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- Altfor mye elg sliter på 
skogen 
Mens elgjegerne snakker om 
lite elg og for store...Les mer

Sjekk vårt bildegalleri 
Hver uke lager vi minst ett nytt 
bildegalleri.Les mer 
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Vi gir deg nyheter fra morgen til kveld 
Musikk 

 
 
Hør Thomas fra Elverum 
The Samuel Jackson Five: 
Easily Misunderstood 
Honest Abe Records 
Terningkat 5 
 
Det er kanskje ikke så rart at Samuel Jackson Five for lengst har spilt i Elverum. 
Thomas Meidell er elverumsgutt, og bandet ga ut «Same same, but different» i fjor. Jeg 
har ikke hørt om skiva før nå (denne skribenten følger fanken ikke med i det hele tatt), 
men nå har jeg forundret seg over «Easily Misunderstood» ei hel uke. Forundringen har 
penset over til beundring. 
Dette er ikke musikk for deg som ikke gidder å lytte. Er du ute etter tekster om savn og 
kjærlighet og sånn er du også helt på villspor. Det er så godt som instrumentalt. Relativt 
myk pop/rock/jazz fyller rommet. Det er luft og rom til ettertanke, det er intrikate og 
elegante arrangementer. Det er dyktige musikere og nydelige melodilinjer. 
En kjenner av pussige låt-titler kan tro at han har skaffet seg den siste fra The High 
Llamas ved å lese coveret. En annen hører snev av en litt tyngre Øystein Sevåg (kjent 
new age-gubbe i utlandet, mindre kjent i Norge) ved å høre albumet. Thomas fra 
Elverum har snekret låter, spiller gitarer og litt av hvert annet. Det siste sporet, «Switch 
Ambulance Trip» er egentlig bare en liten parentes, men samtidig en nytelse. Signert 
Thomas. 
Denne skribenten var ikke der da The Samuel Jackson Five spilte i Elverum. Han følger 
ikke med i det hele tatt. 
Ragnar Søberg 
 
Har funnet formelen 
Vamp: 
Siste stikk 
Major 
Terningkast 6 
 
Slik kan det gå når du har funnet formelen. Vamp fra Haugesund er over oss med sin 
niende CD, og det finnes ikke maken øst for oljefeltene i Nordsjøen. Dette myke 
vise/popbandet med sterke musikalske røtter til øysamfunnet Storbritannia/Irland har 
gjort det igjen. Det er bare pent å si om Vamp, og her kan du lese hvorfor: 
- Melodier av Øyvind Staveland og tekster stort sett av Kolbein Falkeid eller Ingvar 
Hovland kan ikke slå feil. 
- Variasjon, tidvis med vakre strykeinstrumenter, så med rungende elgitar eller en 
smektende trompet skaper bredde på albumet. 
- En glimrende vokalist, Vidar Johnsen. Han laget forresten sitt eget mer rocka album 
her forleden, uten særlig hell. 
Etter at du liksom er ferdig med albumet dukker ekstrasporet (nummer 13) opp. 
«Gledespunkter» er en lang, pratsyngende sak med Falkeids tekst og storband i 
bakgrunnen. Også det er Vamp. Så artig! 
Ragnar Søberg 
 
Tett opp til Dylan 
Ulf Lundell: 
Lazarus 
Capitol 
Terningkast 4 
 
En kjær svenske pøser på med nok en dobbelt-CD, som inneholder drøye to timer med 
lange tekster og rock'n'roll. Samtidig har han skrevet bok igjen (Värmen), og nok en 
gang kranglet på seg Sveriges ivrigste feminister. Det må blåse friskt rundt Lundell. Han 
trivs best i öppna landskap. 
Lundells penn har en evigvarende blekkpatron. Han skriver sangbare noveller om 
inntrykk og relasjoner. Denne gang har han lagt det musikalske så tett opp til Bob 
Dylans tidlige elektriske album som råd er. Det oser «Highway 61 Revisited» av det 
meste, pluss litt «Desire» og sannelig også en smule «Under The Red Sky». 
Rock'n'roll og boogie woogie er som sendt fra himmelen. Men det blir litt feil når jeg i 
grunn har hørt dette splitter nye albumet før. På engelsk. Av en fyr fra Hibbing, 
Minnesota. 
Ragnar Søberg 
 
Rock-electronica 
Apoptygma Berzerk: 
You and me against the World 
Gun/Sony-BMG 
Terningkast 4 
Stephan Groth & co har denne gangen tatt sjansen på å lage ei skikkelig kommersiell 
skive med 10 egne låter samt en cover av en gammel Kim Wilde original, ÒCambodia». 
Rock-electronica er et spennende konsept, men det låter mer 80-talls nostalgisk enn 
futuristisk, noe som kanskje vil skuffe enkelte av bandets gamle trofaste tilhenger. På 
den annen side er det glimrende utført, ultrafengende og dansbart. Og ærlig talt, om 
Apoptygma Berzerk skulle lykkes å innta dansegulv, VH1, The Voice, MTV og 
beslektede musikkanaler rundt omkring, vil det bety et skritt i riktig retning for dem alle. 
Rock on! 
 
Per Kristian Hansen 
 
Ung & moden 
Fiona Apple: 
Extraordinary Machine 
Epic 
Terningkast 5 
Fiona Apple er bare 26 år gammel, men allerede som nittenåring ga hun ut et 
debutalbum som øste av en livserfaring som nesten bare unge kvinner fra New York 
kan vise til. Dette er bare hennes tredje album, og sjøl om det er hele seks år siden 
forrige utgivelse, er dette albumet fullt av klassiske Apple låter. Produksjonen er også 
denne gangen både stor og mektig, men likevel blir det aldri pompøst - merkelig nok. 
Ved siden av Fionas flotte stemme, hun har et stort register, er det de elegante 
arrangementene som fester seg. Dette er ikke akkurat listepop. Plateselskapet uttrykte 
faktisk misnøye med at albumet manglet hitsingler. «Extraordinary Machine» er 
imidlertid et album du vil sette mer og mer pris på jo oftere du spiller det. Spor som 
«O'Sailor» og «Red Red Red» viser at denne dama har et enormt potensial som 
plateartist. La oss håpe at vi slipper å vente seks år på neste skive. 
 
Per Kristian Hansen 
 
Superveteran 
Burt Bacharach: 
At this time 
Sony/BMG 
Terningkast 5 
77 år er tydeligvis ingen alder for evig unge Burt Bacharach. «At this Time» er hans 
ørtende utgivelse og bedre «easy-listening» er det umulig å oppdrive. En litt sliten men 
rørende vokal fra gubben sjøl på sjølbiografiske og lett nostalgiske «Where did it go?» 
er for meg ett av tre store høydepunkter. De to andre er «Who are these people?» med 
Elvis Costello som den perfekte gjestevokalist, og Rufus Wainwrights nydelige 
stemmeprakt løfter «Go ask Shakespeare» til de helt store høyder. Og for sikkerhets 
skyld, Dr. Dre bidrar med bass- og tromme-loops. Resten av skiva består av aldeles 
nydelig og jazzig orkesterpop. I denne sjangeren er Bacharach fortsatt eneren. Og ikke 
bann på at dette er hans siste utgivelse... 
Per Kristian Hansen 
 
Ung & lovende 
Monika Nordli: 
Minor Mode 
Grammofon 
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« September | November » 

Dagens spørsmål

Kjører du fortsatt på 
sommerdekk? 

 Ja 

 Nei 

  Stem

Bedriftssøk: 

    
Skriv bedriftsnavn 
og få nøkkeldata online  

Mest lest i går 

1. - Altfor mye elg sliter på 
skogen 
2. Stopp på alt jaktkortsalg 
3. Beiser ett hus i timen 
4. - Arroganse og dårlig 
innsikt 
5. Sjekk vårt bildegalleri 
6. Etterlengtet bok om 
Sandbeck 
7. Såret etter krass kritikk 
8. - Sundet må senke 
ambisjonene 
9. Solgte alle leilighetene 
før visning 
10. Full ABBA-feber 
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Avisen som startside

Velg kommune  
 

  
Pris fra      til 

   
 

  

Hele Hedmark

Velg område  
  

Velg arbeidsomr.  
   
 

Hedmark

Alle

Velg område  
  

Velg bilmerke  
      

 
 

Hedmark

Velg merke

Andre tjenester 
båt | stort og smått 
sett inn annonse 
e-post-varsling 
min zett | lokalaviser 
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