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Farvel, håp
I morgen er det avskjeds-
konsert på Parkteatret for 
Oslobandet Lukestar. I 
snart ti år var de et klassisk 
norske indie-håp, som 
bygde seg opp på egen 
hånd gjennom mange år, 
lagde velproduserte plater 
med potensielt radio-
vennlig sound, men til slutt 
innså at de ikke lenger kom 
noen vei.  

Her i Nye takter ble Luke-
star-vokalist truls Heggero 
kåret til årets mann i 2008. 
Vi hedret ham for hans 
aparte utstråling, hans 
engleaktige stemme, og 
for hans aktive motstand 
mot konservativ rockisme. 
I siste liten lurte vi på om vi 
burde gitt tittelen til John 
Olav Nilsen isteden, men 
fant ut at det var litt tidlig, 
siden han ikke hadde gitt 
ut noe, og siden vi bare 
hadde sett han på konsert 
en gang (dagen før årets 
beste-sidene skulle gjøres 
ferdig). Og så brøt den nye 
bølgen av norskspråklig 
rock gjennom fra Bergen, 
og skylte bort Oslo-
rockens store håp – blant 
mange andre. 
 
Men takk til Lukestar. Jeg 
vil huske dem for: 

 ■ deres fine andre-
album «Lake toba» (2008) 
og følelsen av triumf når de 
vant spellemannprisen for 
den. 

 ■ den gangen gitarist 
Yngve Hilmo gjennomførte 
en hel konsert på Øyas 
hovedscene uten bukser. 
etterpå forklarte han at 
han hadde vært på turné 
med de samme buksene så 
lenge at han ikke orket å ha 
dem på lenger.  

 ■ Og mest av alt: den 
uforfalskede, oppriktige 
gleden truls Heggero viste 
i møte med publikum. som 
han sa: «Veldig mange 
band er sure på scenen. da 
kan vi heller være blide».

Oslorocken blir litt 
surere uten Lukestar.  
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svært få grupper fra Bergen har 
gitt ut seks album. Noen andre 
har vel glimtet til og laget 
plater som kan måle seg med 
de beste fra de Musikalske 
dvergene, men gruppa er 
likevel i en klasse for seg selv 
nå. 

Hemmeligheten bak dver-
gens egne form for suksess er å 
ikke prøve så forbanna hardt. 
de har aldri forsøkt å gjøre seg 
attraktive for omgivelsene, 
men laget de sangene de synes 

fortjener å bli laget, og spilt 
dem uten å gjøre seg til. Mens 
andre har sett mot utlandet har 
dvergene kikket ut mot askøy. 

de Musikalske dvergene 
lanserte seg selv under slag-
ordet «garantert ambisjonsløs 
rock». etter mange ambisjons-
løse år platedebuterte de i 
1989, men selv om de låt aldri 
så fengende hadde vel verken 
de eller vi trodd de skulle være 
her 23 år etterpå. Likevel kan vi 
igjen senke stiften ned i rillene 
på et nytt album med dver-
gene. Ja, for de er altså her på 
vinyl igjen, og det er en vakker 
poetisk sammenheng her. de 
Musikalske dvergene og vinyl-
plater er to fenomener de fleste 
ville avfeid som gammeldagse 
ofre for nye tider, som er tilbake 
for å gjøre opp med alle nye 
tider som er kommet i mellom-
tiden. 

for de Musikalske dver-

gene spiller den samme 
musikken de alltid har gjort. 
stilistisk er det ikke noe bemer-
kelsesverdig med dem, men 
sangene lever sitt eget liv, med 
fine melodier og godt poeng-
terte tekster. Låtskriveren 
Helge grønhaug har en egen 

evne til å få sine hverdagslige 
historier til å høres ut spen-
nende ut. gruppa som en gang 
sang the Kinks på norsk lever 
nok en gang opp til de store 
heltene.
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dvergene vokser videre

De Musikalske Dvergene 
«Tunge Steiner»
Grappa

«Bitch-eees complainin’/when 
some people ain‘t got shit to 
eat», snerrer Cat Power, med 
sin karakteristiske sørstats-
drawl. etter fire års stillhet er 
hun tilbake, med sitt åttende 
album: Chan Marshall (40), fra 
atlanta, georgia, alias Cat 
Power. Og nå bryter hun med 
i n d i e - /s o u l - /a m e r i c a n a -
uttrykket som var i ferd med å 
gjøre henne til ekte stjerne, 
med «the greatest» (2006) og 
«Jukebox» (2008). de var 
innspilt med soul-musikere fra 
sørstatene. Her spiller hun alle 
instrumenter selv, med et 
markant innslag av elektronikk, 
uten at dette er elektro-pop. 
stemmen hennes, som har så 
klassisk vakre kvaliteter, kutter 
hun opp med elektronikk eller 
manipulerer med autotune. 
Noen steder bruker hun elek-
troniske rytmespor, men for 
det meste spiller hun trommer 
selv, på en merkverdig amatør-
messig måte, som gir plata en 
helt egenartet og ujevn puls. 
det forsterker den karakteris-
tiske Cat Power-følelsen av at 
alt er i ferd med å falle fra hver-

andre, bare sangen holder det 
hele sammen. Noen av låtene 
hinter til det streitere rock-
uttrykket fra hennes forrige 
plater, men låtene som trekker 
i andre retninger er i flertall. 
Noen av de beste er basert på 
helt enkle, minimalistiske, 
sirklende pianoriff. avslut-
ningen er ren punkrock: «Peace 
& Love» heter den, men høres 

ikke slik ut, tvert imot låter det 
kamplystent og sarkastisk 

(«100.000 hits on the inter-
nett/but that don’t mean a 
sheee-at!»). «sun» er flere 
steder presentert som Cat 
Powers mest «solfylte» og 
«optimistiske» album, men 
plata virker først og fremst 
preget av personlige og poli-
tiske agendaer som ikke er 
utpreget «optimistiske» – se 
sitatet innledningsvis. eller et 
refreng som «real life is so ordi-
nary/sometimes you just don‘t 
wanna live» – solfylt?!? Cat 
Power har alltid vært trukket 

mot mørket, men strukket seg 
mot lyset, og balanserer fort-
satt på denne kanten, selv om 
det musikalske uttrykket er 
endret. Hun virker friere her, 
som om hun har kastet av seg 
noen tyngende forventninger, 
og funnet nye veier videre. en 
dypt fascinerende plate fra en 
stadig mer fascinerende artist. 

Utgis 3. september. Strømmes 
på npr.org og guardian.co.uk
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en annen Cat

Cat Power
«Sun»
Matador

Cat Power har alltid vært trukket mot mørket, men strukket seg mot lyset, og balanserer fortsatt 
på denne kanten.
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Cat Power virker friere her, hun har 
kastet noen tyngende forventninger.

de Musikalske dvergene.  fOtO: PauL BerNHardt
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