
”Rock’n’roll is dead” gormade Lenny Kravitz för några år 
sedan. Kanske var vi en och annan som skrattade lite åt 
det. Men ingen kan väl betvivla, att rock nu om dagar är 
väldigt själv refererande, lite för tuff och tokrolig, när det 
konstant skall apas stilar efter och visas upp, att man är 
medveten om att man är medvetet medveten.

Girls Love Rallie kan ej enahanda rädda oss ur denna 
soppa, men ‘Son of Rock’n’Roll’ är ett  lika gott bud som 
något kan vara, på att vägar ut finnes. De tio musik-
bitarna på skivan letar sig in i den snårigt elektriska själ 
av en tid, när man lyssnade på en skiva om och om igen. 
Kanske för att det var det bästa man hört, kanske för att 
det var en av få vägar in i en stor musikupplevelse man 
hade.

Från stökig, rivig, nordjysk soul (‘Benjamin Bloom’), 
sorgsen mäktig pianoballad (‘The Loving Season’), ösigt 
fingertoppskänslig powerpop (‘Waiting For The Ghost’) 
till maffigt kall funk (‘Sad Scouts’), är detta sånger, som 
är precis det de är. Obesvärat ärliga höjdpunkter, som 
inte kunne vara i annat sammanhang än just detta. De 
existerar i detta nu, som kunne varit i vilken tid som 
helst. Ty sådan är sonen av rock’n’roll: ödmjuk över den 
storhet han skriver sig in i. I avslutande ‘World Without 
Sound’ hörs sjunga ”I summoned the spirit of a dead rock 
star today”, och nästan som i tvivel, blickas det frågande 
tillbaka över hur denna förträffliga samling bitar åstad-
kommits, och om det kan göras igen.

Vi hoppas och tror, för i denna artists händer synes allt 
möjligt.
        Text av Björn Lydén, PopRevo
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