
 
NEW JORDAL SWINGERS: 

”GRAFFITI” 
 
Endelig skjer det noe med New Jordal Swingers sin back-katalog! 
 
Første utgivelse i det omfattende restaureringsprosjektet med å digitalisere New 
Jordal Swingers’ originale album for CD-utgivelse er ”Graffiti” fra 1985. 
Dette var NJS’ første samarbeid med den legendariske britiske produsenten Mike 
Vernon (Bowie, Fleetwood Mac, John Mayall’s Bluesbreakers). For andre gang i 
karrieren leverte NJS et helt album med norske tekster, og hele tre av låtene fikk 
raskt status som NJS-klassikere. ”Før lyset brenner ned” (”en alt for lite påaktet 
norsk rock-klassiker”, ifølge en VG-anmeldelse for et par år siden), radiohit’en 
”Sammen er vi sterke” og NJS’ rock’n’roll-anthem ”God gammal rock and roll” 
bidro alle til at ”Graffiti” ble regnet blant bandets sterkeste 80-talls-album. 
 
En av norsk rocks største gitarhelter Bjørn Kristiansen var midt inne i sin 8-årige 
periode med bandet og var sammen med Eigil Berg hovedleverandør av originalstoff 
til albumet. I tillegg var bandets bassist i denne perioden også en kapasitet som 
arrangør. Einar ”Wallen” Mjåland introduserte bandet til 80-tallets digitale maskiner 
i låter som ”Kamuflasjelook” og ”Byen lever”, mens den tradisjonelle rock’n’roll-
utgaven av bandet fortsatt er på plass i ”New Orleans” og ”Ikke se deg tilbake”. 
Bandet bestod ellers av Ivar Hovden på saksofon og gitar samt John Kolloen, som 
har vært i NJS hele tiden, på trommer og perkusjon. 
 
Blant bonussporene som ikke tidligere har vært utgitt får vi bl.a. en solo-utgave av 
Bjørn Kristiansen i den helakustiske ”Honeysuckle Rose”. I tillegg får vi også for 
første gang konsertopptak av NJS på en offisiell utgivelse. De to avslutningssporene 
på denne første CD-utgivelsen av ”Graffiti” gir et godt innblikk i hvordan rock’n’roll-
bandet New Jordal Swingers låt fra scenen på midten av 80-tallet under en av 
bandets mange legendariske julekonserter i Oslo Konserthus. 
 
Hele albumet er remastret fra de originale båndene. 
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