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Etterbørs

Svømmeknappen
Album
The Island Band
«Like swimming»
(Hubro)

The Island Band er hjertebarnet
til komponist og musiker Lars
Myrvoll, der han på snedig vis
lokker frem ukjente stemninger
fra et omfattende topplag
musikere tilknyttet samtidsmusikk, utforskende pop, rar rock,
og ny jazz. «Like swimming» er
en vakker plate der de enkelte

bestanddelene i oseaniske sveip
flommer sakte innover stranden, med pussige sammenstillinger av spesielle instrumenter, og egne produksjonsteknikker og sonisk etterarbeid som
gjør det til noe langt mer enn
bare behagelig bølgemusikk. Og
når han får selskap av popsangeren Maria Due i låten «Swimming» løfter bølgen seg og tar
tak i hjerterøttene – det burde
vært lydsporet til en bra,
vemodig film, men det holder
lenge som klimaks i et lydepos
om sjøens forlokkende strømninger.

Du trenger ikke å være eller ha barn for å sette pris på den smakfulle
musikken til 40-årsjubilanten Maj Britt Andersen. Foto: Jo Michael

Rare folk
Boks
Maj Britt Andersen
«Livet er ei vise»
(3CD/Grappa)

Det er i år 40 år siden Maj Britt
Andersen debuterte som
plateartist, da hadde hun allerede
sunget i forskjellige band siden
fjortenårsalderen. Totningen
gjorde stor suksess som popsanger, var med i Melodi Grand Prix,
og hennes andre album «Det
svinger i meg» (CBS, 1978) er noe
av en «lost classic» om man liker
jazzete pop med diskosnert (og
hvem gjør vel ikke det). Låter av
Boz Scaggs og Finn Dag Steiro fra
Lion and The Lamb, til og med
(denne platen bør nyutgis). Hun
overtok så for Sidsel Endresen i
soulbandet Chipahua. Men det

var da hun sammen med den
begavede låtskriveren og
komponisten Geir Holmsen og
den mjuke tekstforfatteren Trond
Brænne konsentrerte seg om
musikk for barn (og voksne)
hennes talent slo ut i full blomst,
og det er det landet elsker henne
for. Men et viktig poeng: Du
trenger ikke å være eller ha barn
for å sette pris på den smakfulle,
mangefasetterte musikken,
fremført av noen av landets aller
fremste jazzmusikere. For eksempel nydelige og underlige «Rare
folk (Sett deg på en benk)» – det
finnes ikke sterkere jazzpoplåter
enn det her til lands. Og for en
stemme hun har. Gjennom tre
fulle cd-plater feires hun nå, med
vekt på de barnlige sangene og
hennes flotte Prøysen-tolkninger
med ny musikk av Holmsen. Maj
Britt er også på norgesturné frem
til jul. Varmt.

Søtt og svimmelt
Album
Maribel
«Dirty/Clean»
(Su Tissue Records)

Det er deilige flytende bevegelser også hos det norske bandet
Maribel, som på sitt tredje album
utvider sitt drømmeaktige,

sukkerpsykedeliske sound med
hint av produksjonsverdier kjent
fra eksperimentell hiphop, og
det spøkelsesaktige lydlaboratorie-arbeidet til Broadcast. Ådne
Meisfjords nye prosjekt Tropical
Contact High er med på noen
låter, det samme er Carmen
Villain, og Maribel blir med det
en del av den kollektivistiske
tankegangen som råder i Oslos
alternative popundergrunn.
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Huskeglemme
230 deLillos-sanger
under lupen.

D

et var da nettopp
tyveårsjubileum
for deLillos?!
Festen var på hell
da, men det var
tydeligvis rikelig
med kake igjen. Det har skjedd
mye med bandet de siste ti
årene. Noe av det har vært
bunkesnuende, nye musikalske aktiviteter, men det har
også vært tung aktivitet med
diverse andre jubileer for
viktige utgivelser. Det er
nesten så man lurer på hvor
mange ganger man skal måtte
se tilbake på kjærlighetsforholdet til dette bandet og deres
veldig mange uimotståelige
sanger, som for meg står som
selve lyden av norsk undring
og pop. En kraftanstrengelse
(for alle involverte) skal foretas
på Riksscenen i Oslo der
bandet ti kvelder fra starten av
november skal fremføre nesten
alle sine 15 albumutgivelser.
Noen av albumsporene fra
årene rundt tusenårsskiftet vil
absolutt ha karakter av glemte
minner, og det er nettopp
derfor det antagelig vil bli en
åpenbaring å høre dem. Jeg har
huket av datoen da de skal
spille «Kast alle papirene» (99)
og «Midt i begynnelsen» (02).
For selv om det er opplest og
vedtatt – og helt greit – at
bandet var skarpest i starten av
karrieren, har materialet deres
holdt seg konsistent sterkt hele
veien. Det er bare tidsånden
som har kommet i veien av og
til, og fått dem til å virke veldig
trygge, triste eller til og med litt
passé. Alt dette er merkbart på
de fire store røde, blå, gule og
grønne samleplatene som
sendes ut denne helgen. Det er
to dobbeltalbum som konsentrerer seg om årene henholdsvis «Før» og «Etter» år 2000, en
dobbeltsamler med sjeldne

2LP + 4LP
deLillos
«Før + Etter +
Innimellom + Utenom»
(Universal Music)

Bok
Yngve Knausgård &
Lars Lillo-Stenberg
«Glemte minner»
(Cappelen Damm,
315 s)

spor, ep-er, fleksisingler og den
slags «Innimellom», og en
kvadrupel med totalt uutgitte
låter «Utenom». Det er hele 40
stykker av dem. Arkivene er blitt
støvsugd på tidligere arkivutgivelser, så det er oppsiktsvekkende at så mye godt materiale
nå blir tilgjengeliggjort. Dette er
ferdige låter og ikke demoer (det
får komme senere). Høydepunktet var klart gjenhøret med
postpunkdiscolåten «Blir det
noen fest», som var med på
maxisingelen av utrolige «Sveve
over byen» i 1989. Her må Todd
Terje på banen for å lage en edit.
At nervøse, tidlige låter som
«Racerbåt», «Bankran» og «Vil
ikke sove», og sene perler som
«Pingvinfilmen» eller «Regn» er
utelatt er selvfølgelig skandaløst, men det er sannelig mye
annet å glede seg over her. Det er
helt vilt hvor godt og typeriktig
bandets materiale fremstår, sett
under ett. Og hvor slitesterke
Lillo-Stenbergs lyriske kjennetegn er. Hvem andre kan få en
mislykket tur til butikken til å
handle om meningen med det
hele: «Noen ganger glemmer jeg
simpelthen å kjøpe brød. Noen
ganger husker jeg at alle skal vi
dø.» Hans tekstunivers er teit og
innsiktsfullt samtidig, i en

Musikk
Audun
Vinger

For 100 år siden
Vandtætte skudder.
Som kjendt blev der ved den i
1913/1914 i London avholdte
internationale konference fastsat
bestemmelse for anbringelse av
vandtætte skudder i passagerskibe
i utenriks fart. Hvad der maaske er
mindre bekjendt er, at der kort
efter „Titanic”-ulykken og før
avholdelsen av konferencen i
London i England blev nedsat en

komité, der skulde behandle
spørsmaalet angaaende vandtætte
skudder i alle britiske skibe. Denne
komités rapport forelaa for endel
maaneder siden forsaavidt den
angik passageskibe i utenriks fart.
Hvad denne del av rapporte angik,
saa var de anbefalte regler i
overenstemmelse med de
internationale vedtagne eller
rettere, de var de samme, men

mere detaljert utarbeidet. Den
engelske komités rapport
angaaende de skibe, der ikke falder
ind under de internationale
bestemmelser foreligger netop nu.
Hvad angaar de engelske passagerskibe, der gaar i bgrænset fart,
saa slutter bestemmelserne sig i
større eller mindre grad til de
tilsvarende for skibe i utenriksfart.
23. oktober 1915

