
NEW JORDAL SWINGERS: HOT LINE
New Jordal Swingers’ ”Hot Line” fra 1980 er kanskje den mest etterlengtede CD-utgivelsen i
NJS-Retro-prosjektet blant de ivrigste NJS-tilhengerne. Det er dette NJS-albumet som kan skilte
med flest uker på VG-lista. Alt materiale var skrevet av bandet selv med musikk av Eigil Berg
og Svein Finjarn, og NJS var også produsentansvarlig for sluttresultatet.

Bandet la høsten 1980 ut på en omfattende lanseringsturné for albumet sammen med Øystein
Sunde, og få måneder etter utgivelsen var det overrekkelse av salgstroféer under NJS’ årlige
konsert i Oslo Konserthus.

”Hot Line” viser at også NJS var påvirket av ”den nye bølgen” som herjet på denne tiden.
Albumet bærer preg av et gjennomgående høyt og ”rocka” tempo, og ved første gangs
avspilling av åpningssporet ”Ridin’ In The Race” var det til og med de som måtte sjekke om
spilleren kanskje var innstilt på for rask hastighet! På motsatt side av skalaen viser den
helakustiske stemningsrapporten ”Quiet Part Of The City” bandets etter hvert gjenkjennende
styrke innen vokalharmonier.

Kunstfotografen Jim Bengston sto for ”Hot Line”-bildene av bandet i originalutgaven, og disse
bildene har også funnet veien til CD-utgivelsen. Dette var den siste utgivelsen i suksessrekken
med den klassiske NJS-besetningen Eigil Berg, Svein Finjarn, Ivar Hovden, John Kolloen og
Håkon Vellesvik.

Blant bonus-sporene på denne CD-utgivelsen finner vi NJS’ versjon av ”Stars”, opprinnelig
innspilt til ”Hot Line” og forløperen til Eigil Bergs solo-album ”Alhambra” som kom året etter.
Igjen er originalbåndene til denne nyutgivelsen hentet ut fra Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for
optimal lydrestaurering. I den forbindelse dukket det også opp masterbånd med musikk fra
suksessfilmen ”1958”, deriblant en planlagt NJS-single som aldri så dagens lys, samt annet ikke
utgitt materiale som nå er blant hele fem bonus-spor på CD-utgivelsen av ”Hot Line”.

Tidligere utgivelser med NJS hos Tylden & Co:
Rock Machine (2009) / Close Up (2008) / Turn On To The Music (2008) / Graffiti (2007) /
Alhambra (Eigil solo) (2007) / 10 (2007) / 45 Beste! (30 år med rock'n'roll) (2004) /
Christmas Album (2002) / Indigo (2001)
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