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Junipher Greene med Rockefeller-konsert og «nytt»

Bandet som
nektes å dø
Junipher Greene
ga seg for 25 år
siden. Men hva
skal et stakkars
band gjøre når
to generasjoner
fans aldri slutter
å rope «Mer!
Mer»?
LEGENDER
Tekst: Terje Mosnes
tmo@dagbladet.no

– Jo da, vi skal spille på Rockefeller 26. september. Men om det
blir flere konserter, er mer usikkert. Vi har jo ikke akkurat tenkt å
fortsette med dette, sier Geir
Bøhren (57), trommeslager i det
stadig mer legendariske bandet
fra den gang rocken ennå var relativt ung, absolutt analog og progressivt nysgjerrig på det meste
som kunne tynes ut av en streng
eller et horn.
– Ikke fortsette? Det er tross
alt bare ett år siden Dagens
Næringsliv kåret Junipher
Greenes «Friendship» fra
1971 til tidenes norske rock/
pop-LP. Eier dere ikke ansvarsfølelse?

– Det er ganske mye energi og
krefter, og ikke minst penger,
som skal til for å holde dette hjulet i gang, sier gitarist Bent Åserud (58) mildt. – Vi øvde ganske
mye foran de to konsertene vi
spilte på Storåsfestivalen og
Down On The Farm i august, og
det må vi fortsette med for å holde
oss på det nivået vi er nå. Det er
ikke noe morsomt ellers, vi har
ikke lyst til å framstå som dårlige
kopier av noe som var bra.
– Ordet «patetisk» ligger ofte snublende nær når gamle
helter rører på seg igjen?
Geir, Bent, vokalist/gitarist
Freddy Dahl og bassist Øyvind
Vilbo i kor: – Gjett om vi har
smakt på det ordet noen ganger!
– Vi har sett mange rare «reunions» med band som har lagt ned
alle låtene, synger en oktav under
og er en blek skygge av seg selv,
sier Freddy og legger til: – Vi er jo
blitt eldre herrer, men det må jeg
si, helt objektivt, at vi låter skikkelig bra nå. Og denne gjenforeningen er altså ikke initiert av oss,
det er andre som vært positive og
fått oss i gang. Vi har øvd flere
ganger i uka siden mars…
– …og det låt nokså skranglete
til å begynne med, overtar Bent.
– Men så beit det, tannhjulene
fikk tak i hverandre og plutselig
begynte det å sitte. Sounden vår
var der fortsatt etter alle disse åra,
vi hadde den i oss, og akkurat det

FA K TA
Junipher Greene
h Opprinnelig et bluesband fra
Bjølsen/Torshov i Oslo, startet i
1965. Utviklet etter tidas mål
avansert progrock-uttrykk.
h Turnerte heftig på tidlig 70-tall,
oppvarmere for kjente band (bl.a.
Deep Purple, Osibisa, Brian Auger & The Trinity, Sweet) og
husband på Club 7.
h Kjernebesetningen Geir Bøhren/Bent Åserud/Øyvind Vilbo/
Freddy Dahl/Helge Grøslie holdt
til 1973. Fra da til 1982 drev Bøhren/Åserud bandet med ulike
besetninger. De to etablerte seg
seinere som filmkomponister og
har laget musikk til en lang rekke
norske filmer, teaterstykker, tvdramaer og balletter. Freddy Dahl
er fortsatt musiker, Øyvind Vilbo
er sjåførlærer. Tangentmann Jon
Willy Rydningen erstatter nå
Helge Grøslie, som har sjukdomsforfall etter et hjerneslag.
h To album, «Friendship» (1971)
og «Communication» (1974)
samt diverse gjenutgivelser.

var en overraskende og flott opplevelse.
– Hva skal dere spille på
Rockefeller?
– Omtrent hele «Friendship»repertoaret, kommer det kollek-

GUTTA I GATA: Junipher Greene etterlever Bruce Springsteens ord om at et
Bøhren, Øyvind Vilbo og Bent Åserud startet bandet i 1965, Freddy Dahl (t.h.)
hip» sammen med bandet og Harald Are Lund i 1971.
tivt. Og som for å understreke
dette dobbeltalbumets livskraft:
Nok en «Friendship»-gjenutgivelse – den femte i alt – er på trappene. Og ikke en hvilken som helst,
heller.

– Vi fant de originale åttesporsopptakene og tosporsmiksen i
Riksarkivet i Mo i Rana, sier Nils
B. Kvam. Han var medprodusent i
1970/71 og har restaurert lyden
når «Friendship» nå gjenutgis på

