
 

 

New Jordal Swingers vil swinge fremdeles 

Kort og godt: Likte du noen gang New Jordal Swingers, så vil du elske denne. Har du aldri 

hatt noe forhold til dem, får du det ikke nå heller.  

New Jordal Swingers er en del av Norges rock og populærmusikk-historie. Ingen tvil om det. 

Eigil Berg har hengt med hele tiden og har skrevet en hel haug med sanger. Du har garantert 

hørt en del av dem. Bandet har gitt ut en rekke album. Tylden har samlet 45 av dem på to 

rause cd-er. Med skrevne kommentarer av Eigil Berg til hver og en.  

New Jordal Swingers dro i 1973 ut på sin første turné, som backingband for Per "Elvis" 

Granberg. Musikalsk motto var: "Back to Rock". Per Elvis sluttet samme år og NJS måtte 

klare seg på egen hånd. Året etterpå debuterte de med et album. Tradisjonell klassisk rock 'n' 

roll.  

Første låt ut på denne samle-cden er "Nut Rocker", et utdrag av Tsjajkovskijs 

"Nøtteknekkeren". Frisk og morsomt. Dermed var det i gang. Fra Shadow-musikk via 

filmmusikk og Grand Prix-låter til Berg-ballader har de holdt stilen gjennom alle disse årene. 

Litt slingring innen sjangerne underveis, men egentlig med et ganske gjenkjennelig preg hele 

veien.  

I 1982 ble bandbussen tatt av et ras ved Førde og fire personer døde. Etter mange overveielser 

ble det hentet inn et par nye musikere og bandet fortsatte. Deretter kom låter som "Før lyset 

brenner ned, God gammel rock 'n' roll" og litt sørstatsflørt. Etter 1988 ble det stille på 

albumfronten. Men i 2001 kom "Indigo" og høstet mange fine ord. De spilte blant annet inn 

en hyllest til Van Morrison, "Belfast cowboy" og en oversettelse av Bob Dylans "To make 

you feel my love".  

Mange av sangene her kan du fremdeles høre på radioen. Og dersom du vil mimre skikkelig 

er dette en flott utgivelse.  
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"45 beste! - 30 år med rock 'n' roll"  
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