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Nytt album med Nils Erikson
Efter tre soloalbum på skånska är tvåfaldigt Grammisnominerade Nils Erikson tillbaka. Nya albumet ”On The
Verge” rymmer elva inbjudande och mer avskalade låtar
– och nu för första gången på engelska.
Om Nils Eriksons första tre album i efterhand kan ses som
en trilogi, visar On The Verge nya sidor av den begåvade
skåningen. Nils tidigare etniskt färgade, lätt svårmodiga artpop har ersatts av en mer enkel och luftig ljudbild. Allt medan
melankolin kompletterats av en mer hoppfull, ibland rentav
lycklig, ton.
– Mer intuition och känsla, mindre analys, bekräftar Nils. Och
tillägger leende att detta är den första av hans plattor som
man kan beskriva som ”ett gäng schyssta låtar”.
På sina tidigare album sjöng Nils på skånska. Det tilltalade
vissa, medan andra automatiskt associerade till skånsk progg
som han hade föga gemensamt med. Efter framgångar för
Bob Hund och Timbuktú ﬁnns i dag en större tolerans för
skånskan i olika genrer. Och då väljer Nils att göra en platta
på engelska!
– Jag vet att en del av mina lyssnare tycker att ”Nils Erikson
på engelska” är en anomali. Men jag började faktiskt skriva
på engelska redan som liten och fortsatte med det i många år.
Att inför mitt första soloalbum skriva på svenska var ett stort
steg för mig. Jag blev faktiskt mer eller mindre övertalad av
skivbolagsmänniskorna som jag jobbade med, säger han.
Nils Erikson är produktiv. On The Verge består av ett urval ur
en större låtskatt, som vi kommer att få höra mer av i andra
sammanhang framöver. Materialet har skrivits under olika
perioder och därefter handplockats till detta album.
– Jag bestämde mig på ett tidigt stadium för kortare och
enklare låtar. Först tänkte jag bara ta med treackordslåtar,
men det kom även med några som gick i andra riktningar och
ger albumet variation.

Nils Erikson, aktuell med nytt album.

De nya låtarna är, med sina mer avskalade arrangemang,
betydligt lättare att framföra live.
– Tidigare behövde jag 8-9 personer på scenen för att göra
låtarna rättvisa. Nu räcker det med tre-fyra musiker.
Samtidigt vill Nils inte överdramatisera förändringen. Han har
fortfarande sitt karakteristiska sätt att sjunga, komponera och
spela piano. Den sträva, känslostarka rösten är intakt. Liksom
förmågan att bygga upp stämningar som berör. Men här ﬁnns
också en ny fräschör som gör det lätt att komma in i låtarna.

En annan nyhet är att Nils inte skrivit alla texter själv, ytterligare två personer har bidragit med texter. Dels Nilla Nielsen,
en singer/songwriter vars första soloalbum Nils producerade
2005 (de jobbar just nu för fullt med uppföljaren). Den andre
är Anders Lundquist, kanske mest känd som musikjournalist
men också verksam som textförfattare och låtskrivare.
De ﬂesta lyssnare skulle emellertid ha svårt att räkna ut vilka
av texterna Nils inte skrivit själv. Alla är skrivna med honom
i åtanke.
– Känslomässigt ÄR alla mina, konstaterar han. Detta är
texter som det efter ett par genomsjungningar känns som om
jag skrivit själv.
Många är nära och personliga reﬂektioner. Bland de optimistiska låtarna märks förstasingeln Moving In och avslutande Wedding Song, som Nils skrev och framförde som överraskningsbröllopspresent till sin nyblivna hustru vid deras bröllopsfest.
De personliga, ibland till och med privata texterna kompletteras av mer globala sådana. End Of Innocence, med text av
Nilla Nielsen, handlar exempelvis om miljöhotet, med avstamp
i An Inconvenient Truth.
On The Verge släpps den 9 maj.

 Albumdebuten Spår släpptes 1996 och lovordades
i åtskilliga tidningar, däribland Aftonbladet, Expressen
och Nöjesguiden.
 Nils blev också dubbelt Grammisnominerad i kategorierna Årets manliga popartist och Årets nykomling.
 Uppföljaren Albert, Tyfonen utnämndes av bland
annat Expressen, DN och GP till ännu starkare än
debuten.
 Även Nils Eriksons produktioner och låtskrivande
till andra artister, som Ainbusk och Roger Pontare
genererade ﬁn kritik.
 Efter två album på Sony Music fortsatte Nils på
egen hand. Han släppte sitt tredje album Inferno
Mini digitalt via det amerikanska bolaget CoolEars
När musiken nådde Border Music, tyckte dessa att
det vore skam om ett så starkt album aldrig nådde
skivdiskarna. De kontaktade Nils och erbjöd sig stå för
produktionen av en fysisk upplaga. Inferno Mini släpptes på CD hösten 2004, då den digitala versionen
redan legat ute i ett år.

Nils Erikson: music, production & mix [all], lyrics [2,4,5,8,11] www.nilserikson.com
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Anders Lundquist: lyrics [1,7,9] www.myspace.com/anderslunkan
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NILS ERIKSON – EN KORT HISTORIK
 Nils Erikson dök upp – till synes från ingenstans
– i mitten av 90-talet. En mediabild växte snart fram
om den tillbakadragne enstöringen som i ett stall på
Österlen skapade produktioner i paritet med Peter
Gabriel och Daniel Lanois.
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 Håkan Engström på Sydsvenska Dagbladet kallade det Nils bästa dittills och utnämnde det till ett
av årets tre bästa svenska album. Måns Ivarsson
beskrev det som ”snyggt och modigt”. Dagens skiva
var lyriska och gav albumet betyget 9 av 10.
 Kort sagt: den inledande albumtrilogin lämnade
djupa spår och det råder ett tyst samförstånd om
Nils talang bland många av landets musikälskare. De
ﬂesta som äger den inledande trilogin ser den som
”hidden treasures”.
Utöver sina soloalbum och produktioner av andra
artister har Nils bland annat skapat trumgrooves
till mjukvaran Groove Agent 2 respektive 3 åt det
världsberömda varumärket Steinberg, samt är återkommande skribent i musikfackpress.
2005 producerade han Nilla Nielsens debutalbum
och just nu arbetar de två tillsammans på uppföljaren.
 Inför sitt fjärde soloalbum kände Nils Erikson för
att göra en rakare, öppnare platta. I samband med
det bestämde sig Nils för att hitta nya vägar och
samarbetspartners. Det allra första nya bolag han
kontaktade, Lovande Projekts label Promising
Records, erbjöd honom skivkontrakt. Resultatet är
On The Verge. Det är Nils Eriksons fjärde soloalbum.
Men också början på ett alldeles nytt kapitel. Fortsättning följer...
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