måndagar på TV3). Dallas-
intriger och nyskrivna country-
låtar är en oslagbar kombination.

Country förvaltad 
med säker känsla

Rodney Crowell och Emmylou Harris, som SvD träffade i London i januari 
 i år. FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN 

POP
BASSEKOU KOUYATÉ  
& NGONI BA
Jama Ko
(OUTHERE/BORDER)

5 Bassekou 
Kouyatés 

första album 
var det häp-
nadsväckande 
”Segu Blue”. På 
en gång strängt 

renodlat och med en så levande 
produktion att det kändes som 
att lyssna med örat direkt mot 
resonans lådan på hans ngoni (en 
västafrikansk gitarr). Det var den 
sorts inspelning som inte går att 
upprepa. Efter det har han i stäl-
let rört sig mot en mer organisk 
musik, med mer livekänsla och 
utan de matematiskt precisa 
arrangemangen. Nu hamnar inte 
heller själva instrumentet ngoni 
eller Basskous virtuositet lika 
mycket i fokus. I stället bygger 
han ett böljande, ständigt flö-
dande komp till de mycket fina 
melodierna. LARS LOVÉN 

NUTIDA
BENT SØRENSEN
La Notte
(DACAPO/NAXOS)

5 Märkligt 
nog står 

pianot i cen-
trum på Bent 
Sørensens nya 
skiva. För tang-
enterna ställer 

sig på ju tvären för glissandon och 
mikrotoner, just det som får dans-
kens magiska klanger att kracke-
lera och påminna om förgänglig-
heten. Verken är från 90-talet: 
”Sieben Sehnsüchte” för fiol och 
piano, pianosolot ”The masque of 
the red death” (efter Poe) och pia-
nokonserten ”La notte”. Pianisten 
Rolf Hind är extremt precis i 
snabba passager och överlagrade 
rytmer. Sagolika klanger i piano-
konsertens slutsats får lyssnaren 
att längta efter mer. Sørensen är 
inte bara ett danskt original, han 
är en av vår tids riktigt originella 
tonsättare. ERIK WALLRUP 

POP
NORDPOLEN
Vi är många som är vakna i natt
(SINCERELY YOURS)

4 I Sunner-
sta utan-

för Uppsala 
möter Benelux-
reggae ett bal-
kanskt drag-
spel, galoppe-

rande Ålandsbåtsdisco och Era-
sure. Ibland är det som om Ted 
Gärdestad just har upptäckt 
OMD och DJ Screw, i balladerna 
en Håkan Hellström ackompan-
jerad av Jan Johansson. På sitt 
andra album snickrar Nordpolen 
en furiös dansgolvstårta där allt 
detta ska in. Men det är produce-
rat och framfört med just de lika 
delar medvetenhet och djupaste 
uppriktighet jag förväntar mig av 
både Nordpolens Pelle Hellström 
och nästan allt som skivetiketten 
Sincerely Yours före tar sig. Arvet 
från The Tough Alliance förplik-
tigar. ANDRES LOKKO  

JAZZ
SUSANNA RISBERG TRIO
Susanna Risberg Trio
(EHMM MUSIC)

3 Den unga 
gitarris-

ten Susanna 
Risberg har 
länge varit en 
snackis i den 
svenska jazz-

världen. När hon nu debuterar 
med sin trio är det med en cd 
som inte riktigt lever upp till för-
väntningarna men som ändå lo-
var gott inför framtiden. Produ-
centen Erik Weissglas jämför 
med Mahavishnu Orchestra, 
något som framför allt får sin gil-
tighet när cellisten Björn Risberg 
bidrar med lyriskt cellospel. An-
nars är det precis nämnda orkes-
ters intensitet man saknar såväl 
hos Risberg som hos basisten 
Gustaf Hielm och trummisen 
Jonathan Lundberg. När det är på 
väg att lossna tar de ett steg till-
baka. Frustrerande.  DAN BACKMAN  

Fler skivrecensioner hittar du på
5 svd.se/musik

0  svd.se 

Läs Erika Hallhagens intervju med 
Emmylou och Rodney från 25/1 
och hör dem spela ”Old yellow 
moon” exklusivt för SvD. Sök på 
”Lysande lagspelare”.
5 svd.se/kultur

0  svd.se 

Det blir inget Gainesville i som-
mar, meddelar arrangören. Den 
trevliga lilla festivalen vid Juni-
backen gästades i fjol av bland an-
dra Sophia Knapp, Nick Lowe och 
Anna Järvinen men konkurrera-
de bland annat med Stockholms 
kulturfestival som var gratis. 

”Efter att Kulturförvaltningen 

i Stockholm stad ytterligare en 
gång gett avslag på Gainesville 
Stockholms bidragsansökan och 
vi inte lyckats jobba ihop en sta-
dig ekonomisk grund ifrån andra 
håll måste vi kasta in handdu-
ken”, skriver man på Facebook. 

Eventuellt dyker festivalen 
upp 2014. ERIKA HALLHAGEN

Gainesville tvingas kasta in handduken Låter det modernt? Nej. 
Nyskapande? Absolut inte. 
Fantastiskt? Ja.

5 Andres Lokko ger David Bowies nya platta 
”The next day” betyget 5. Läs hans recension 

på svd.se och testa dina kunskaper i vårt Bowiequiz. 
Sök på ”The next day”.
5 svd.se/kultur M
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ljud och bild i världsklass 
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SKIVSPELAR - VECKA
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