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KLoAK  
A Boy Getting Pregnant
(cd, Escho, 2006)

Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg mange
gange har klaget over den konservatisme, der hærger
blandt danske bands. Ofte har de kopieret de herskende
trends i udlandet uden at have megen personlighed at
byde på. Men så må jeg jo også være mand nok til at
indrømme, at der er sket noget positivt de sidste fem år.
Den danske musikscene er blevet større og dermed også

mere farverig. De konservative kræfter findes stadig, og nogle af dem har stadig stor
succes, men undergrunden sprudler i den grad af spændende navne, som kan
konkurrere på internationalt plan, og som kan vaske minderne om eurodancen som
Danmarks vigtigste bidrag til den internationale musikindustri væk. Seneste
nyopdagelse for mit vedkommende er KLoAK fra området omkring Grindsted og
Billund.

Firkantet sagt er bandets udgangspunkt hardcore-punk, uden at det dermed rigtigt
minder om hverken Black Flag eller Dead Kennedys. Det skulle da lige være, hvad
angår energiniveauet. Nærmest alle sangene starter lige på og hårdt med støjende
guitarer og druknede, mobile rytmer i højt tempo. Guitaren vælter hylende ud over
det hele, når den ikke kaster sig ud i brutalt huggende, nærmest tunge riffs. Anders
Jørgen Mogensen er noteret for 'sang', men det meste er nu enten skrig og skrål
eller holdt i et talende toneleje. Enkelte gange kommer der rigtig nok passager med
en søgende, syngende vokal, men den er langt fra dominerende. Teksterne er
primært på engelsk, men iblandet enkelte danske sætninger her og der. Dog ikke i et
plat slogansprog som Nephews, men i et varieret sprog, der opfordrer til
ungdommeligt oprør, til at tage ansvar og til at deltage i verden. 

Det, der gør KLoAK usædvanlige, er, udover deres brutale intensitet, den anarkisme,
der kommer til syne i og ind mellem sangene. Her og der i numrene er der nemlig
små breaks, der byder på behagelige, bløde riffs eller en smuk guitarstøj, der sejler
hen over de ellers buldrende arrangementer. Før og efter sangene dukker der også
små intermissioner op med psykedelisk folk, nynnende, lette vokaler eller elektronisk
fordrejede stemmer. A Boy Getting Pregnant er således én stor proces, der langsomt
bevæger sig bort fra en ren aggression, hvor små huller af galskab trænger frem til
overfladen, til fordel for en brutalitet, som nærmest kammer over i dødsmetal – og
så tager sindssygen ellers over til sidst. Denne sindssyge viser sig først i ”Lamburg
Tony”, som med underlige samplede stemmer, et let guitarspil, et repeterende piano
og forvirrende legetøjspercussion tager albummet i en ny, overraskende retning.
Som sådan er nummeret en digtoplæsning med flermanipulerede stemmer og
ringlende klokker, der slår fast, at balancen er tippet. Selvom ”BBBixen” fortsætter i
samme tråd som hidtil – dog tilsat en growlende vokal – sker der igen noget i ”Boris
With an Apple”. Jojo, der lægges voldsomt ud, men den dobbeltstemmige vokal er
klagende på en syret måde, ligesom et break med hylende toner, klokkespil, hurtigt
akustisk guitarspil og brummende toner varsler, at der skal til at ske noget andet. En
hylende saxofon løber i forvejen for nogle distancerede, storladne
hornarrangementer – og da de endelig får lov til at bryde igennem, er det med
sådan en kraft, at man uundgåeligt bliver bevæget. Arrangementet får karakter af en
hymne med masser af guitarstøj og tunge riffs, som bliver mere og mere kompleks
og fyldig. Støjen vokser, sluger de andre dele og dækker dem til under en tung
dyne. Dette nummer kunne have været en flot afslutning på albummet, men ”This
Heartbreaker” klemmer sig ind til sidst med en tung, dansabel bastromme og
klaprende rytmer, der lægger bunden for skrigende stemmer, lidt blueset guitar og –
hen mod slutningen – et råt, meget diskant beat, der giver nummeret en industriel
karakter. 

Drengene i KLoAK er ikke bange for at tage deres musik ud på overdrevet ,hvad
angår både energien og lysten til at eksperimentere. Og de har held med deres
kaotiske frontalangreb i en sådan grad, at man ikke kan lade være med at klappe
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1
Big Bombastic
Collective
JazzKlub Limbo,
Studenterhuset,
Aalborg, 15/9, 2006
463 gange

2
Murder
Stockholm Syndrome
419 gange

3
The Whitest Boy Alive
Dreams
350 gange

4
Ear & Dark
There’s No Such
Thing as Dragons
332 gange

5
Kronprinsparrets
Kulturpris 06: P.J.
Harvey og Peter
Sommer
Operaen, København,
24/9, 2006
315 gange

6
Gary Numan
Jagged
246 gange

7
The Cure
The Head on the Door
– Deluxe Edition

The Cure
Kiss Me Kiss Me Kiss
Me - Deluxe Edition
208 gange

8
Zeena Parkins /
Matmos
Kino Babylon, Berlin,
14/9, 2006
200 gange



frydefuldt i sine spinkle hænder. De giver al mulig grund til at tro på, at den danske
musikscene er særdeles levende og frodig endnu.
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200 gange

9
Ellis the Vacuum Child
Pumpehuset,
København, 16/9-
2006

Mogwai
Pumpehuset,
København, 16/9-
2006
198 gange

10
Thom Yorke
The Eraser
196 gange
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