
 

Nytt Album Mai 2018 : The Diary of Robert Reverie 

Hva får du hvis du kombinerer Robert Wyatt og Syd Barretts melodikk med de aller beste bitene fra 70-tallets fusion, den 

løse, lekne følelsen til tidlig Weather Report og det drivende groovet til Return To Forever, og til sist en dæsj av den 

delikate og ettertenksomme låtskrivingen til progrockband som Caravan og Camel? Nei, du får strengt tatt ikke siste 

Needlepoint-skiva, men du får i hvert fall et slags referansepunkt. Mye av dette ble utforsket på bandets forrige skive 

også, men på The Diary of Robert Reverie sitter alle disse elementene som ski på nordmenns ben - det er ubesværet, 

humørfylt, entusastisk og lekende lett. Olaf Olsens trommer ligger lengre framme og trommer opp små virvelvinder av 

dynamikk inni låtene, mens keyboardist David Wallumrød spiller med en organisk nerve som om lydene vokser ut av 

jorda. Alt forankres av produsent og bassist Nikolai Hængsle, som i beste Soft Machine-tradisjon ikke er redd for å skru 

på fuzzen når det trengs, samtidig som det ligger melodi i hver basslinje, mens Bjørn Klakeggs gitar flyter over det hele, 

binder det sammen og spenner fra myk, myk jazzvarme til vilter rockeheroisme.  

Mange av tekstene er inspirert av miljøet rundt Bjørns sted i Sverige, og hovedpersonen Robert, en drømmende 

einstøing, er også inspirert av persongalleriet i den lille bygda. Bjørns storebror Rune Klakegg (også kjent for sine 

illustrasjoner til den reviderte "Skolens visebok" fra 1973!) har illustrert coveret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:        Label:  BJK records, Bjørn Klakegg : mail@bjornklakegg.com  

Distributor: Tomas Linnes, Musikkoperatørene: tl@musikkoperatorene.no : phone: +47 97097209 

CREDITS: 

• Words and music by Bjørn Klakegg 

• Arranged by Klakegg/Wallumrød/Hængsle/Olsen 

• Bjørn Klakegg : vocals, guitars, bass on If my eyes 

• David Wallumrød : hammond organ, clavinet, rhodes, minimoog, juno-60, prophet-5, arp pro-soloist, harmony vocals on All kinds of clouds 

and In the sea 

• Nikolai Hængsle : electric bass, guitars on Beneath my feet, harmony vocals on Beneath my feet and In the sea 

• Olaf Olsen : percussives, harmony vocals on On the floor and In the sea 

• Produced by Nikolai Hængsle  

• Recorded at Sugar Road Studio by Roar Nilsen and Nikolai Hængsle, September 2017 

• Mixed by Mattias Glavå at Kungsten Studio, November 2017  

• Mastering by Greg Calbi at Sterling Sound, December 2017 

• Artwork by Rune Klakegg 
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