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Den 19 oktober, hela tio år efter gruppens bildande släpper svenska Dammit I’m Mad sitt 
energiska och mångfacetterade debutalbum på den nystartade etiketten Ace Tunes. Trummisen 
Christian Augustin, med rötter i den svenska hardcore-scenen och grupper som Totalt Jävla 
Mörker & Riwen har tillsammans med gitarristen Anton Toorell från Invader Ace & 
Receptacles skapat ett album som är både pop, avantgarde, noise, punk och elektroniskt på en 
och samma gång.  
 
Redan två minuter och fyra sekunder in på öppningslåten Flute Mayhem har lyssnaren fått en 
snabbintroduktion till Dammit I’m Mads musikaliska universum - elaka gitarrer, 
öronbedövande trumspel, stora ackord, ambienta texturer och glitchiga syntar.  
Singlarna ‘Atomic Spectroscopy’ och ‘Hoofprints’ fortsätter i samma frenetiska sväng, medan ‘Elk 
Tree’ och ‘ballad’ drar ner tempot och introducerar mer syntetiska, suggestiva och atmosfäriska 
ljudbilder. 
 
Intro-riffet på ‘Brylkräm’ för tankarna till Queens Of The Stoneage, medan ‘Dammit I’m Dad’ 
ger associationer till slacker rock. Bland influenserna kan man ana allt från Deerhoof och 
Lightning Bolt till Animal Collective och White Denim utan att musiken dröjer sig kvar 
särskilt länge någonstans.  



 
Dammit I’m Mads självbetitlade debutalbum blandar retrofuturistiska ljudlandskap med nutida 
produktionstekniker, syntetiskt med akustiskt, och slumpen blir ett musikaliskt verktyg som får 
bråka med mekaniskt, statiska trummaskiner.  
 
Experimentelle pionjären Rafael Toral sammanfattade musiken med “It’s humour, but it’s not 
funny” vilket är ganska spot on - musiken är komplex utan att vara pretentiös, alltid lekfull men 
aldrig plojig.  
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Låtlista 
A 
1. Flute Mayhem  
2. Atomic Spectroscopy 
3. Hoofprints 
4. Elk Tree 
5. Brylkräm 
6. ballad 
B 
7. C7++ 
8. Space Machine (or whatever)  
9. Dammit I'm Dad 
10. Pink Future  
11. Röda Linjen 
12. 1000 
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