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OTIS TAYLOR
Fantasizing About Being 
Black  In-akustic
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Da jeg først hørte Otis Taylor, 
omtrent på den tida det nye 
millenniet tikket inn, holdt jeg 
på å legge ham bort under 
kategorien monotoni og rytmikk 
som bare går og går og aldri 
kommer til døra. Men så vokste 
det fram det fram noe i hans 
repeterende stil. Og dette noe 
vokste seg til en hypnotise-
rende skjønnhet, og i dag står 
Otis Taylor for meg som en 
av de mest spennende nyere 
bluesartister. 
Skjønt ny og ny. Taylor var 
rundt 50 da han fant fram gita-
ren og banjoen igjen og gjen-
opptok den musikerkarrieren 
han startet opp i yngre år. Nå 
hadde han skapt sin helt egen-
artede stil; moderne blues, men 
samtidig med røtter i Deltablue-
sen og helt tilbake til Afrika. I de 
13 albumene som har kommet 
siden «When Negroes Walked 
The Earth» har han holdt fast 
ved konseptet sitt: Rytmikk og 
repetisjon, og innimellom noen 
mer melodiske perler, som 
fremstår som usigelig vakre når 
de står i kontrast til det mer 
massive lydbildet.
Taylor benytter seg og ofte av 
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Good Time Charlie
Ready to Rumble 
Good Time Charlie Records

Album nummer ti fra denne 
vestlandske blueskvartetten 
anført av sunnfjordingen 
Arle Hjelmeland, sanger, 
låtskriver og munnspiller og 
talentspeider extraordinaire. 
Ja, for det må sies at han 
som eneste gjenværende  
originalmedlem fra bandets 
spede begynnelse på 
80-tallet har hatt en egen 
evne til å knytte til seg gode 
musikere og oppdage unge 

talenter som i GTC har fått 
skolering i en helt spesiell 
miks av west coast jump 
blues, New Orleans R&B og  
vokalgruppe R&B. 
Dagens utgave med Steinar 
Karlsen på gitar, Morten 
Skage på bass, orgel og 
Einar Olsson på trommer 
og perkusjon, og alle tre på 
bakgrunnsvokal har eksistert 
noen år og har blitt særde-
les samspilte. Det er bandet 
som helhet som er kreditert 
som produsenter, mens de 
enkelte medlemmene er kre-
ditert som medkomponister 
med Arle Hjelmeland på flere 
av låtene.
Bandet er tettere på New 
 Orleans og jump blues- 
røttene enn de har vært 
på de senere platene, 
som beveget seg inn mot 
garasje soul. Denne tilbake-
vendingen betyr paradoksalt 
nok også at de fornyer seg. 
De spiller løsere og ledigere 
når de er nærmere røttene 
sine enn når de kanskje prø-

ver å bevise noe ved å spille 
hardt og trashy. Ikke for det, 
gitaren til Steinar Karlsen er 
tøff så det holder når han 
som få andre norske gitaris-
ter får til det sursøte stinget 
til Johnny «Guitar» Watson 
anno «Hit the Highway». 
Arle Hjelmeland er ikke bare 
en bluessanger som kan tra-
disjonen fra A til til Z, han er 
en storyteller med gehør for 
slagerne og den populær-
musikalske sangboka fra 
Cole Porter via Johnny 
Mercer og Bobby Darin og 
fram til den distingverte 
Themsen-soulen til Nick 
Lowe, uten aldri tape kontak-
ten med Percy Mayfield (ikke 
Curtis nå) og Willie Dixon.
Hjelmeland bruker blues-
klisjeene innenfor popmu-
sikkens form. «Soul Hawk» 
har hitpotensial og «Freezin’ 
Penguin» er rett og slett en 
imponerende låt som på en 
elegant måte sier noe om 
coolhetens pris.

Øyvind Pharo

repetisjon i tekster som gjerne 
er bruddstykker av en monolog, 
og som slettes ikke alltid er like 
enkle å tolke. Det bør en likevel 
bestrebe seg på, for Taylor har 
mye å si om den Afro-Ameri-
kanske historien, og da særlig 
folkegruppens lidelseshistorie 
og brutaliteten de har (og er) 
utsatt for. 
Fornyelsen i Taylors produksjon 
har generelt bestått i å tilføye 
nye musikere og instrumenter, 
og særlig har jazzkornetisten 
Ron Miles vært med å ta Taylor 
i en mer jazza retning på noen 
av de siste albumene. Han er 
også med på fire låter på «Fan-
tasizing About Being Black», 
hans nye skive. Personlig synes 
jeg at Taylor med fordel kunne 
ha utelatt kornetten og heller 
gitt mer plass til den fantas-
tiske fiolinisten Anne Harris og 
Dobro virtuosen Jerry Douglas, 
som bare får plass på to kutt 
hver. Douglas, som har spilt 
med alt som kan krype og gå i 
bluegrassverdenen, krydrer den 
vakre avslutningslåten «Jump To 
Mexico» og Anne Harris, som 
det går gjetord om fra folk som 
har sett Taylor live i det siste, 
har sin eneste fremtredende 
rolle på «D to E Blues». Fire av 
låtene er nyinnspillinger av låter 
fra tidligere album, «Walk On 
Water» har han til overmål spilt 
inn to ganger før, men det er 
snakk om nye arrangementer, 
og «Fantasizing About Being 
Black» er sånn sett et godt 
hakk opp sammenlignet med 
forrige album, «Hey Joe Opus 
Red Meat», hvor han gjorde 
samme låt to og til og med tre 
ganger på samme album. 

Frank Martinsen

DAVE FIELDS
Unleashed  FMI Records

På den negative siden av servi-
etten noterer vi at amerikaneren 
fortsatt har en nokså mangelfull 
kraft, kontroll og vidd i stem-
men. Som irske Rory Gallagher 
er det liksom ikke det som er 
hans greie. Men så er det nå 
en gang slik at ei pakke er ei 
pakke, og Dave Fields leverer i 
mine ører bare bedre og bedre 
innhold på sine plateutgivelser. 
Han står aldri stille, der låtene 
fordeler seg over en rekke 
forskjellige stilarter innenfor 
samme album. Noen av dem 
er spilt inn i studio, mange spilt 
inn live (med virkelig bra lyd), 
og de varierer mellom et par 
instrumentale rakkere, et par 
dedikerte avstikkere til store 
klassikere som gjøres med 
dedikasjon og overraskelse, 
et par lange dype blueslåter i 
Chicago-bluesens ånd, og flere 
sterke gitarprestasjoner som 
fortjener å høres av et blues- og 
rock-interessert publikum.
For der Dave taper i stemmen 
tar han igjen det tapte, og vel 
så det, i gitarspillet. Han er 
som en Robben Ford-kloning 
som stadig tar avstikkere mot 
hardrock, hard bluesrock, og 

funky attack uten å tape ver-
digheten som en bluesmann i 
sjelen. Han åpner instrumentalt 
i Robben Fords jazzrock/blues/
fusion-verden med glimrende 
«Anticipating you», og når 
albumet er i ferd med å ebbe ut 
besøker han jazzklubbene igjen 
med «New York City nights» 
med litt Charlie Musselwhite 
countryblues i jazzarrangemen-
tet. Han løfter hatten til Fats 
Domino og Chuck Berry på «My 
mama’s got the blues» og viser 
at 50-tallets r&b, blues og boo-
gie woogie alltid får bargulvet 
til å svinge.
Han tar Don Nix-klassikeren 
«Going down», gjort i utallige 
versjoner av Freddie King, 
Led Zeppelin, Jeff Beck, Joe 
Bonamassa, Stevie Ray Vaug-
han, Chicken Shack og Deep 
Purple for å nevne noen, og 
ofte brukt som en endeløs 
«concert closer» på konserter, 
som vi blant annet fikk med 
Supersonic Blues Machine sist 
sommer. Jeg ville ikke satt fem 
kroner på at det går an å gjøre 
den i noen versjon du ikke har 
hørt den før, men denne gritty 
versjonen, tidvis helt ute, tar 
kaka som gjør at jeg må spise 
i meg de ordene. Derfor ikke 
like overraskende at han også 
herjer med Jimi Hendrix-klas-
sikeren «Hey Joe» og hans 
Woodstock-versjon av den 
amerikanske nasjonalsangen 
med solid nerve. Denne gutten 
kan sin gitar!
Jeg er svak for dette albumet. 
Det øser liksom bare på. Som å 
sitte på restaurant å få dessert 
etter dessert. Han veiver rett 
frem bluesrock som en ung 
Joe Bonamassa på «Child of 
the world», gjør funky blues slik 
Bernard Allison kan drømme om 
det på «The boy wants to play», 
og fyrer på med med mer funky 
nerve i den Lenny Kravitz-dy-
riske «Jagged line Pt.2» og tyn-
gre mer sent 80-talls rockete 
nerve ala Vernon Reid/ Living 
Colour på «Better be good». 
Han er av og til mer en rocke-
artist enn en bluesartist uten at 
det føles feil. «Jagged line Pt.1» 
er veldig Steve Morse/ Deep 
Purple, og han banker på den 
samme litt psykdeliske britiske 
døren som Laurence Jones og 
unge Aaron Keylock på «How 
Am I doing?».
Som du skjønner varierer Dave 
Fields imponerende mye i 
stilarter på dette albumet, og 
du rekker aldri å kjede deg. 
Det er mer et spørsmål om du 
rekker å trekke pusten. Når 
han går ut av albumet etter 14 
låter med en instrumentallåt i 
bluegrass-ånden med «L.E.S. 
hoedown» som en Chet Atkins 
på speed, er det bare å la 
smilet komme. For dette er et 
slikt album du egentlig bare må 
oppleve. Bare å drite i den noe 
svake vokalen, for denne reisen 
er så nydelig at det må du bare 
bære over med!
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LISA BIALES 
The Beat of my Heart
Big Song Music
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Med en allsidig gitarist i 
Johnny Lee Schell (Bonnie 
Raitt, Trampled Under 
Foot, Phantom Blues Band, 
Buddy Guy, Eric Burdon) 
i ryggen og produsent 
Tony Braunagel (Taj Mahal, 
Bonnie Raitt, Phantom 
Blues Band, Ana Popovic, 
Robert Cray) har Lisa Biales 
samlet mye rutine fra beste 
hylle i LA for innspillingen 
av sitt album nr 9. Ei dame 
som liksom Teresa James, 
Marcia Ball, Candye Kane 
og Bonnie Raitt leverer tids-
riktig reflektert blues med 
utgangspunkt i det å være 
en sterk kvinne.
Lisa kom nylig over «Crying 
over you» på en 78-plate, 
skrevet og fremført av 
moren Alberta Roberts. 
Lisa følte at den bare 
måtte bli med på dette 
albumet av sterke sjelelige 
grunner, så du hører den 
med morens vokal på det 
første verset før Lisa selv 
tar over. Liksom Nat King 
Cole og Natalie gjorde en 
«innspilling» sammen for 
noen år tilbake, spesielt og 
morsomt.
En voksen og habil blå 
dame, dette. Du river ikke 
løs flysetet i panikk for å 
rekke platebutikken (eller 
nettbutikken) kanskje. Men 
at Lisa Biales ballast med 
soul/gospel i tillegg til tett 
og fin blues er prima opp-
varming til en aften med for 
eksempel Marcia Balls mu-
sikk, er det ingen tvil om. 
Gospeltoget på «Said I 
wasn’t gonna tell nobody» 
løfter hvertfall taket på 
uimotståelig vis, sangen 
med hennes mor er en ny-
delig gammel 40-talls croo-
ner-ballade, og Eric Bibbs 
«Don’t let nobody drag 
your spirit down» leveres 
som den folkblues-perlen 
den er, med følelse og 
innsikt. Plater som dette får 
sjelden fokus i media. Men 
med disse musikerne (bl.a. 
Jim Pugh og Larry Taylor) 
og den modne kvinnelige 
sjelen som ikke ligger langt 
unna Bonnie Raitts vokal, 
så er dette en plate som 
lett blir en hjemme-alene-fa-
voritt.

Johnny Andreassen


