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Kjell Finnestad
— 25 år som aktiv

Kjell Finnestad and
The Tedddy Boys i
1968-utgaven. Rett
etter at de hadde ut
gitt singelen Tiden
er gått/Si ja eller
nei. Øverst Finn
Tollefsen, Svein
Reinertsen, Karl
Thore Eriksen,
Kjell Finnestad og
Willy Hébnes.

Av JAN JAKOBSEN
For lenge siden. På 60-tallet.
Da var det et danseband her i
Stavanger som het Kjell Finne
stad and The Teddy Boys.
To navn uløselig knyttet sam
men. Det ene nevnes ikke uten at
det andre trekkes med.
Hvem er så den gruppen vil
nok den yngre generasjon av i
dag spørre seg selv om. Men på
den tiden da dagens foreldre til
tenåringer selv var tenåringer.
For en hel generasjon siden. Da
var disse guttene meget popu
lære som danseband her i distrik
tet. Ikke bare her i Rogaland og
Stavanger, forresten. De var
også en av Norges mest populære
danseband. De hadde stadig nye
plater høyt oppe på hit-listene.
I dag eksisterer denne Stavan
ger-gruppen ikke lenger. Faktisk
er det ti år siden de sluttet å spille
sammen.
Gruppens forgrunnsfigur og
sangstemme, Kjell Finnestad, er
imidlertid fremdeles aktiv. I en
alder av 40 år kan han i år feire et
stort jubileum. Det er 25 år siden
han for første gang sto på en
scene og sang offentlig.
- I denne første tiden sang vi
engelsk listepop. Rocken kom for
fullt og forbildene var Elvis Pres
ley, Cliff Richard og Bill Haley,
bemerker Kjell Finnestad.
- Hvor begynte det hele?
- Det begynte i Tivoligrotten.
Den gang, i 1958, var dette blant
de mest besøkte treffstedene i
Stavanger. Her opptrådte noen
venner av meg. Jeg ble spurt om
å være med å synge, noe jeg altså
gjorde, forteller han.
Dette holdt Kjell Finnestad
med venner på med noen måne
ders tid. Helt til en dag ...
- Det var den dagen da Jan
Høiland kom bort og snakket til
meg. Da begynte snøballen å
rulle. Han kontaktet Gunnar
Eide som sto for den tids Bjerg
sted-arrangementer. For meg
var dette en stor sjanse. Plutselig
sto Jeg framfor et publikumstall
på over 10 000, sier Kjell Finne
stad. Det var folkefest i Bjergsted
og datoen viste 17. mal 1959.
En måned senere. Den 7. juni
kom Kjell Finnestads navn for
alvor Inn i rampelyset. Denne
kvelden arrangerte Gunnar Elde
en konkurranse om hvem som
var distriktets rockekonge. Her
gikk Kjell av med seieren, og var

i det lokale musikkmiljøet
det året Rogalands übestridte
rockekonge.
Så gikk det slag 1 slag. Kjell
Finnestad dannet sitt første or
kester. Navnet var «Boogie
Band».
- Boogie Band spilte hoved
saklig rock. Engelsk rock. For
den gang var det uhørt å synge
på norsk. Spillejobbene våre for
delte seg på Rogaland. Alt fra
Jæren til Ryfylke. Men lenger
vekk enn dette kom vi aldri, sier
Kjell Finnestad.
I Boogie Band spilte Svein
Reinertsen trommer, Sigurd
Høyvik trekkspill og orgel, Odd
Tollefsen gitar, Magnus Werner
bass med Kjell som vokalist.
- Hvorfor trekkspill?
- Trekkspillet var uten tvil
det mest populære av samtlige
instrumenter. Dengang hadde
alle bandene det. Det var nær
mest et krav. I dag derimot er det
sjelden at et band stiller med
trekkspill på scenen, understre
ker han.
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I Tittel
I Artist
F. R.David
Words
Bonnie Tyler
Faster Than The Speed Of Night
Men At Work
Business As Usual
Pink Floyd
The Final Cut
Toto
Toto IV
David Bowie
Lefs Dance
Carola
Fråmling
Eric Clapton
Money And Cigarettes
Løgnaslaget
Klovnar Uden Sirkus
Bob Seger & The
Silver Bullet Band
The Distance
Film Soundtrack
An Officer And A Gentleman
Supertramp
«
Famous Last World .. .•
Joan Armatrading
TheKey
Dionne Warwick
Heartbreaker
Stavangerensemblet
På Bommen

Høsten og vinterens storsla
ger «Words- resulterte I ett al
bum utgitt på tampen av -82 og
med overraskende stor salgsap
pell Ul langt ut 1 april. FR. Da
vid traff folk hjemme med sin
lyse stemme og nynnbare melo
dier. Like stor suksess nå har
Bonnie Tyler, hun kan takke
Jim Steinman .som produserte
LPen hennes for gjenoppstan
delsen Ul stjernehimmelen.
Hun har gått fra mislykket
country-artist til preudotun
grocker.
Men At Work og Toto er
begge grupper med polert rock
og forsinket salg. De ble utgitt
sommeren -82. Pink Floyd, Da

vid Bowle og Eric Clapton har
bortimot automatisk listeplas
sering etter albumutgivelse.
Carola Héggkvist fikk meget
stor publisitet i forbindelse med
Eurovislon Sang Festivalen, og
da hun kom med ett veldreid
salgsorientert album fant det
manges Interesse. De lokale ar
tistene Løgnaslaget og Stavan
gerensemblet ble utgitt til jule
salg, og hadde godt salg også på
nyåret. Det berodde kun på
kvalitet
Amerikanske rockeveteran
Bob Seger fikk et velfortjent
gjennombrudd her med va
rierte og vellykkede «The Dis
tance».

Responsen fra publikum var
såpass bra at de fra da av spilte
sammen. Navnet på gruppa ble
endret til Kjell Finnestad and
The Teddy Boys. Aret var 1964.
Eventyret var begynt.
- Platekontrakt fikk vi som
følge av at vi spilte på Atlantic en
lørdagskveld. Denne kvelden var
produceren av plateselskapet
Troll Records til stede. Det var
han som var produsent for den
tids populære Ole Ivars og Dlzzie

Bandets første singel «Jeg har en venn- ble utgitt
september 1967.
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Kjell Finnestad spilte med
Boogie Band i fire år. Fram til
1963. Da var guttene blitt modne
for å avtjene militærtjenesten.
De skilte lag og gikk hver til sitt.
- Etter militærtjenesten ble
jeg kontaktet av en lokal arran
gør av dansetilstelningene i
Ana-Sira. Forespørselen gjaldt
en opptreden. Jeg kontaktet
gruppa Teddy Boys som allerede
da hadde holdt på en stund. De
svarte ja og vi dro nedover, for
teller han.

Musikken til filmen «En Offi
ser og en Gentleman» fikk opp
merksomhet pga. «Up Where
We Belong» med Joe Cocker og
Jennifer Warnes. Rocke-LPen
fra Joan Armatrading positiv
stor etterspørsel. To plater med
størst salg i fjor er på lista. Su
pert ramp og Dionne Warwick
begge med melodiøs pop på
hvert sitt vis.
Denne lista er beregnet ut
ifra poeng: nr. 116 p., nr. 214 p.,
nr. 3 13 p. osv. til 1 p. for 15.
plass. Dermed favoriseres pla
ter som selger over lang tid
foran plater med kort, men In
tens salgstid.
remy

Tunes. Vi reiste til Oslo, og like
etterpå forelå vår første singel,
sier han.
Kjell Finnestad and The
Teddy Boys hadde nå spilt sam
men i tre år. I oktober 1967 ut
kom den første singelen. Titlene
var Er du ensom/Jeg har en
venn. Kjell hadde tatt seg av tek
stene. Melodiene var komponert
av bandets gitarist Finn Tollef
sen.
De andre medlemmene I Teddy
Boys utenom disse to var Jan
Pettersen på trommer, Willy
Hebnes på bass og trekkspill og
Karl Tore Eriksen på orgel.
- Hvordan ble platen mot
tatt?
- Debutsingelen solgte godt.
Den ble raskt en av de mest
solgte platene i Stavanger og
gjorde seg også gjeldende på
landsbasis, mener Kjell Finne
stad.
Dette var midt i den svenske
gruppen Sven Ingvars glanspe
riode og repertoaret til Kjell Fin
nestad and The Teddy Boys gikk
på vekselvis norsk, svensk og
engelsk.
- VI var mye rundt i landet og
spilte til dans. Plateselskapet
sendte oss. Den gang var det mye
mer dansetilstelninger rundt
omkring enn nå. Vi var hyppige
gjester på såvel messer, militær
leire som vanlige lørdagsdanser,
sier Kjell Finnestad.
Den ene singelen avløste den
andre. En tredje singel var også
ferdig innspilt. Så var tiden mo
den for gruppens første langspill
plate.
Kjell Finnestad and The
Teddy Boys satte dermed en mi
lepæl i det lokale musikkmiljøet.
Det var første gang at et danse
band fra Rogaland ga ut en LP.
De hadde på denne tiden så
pass mange oppdrag i inn- og ut
land at bandet spekulerte i
proff-planer. Men disse planene
rant etterhvert ut i sanden og
ble ingenting av. Medlemmene
hadde alle sitt yrke ved siden av
at hele tiden de spilte i Teddy
Boys.
Kjell Finnestad and The
Teddy Boys ble startet i 1964. De
oppløste seg selv i 1975. Et even
tyr var slutt. I løpet av denne pe
rioden ga de ut ti singler og to
langspillplater.
Selv om tiden med Teddy Boys
var slutt for Kjell Finnestads
vedkommende sluttet han ikke
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/ dr runder Kjell Finnestad 40 år. Gjennom 25 av disse har han
vært aktiv vokalist. Først i gruppa Boggie Band, så perioden
med Teddy Boys og nå Squad.
med musikken. Han fortsatte. I
dag er han med i danseorkesteret
Squad, som vokalist.
Han er også aktuell 1 en annen
sammenheng. Nylig har han ut
gitt en solo-LP. Også den er godt

mottatt av alle de som liker dan
semusikk. Musikken retter seg
mot et mer voksent publikum.
Ifølge ham selv gir denne plata et
tverrsnitt av hans mangeårige
musikalske karriere.

Kjell Finnestad and The Teddy Boys helt i begynnelsen av sin
kariere. Øverst fra venstre Jan Pettersen, Kjell Finnestad, Finn
Tollefsen med Ove Andersen og Karl Thore Eriksen pd neder
ste benk.

Dagsland & Baardsen
- ny kristen-rock gruppe

Av JOSTEIN M MUH \
På Stavanger-festivalen duk
ket det opp en ny lokal gruppe
som imponerte de fleste tilstede
værende, nemlig «Dagsland og
Baardsen».
Gruppen består av blant andre
Sigvart Dagsland, sang, og Arn
finn Baardsen bass, og disse to er
de som er igjen av det tidligere
Sky Sing orkesteret «Tor og Liv».
Dagsland skriver sangene,
mens Baardsen arrangerer. Med
seg har de fått Asle Nilsen, på
keyboard, som har spilt i Stavan
gerensemblet og i Wasaband, og
som nå også spiller i Løgnaslaget.
På gitarer: Brødrene Øyvind og
Bjørn Aslaksen som begge spiller
i Løgnaslaget. Øyvind Aslaksen
har tidligere spilt i Bernhard
Jenkins. På trommer, Craig
Whitson, som har vært med i
Englakoret og Reidar Larsens
Bluesband, og som er med i
Mods.
- Men hvorfor ble det ikke
noe mer av «Tor og Liv»?
- Det ble etter hvert en del ut
skiftninger i «Tor og Liv», og da
trengtes det nye folk, sier Sigvart
Dagsland. Jeg syntes dessuten at
jeg hadde drevet lenge nok i Sky
Sing, og at det var behov for nye
krefter der. Så det ble til at
Baardsen og jeg valgte å bli duo.
Men jeg vil understreke at jeg er
veldig takknemlig for det Sky
Sing og Ynglingen har gjort for
meg. Uten de miljøene hadde jeg
ikke vært det Jeg er i dag, som
sanger. Jeg hadde vel neppe vært
kristen heller.
- De musikerne dere har med
er ikke akkurat kjent fra kristne
sammenhenger?
- VI kom i kontakt med dem

tale å kutte ut Løgnaslaget?
- Nei, vi synes det er fint med
kombinasjonen revy/rock så vi
har ingen planer om å slutte der.
- Hvilke målgrupper er det
du vil nå med de tekstene du skri
ver?

- Det er vårt mål at musikken når fram til spesielt de ikke
kristne og de over-kristne, mener Sigvart Dagsland ved mikro
fonen og Arnfinn Baardsen på bass. (Foto: Jostein Nordin).
da vi begynte i «Løgnaslaget». De
var interessert i å være med på
vårt stoff, så da var det jo bare å
sette i gang. Det er også menin
gen at vi skal være med på et pro
sjekt som Bjørn Aslaksen har på
gang, så du kan si vi jobber for
hverandre. Jeg ser det også slik
at når vi har med disse musi
kerne, kan vi få folk som ellers
ikke ville brydd seg til å høre på.
Derfor synes jeg det er flott å ha
dem med, så lenge de selv er tent
på dette, og ikke har imot at vi
synger kristne sanger, sier Dags
land.
•Dagsland og Baardsen» skal
også spille inn plate, men den må

•The man from Utopia»:
Frank Zappa.
Vår alles kjære onkel
Frank står på som aldri før
med sin outrerte under
buksehumor. På hans ny
este plate tar denne halv
syke humoren nesten
overhånd, den er det man
lettest legger merke til og
har derved lett for å over
skygge Zappas mer po
tente musikk. Det er meg
komplett uforståelig at
den
begavede
Frank
Zappa som er et opp
komme av ideer og en
svært dyktig bandleder
med en masse ressurser til
gjengelig vil sette sitt navn
på søppel av denne karak
ter som utgjør over halvde
len av denne plata.
Problemet med Zappa er
at perlene og søppelet
kommer om hverandre i
vill uorden. Satiren treffer
spikerens hode 1 «Cocaine
desicions» (om direktøre
nes sniffing) og i «The man
from Utopia meets Mary
Lou» (som parodierer Bee
Gees og 50-talls doo wop).
Videre er Zappas instru
mentale kutt grovt sett av
en høyere standard enn
hans tekstdominerte kutt.
Et godt alternativ vil
være å luke vekk søppelet
og spille inn perlene på en
eg<m kassett, høre pfi den
'jg la plata stå i samlingen.
CBS 25251
- host -

vi vente på. Gruppen skal ikke i
studio før i januar neste år. Det
er Kristelig Kulturverksted som
skal gi den ut. Etter plateinnspil
lingen kan det bli snakk om en
kelte små turneer og konserter
her hjemme.
- Vi vil prøve å ha konserter
på steder der det ikke er så tradi
sjonelt med kristen musikk. Det
hadde vært fint å spille på fritids
klubber, kanskje på restauran
ter, eller på steder som Jazzlof
tet, sier Dagsland.
- Det blir jo mye med både
Løgnaslaget og «Dagsland og
Baardsen». kan det komme på

- Jeg har spesielt to målgrup
per i tankene. For det første vil
jeg vise de ikke-kristne som har
vrangforestillinger av kristen
dommen at de tar feil. Mange
tror for eksempel at alle kristne
er kjedelige, de har sin egen kje
delige musikk og de er noen glo
rifiserte supermennesker. Jeg vil
ikke stå fram som en glorifisert
sanger, skjønt det er vel ingen
fare for det. Jeg er litt opptatt av
Erik Hillestads tanker og idéer.
Vi trenger ikke være noen su
permennesker for å komme til
Gud. vi kan komme til han med
alle våre laster og problemer, sier
han.
- Den andre målgruppen er
de skråsikre kristne, hos dem vil
jeg skape litt tvil. Disse mennes
kene «vet» alt og dømmer andre
etter det de «vet».
Ta for eksempel den debatten
som har pågått så lenge om kris
ten rock, framholder Dagsland.
Mange av dem som er imot dette
er så sikre at de dømmer oss som
holder på med dette. Eller når
folk kommer bort til meg etter en
konsert og sier at det jeg fram
førte ikke var mye kristent, eller
at jeg er på gale veier. Jeg synes
de må begynne med litt selvkri
tikk. Gud er for stor til at vi kan
gjøre våre tanker til hans. Kri
tikken min kan nok være hard å
svelge for mange, men den er
godt ment, sier Dagsland.

•Girl at her volcano»:
Rickie Lee Jones.
Dette produktet er av
Rickie Lee Jones selv om
talt som et sidesprang i
hennes karriere. «Girl at
her volcano» er en 10-tom
mer med 8 sanger og spille
tid 1 underkant av 23 mi
nutter. Den var opprinne
lig tenkt å være en kon
sertplate med kun to låter
er tatt opp live.
Låtene er med ett unn
tak coverversjoner som
Rickie Lee gjør på en så
personlig måte at man
skulle tro det var selvskre
vet. Det virker i det hele
som dette er en slags «til
bake til røttene»-plate for
Rickie Lee Jones.
Instrumenteringen er
sparsommelig og arrange
mentene henger løst sam
men på platas mest jazzete
spor.
Høydepunktene er jazz
standarden «Lush life» i
lett slentrende stil. videre
«Under the broadwalk»,
platas eneste gla'låt, med
den riktige sommerfølel
sen, utrolig dynamisk
trommespill og bra sang av
Rickie Lee og fire medsan
gere. «Rainbow sleeves»
har bevart den majeste
tiske sørgmodlghet som er
så typisk for opphavsman
nen Tom Waits.
Kassettveryonen
av
denne plata inneholder et
ekstranummer som ikke er
anmeldt her. Prisen ligger
rundt femtilappen.
«Girl at her volcano» er
ikke Rickie Lee Jones
tredje LP, men et spesial
prosjekt og en plate som
henvender seg til hennes
mest hengivne tilhengere.
Warner 92-3805-1.
- hust -

