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Koncert
The White Album
####¤¤

At sidde på Tobaksgaarden 
i Assens føles næsten som at 
sidde i det sommerhus, The 
White Album opstod i for tre 
år siden. Med knitrende ild i 
tre dvd-pejse på tv-skærme og 
en fortrolig, familiær stem-
ning.

Jakob Eilsø stammer fra 
Assens, og hele bandet har in-
den koncerten været hjemme 
hos hans forældre for at spise 
gryderet. 

Frederik Vedersø kalder 
rosende middagen for ”rå-
lækker”, og det tillægsord 
kan sagtens overføres til 
The White Albums udtryk 
og lyd. Den stemningsmæt-
tede, folkede indierock findes 
ikke magen til herhjemme, 
og det faktum understre-
ges, da Claus Arvad sætter i 
gang med åbningsnummeret 
”Another” fra gruppens perle 
af en debut. Jeg har svært ved 
at mindes en koncert, hvor 
vokalen står så tindrende klar, 
at hvert eneste ord leviterer 
som en tibetansk munk.

Der findes et utal af varia-
tioner over den matematiske 
kliché 1+1=3. 

I The White Albums tilfæl-
de er det nærmere 1+1+1=7.

Når stemmerne smelter 
sammen i den tiltalende tre-
enighed, er det som at blive 

opslugt af én stor omfavnen-
de røst. Når det lyriske islæt 
samtidig har høj klasse, er der 
alvorlig risiko for at blive gre-
bet. Som med ”Bent Out of 
Shape”, der med sin kompo-
sition og prunkløse udførsel 
har international klasse.

Bedstemor erna i salen
Tobaksgaarden emmer af en 
nærmest katedralsk akustik, 
der er med til understøtte bil-
ledet af et drengekor grand 
cru. 

Live har trioen kløgtigt be-
sluttet sig for at hyre bassisten 
Morten Jørgensen og trom-
meslageren Morten Hyldahl. 
Deres effekt er eminent på 
”Kings and Aces”, der ændrer 
karakter fra at være en forsig-
tigper til et muskuløst bæst, 
da stortromme og bas giver 
melodien en helt anden tyng-
de end på album.

Det giver ikke mening at 
fremhæve gode sange. Der er 
stort set ikke andet i kurven. 
Et par af gruppens første ud-
skejelser fra ep’en ”Conqui-
stador” har ikke samme kom-
plette helhedsindtryk som 
sangene fra albummet ”The 
Quiet Strum”, hvor samar-
bejdet er forfinet og rykket 
et niveau eller to op kvalitets-
mæssigt.

Hjemmebane-drengen Ja-
kob Eilsø halter lidt bagefter 
Claus Arvad og Frederik Ve-
dersø, når det kommer til vo-

kal selvtillid og pondus. Mens 
de to synger med orkanstyrke 
og giver helhjertet los, for-
nemmer man, at han er til-
bageholdende og ekstremt 
fokuseret på ikke at skride ud 
over den bane, der er udstuk-
ket. 

Hans nervøsitet kan dog 
skyldes, at både forældre, 
bedstemor Erna og et væld af 
gamle klassekammerater og 
bekendte sidder i salen. Og 
lad os lige dvæle lidt ved dem.

To langbenede brunetter er 
lige så irriterende at høre på, 
som de er inciterende at se på. 
Under stort set hele koncer-
ten kæfter de op uden tilsyne-
ladende at ænse, at der i store 
træk er tale om en intimkon-
cert, hvor især sangenes sagte 
indledninger er evidente at 
koncentrere sig om.

Hvis denne koncert havde 
været en dansktime i skolen, 
var de to uvorne unger ble-
vet sendt uden for døren og 
havde fået et brev med hjem 
til forældrene angående deres 
uforskammede opførsel. 

Pubertært og respektløst
Lokalpatriotisme og ven-
skabsbånd skal man påskøn-
ne, men jeg er sikker på, at 
jeg ikke har været den eneste, 
der havde det svært med den 
pubertære og respektløse op-
førsel. Naturligvis skal bandet 
ikke lægges til last. Det fjerne-
de bare meget fokus fra de in-
tense sange.

En del tekniske problemer 
hæmmede også flere sange. 
Frederik Vedersø havde mar-
kante problemer med at finde 
ud af, hvilken guitar der var 
hul igennem undervejs, bas-
sist Morten Jørgensen havde 

problemer med sin høre-
snegl, og meget sigende blev 
de døende sekunder af eks-
tranummeret ”Wax On Wax 
Off” skamferet, da Jakob 
Eilsø havde glemt at trykke på 
en guitarpedal, så publikum i 
stedet for et unisont vokal-
klimaks fik en gang uventet 
skratten at gå hjem på.

et halvt minuts perfektion
Det ville imidlertid ikke være 

fair at afrunde anmeldelsen 
med et helt negativt afsnit, 
når der under koncerten var 
tale om decideret sekstjerne-
de passager.

”Fall at Will” glimrer ikke 
kun i kraft af de tre vokaler, 
men i særdeleshed på grund 
af de tre bandmedlemmers 
strengeleg, hvor to guitarer 
og mandolin efterhånden, 
som sangen skrider frem, ud-
vikler sig til en instrumental 

magtdemonstration. Num-
merets klimaks kan stadig 
mærkes i kroppen 12 timer 
efter, og Frederik Vedersøs 
solo føltes lige så vidunderligt 
i ørerne, som smørstegt ba-
con i munden.

”Guns and Ammunition” 
er en af de sange, jeg har lyt-
tet mest til inden koncerten, 
og midtvejs slår det mig, at 
guitarmellemspillet ikke bare 
minder om, men matcher Se-
attle-bandet Band of Horses. 
Et halvt minuts instrumental 
perfektion, inden Claus Ar-
vad med sin indtagende stem-
me konkluderer: 

”You and I should both 
a gree, that it’s not worth it”.

Et udsagn, der meget pas-
sende kunne være møntet på 
brunette-brøleaberne, der 
tog sangtitlen ”Your Mouth is 
a Fist” bogstaveligt.

Om koncerten:
Tobaksgaarden, Assens, lørdag, 
The White Album

The White Album optræder på  
Posten i Odense 23. oktober  
og på Den Rytmiske Efterskole  
i Asperup 18. november

Hvidt album med sorte pletter
 ■The White Album gav en fremragende koncert på Tobaksgaarden i Assens. Der var dog tekniske og publikumsmæssige udfordringer, der gav en del ridser i lakken.

 ■Trioen The White Album er på plade en 
forfriskende folkrock-åbenbaring. Live er  
den udvidet til en intet mindre end fænomenal 
kvintet. Desværre var teknikken og hjemme-
banepublikummet til tider ufine modstandere

Af Simon Staun
Foto: Mads Hansen
sim@fyens.dk, kultur@fyens.dk

 ■Jakob Eilsø, Claus Arvad, Frederik Vedersø og deres to gæster 
leverede seksstjernede passager i Tobaksgaarden.

 ■Trioen hyrer trommeslageren Morten Hyldahl og bassisten 
Morten Jørgensen, når den spiller live.

Se flere billeder på www.mitfyn.dk


