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JOHNNY FREDRIK (1985)

FØR VAR DET MORSOMT MED SNE

Det andre albumet, utgitt i 1987. Innspilt i Scanax-studio, Oslo og Sigma studio, Bergen, mai-august samme år og
er produsert av Jørn Christensen. Beckstrøms debut som vokalist og låtskriver, ”For første gang” er her! Utgitt på
nytt som deLuxe-edition i 2005, med del 2 av den sagnomsuste ”Kjerringvik-demoen” som bonusmateriell.

- Vi hadde laget disse låtene siden "suser..": "Nei, ikke gjør det", "For første gang","Arne", "Anonym" og "Bankran"
(sistnevnte prøvde vi så vidt og spille inn på Skjetten.) Resten var låter som like godt kunne havnet på debuten, vi
hadde en deilig augustmåned i Bergen. Fikk lånt en leilighet av en jente som jobbet på Cafe Opera som skulle reise
bort. Hun hadde utrolig masse kule europeiske filmer, bl.a Paradisets Barn fra 1945 av Carné. Husker også at jeg
og Jørn hørte en Prince låt på Cafe Opera der Jørn fikk bevis for sitt argument om at skarpen måtte mixes høyt.
Tror det var "Raspberry berét".

Lars Lillo Stenberg

Nei ikke gjør det
Vil ikke sove
Eventyr
Arne
Bankran
Hun har gått seg vill
Stole på

S’il vous plait
Jeg vet nok ikke
For første gang
Avismannen
Forelsket
Anonym
Racerbåt

Kjøp billett her: www.billettservice.no

SUSER AVGÅRDE

Min bibi dro avsted
Mine øyne
Tøff i pyjamas
Nå som vi alle sammen er forskjellige
Siste sommerferiedag
Finnes det en kvinne

Full, men pen
La la la
Livet er en litne dings
Hei, jeg er tilbake
Suser avgårde alle mann

Debutalbumet vårt, gitt ut 9. september 1986. Innspilt i Pan Studio, Skjetten, juni/juli samme år og er
produsert av Jørn Christensen. Øystein Jevanord var trommeslager pa ̊denne tiden.

- Det tok hele sommeren a ̊spille inn, og studioet som la ̊i et hjørne av en enorm lagerbygning i 2. etage var svet-
tende varmt. Ofte gikk vi rundt i bare trusa og frustrasjonen meldte seg innimellom, vi brukte f.eks tre dager pa ̊en
versjon av "Min Beibi dro avsted" som ikke ble noe av. Men nar̊ ting endelig falt pa ̊plass var det lykke.
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