
 

Utrettelige New Jordal Swingers klare til dyst 

Eigil Berg og Svein Finjarn i New Jordal Swingers har holdt det gående på scenen i hver sin 
mannsalder. Nå er de i Trondheim, klar for konsert og intervju på Rockheim Scene fredag kveld. 

— Det betyr mye at venner og andre folk, som har hatt et streit liv, kommer bort og sier at musikken 
har betydd noe for dem, sier Eigil Berg. 

Sammen med trommis John Kolloen, har Eigil Berg vært med i New Jordal Swingers siden det hele 
startet for over 40 år siden. Svein Finjarn, som i år ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame, var med i 
New Jordal Swingers fra 1976 til 1981, og ble med i bandet igjen i 2014, sammen med en annen 
gitarhelt, Bjørn «Krisa» Kristiansen (Aunt Mary).  

Eigil Berg, Svein Finjarn, «Krisa», John Kolloen, Ole Marius Melhuus, Torbjørn Sunde, Bjørn Asper og 
Tore Krok Nilsen utgjør utgaven av New Jordal Swingers du møter på Rockheim fredag kveld. 

— Vi har invitert blåserrekka til konserten! De er ikke fast med i bandet, men er med på plater, sier 
Berg. 

— Spillegleden er definitivt fortsatt inntakt. Den er vi avhengige av, lover vokalisten.  

— Hva blir repertoaret? 

— Sist skulle vi spille 1,5 time, men det ble 2 timer. Vi har jo 250 låter og 16 album å ta fra, og vil 
gjerne spille litt fra alt. Det blir et tverrsnitt fra hele karrieren, vi må innom 70- og 80-tallslåtene også.  

— Fortsatt gøy å være på veien? 

— Den delen med å reise, spise på restauranter og sove på hotell er ikke så artig, men når vi først står 
på scenen…da er det morro! Jeg er ikke mer blasert enn at jeg synes det er stor stas når folk synger 
med på låter jeg lagde for 30 år siden.  



New Jordal Swingers har opplevd den store popdrømmen, med plater som solgte i hundretusenvis, 
fulle storsaler og masse oppslag. Likevel, sier Svein Finjarn: 

— Det er mer morsomt å være med nå, enn før da vi reiste landet rundt i buss i ukesvis. Det er 
skikkelig artig å være med nå. Og så er det morsomt å se igjen publikum. Vi har blitt eldre, det har de 
og, sier Finjarn.  

Før fredagens konsert starter, intervjues bandet på scenen av Rockheims rockhistoriker Terje Nilsen.  

— Ivar Hovden som var med på å starte bandet, blir med på den delen. Terje ba meg tenke ut noen 
høydepunkter på forhånd, men det er jo så mye å ta av! Å spille med Chuck Berry synes jeg i alle fall 
var skikkelig stas, sier Eigil Berg. 

 


