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Finnmark og Troms: Sørvest opptil liten 
kuling. Enkelte regnbyger, senere 
sluddbyger, nedbør vesentlig i vest.

Nordland: Sørvest oppi kuling, dreiende 
vestlig. Regn, senere regnbyger. 

Trøndelag, Møre og Romsdal: Sørvest oppi 
liten storm på kysten, i ettermiddag 
sørvest stiv kuling. Regn.  

Vest-Norge sør for Stad: Sørvest oppi liten 
kuling i nord, liten storm ved Stad. 
Disig.Regn og yr. 

Fjellet i Sør-Norge: Sørvest bris, oppi 
kuling i høyfjellet. Regn av og til, mest i 
vest og nord. En del tåke.

Østlandet: Sørvestlig bris, periodevis frisk 
bris på kysten. For det meste pent vær.
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Økende sørvestlig bris og utrygt for litt 
regn utpå dagen. For det meste god sikt.
Bølgevarsel: Under 1m.

Sørvestlig frisk bris utsatte 
steder. Etter hvert regn. Omtrent  
uendret temperatur.

Sørvestlig bris. Etter hvert litt regn, 
vesentlig i vest. Trolig opphold mot 
kvelden. Omtrent  uendret tempera-
tur.
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Vannrett: Loddrett:
1. Bra 1. Autoritativ
4. Kornsort 2. Levere
6. Skjenket 3. Likeartet
7. Erobre 4. Angrep
8. Dalside 5. Rike
9. Drett 11. Gudinne

10. Adv.
12. Kom. I Nord-
Trøndelag

LØSNING PÅ FORRIGE:
Vannrett: Loddrett:
1. Bråne 1. Buskas
4. Slo 2. Ål
6. St 3. Ekstra
7. SS 4. Støl
8. Kø 5. Oser
9. Et 11. En

10. Ler
12. Sonja
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� for ti år siden startet 13 kvin-
ner fra Kyst-Norge en aksjon
foran Stortinget i protest mot
EØS-avtalen. Aksjonens talsk-
vinne sa at kvinnene ønsker å
vise Stortinget at det mangfol-
det kystsamfunnene var avhen-
gig av, kom til å rakne dersom
EØS-avtalen ble vedtatt. Kyst-
kvinnenes motstand mot EØS
var massiv og aksjonens bud-
skap var at de sa nei til EØS. De
fremholdt at de sentrale orga-
nisasjonene som representerte
kystens politiske og nærings-
politiske interesser, også hadde

sagt klart nei til EØS. I til-
legg viste meningsmålin-
ger at det var klar mot-

stand mot avtalen langs kys-
ten. På tross av dette hadde de
fleste av de folkevalgte sagt at
de ville stemme ja til avtalen,
påpekte aksjonens talskvinne.
Kvinneaksjonen foran Stortin-
get skulle pågå i flere dager.

� På denne dato

� For 50 år siden

28. september 1952:
� Våre utenlandske gjester fra
alle marineskipene har satt sitt
tydelige preg på byens fornøy-
elsesliv de siste par dager. Det
har kanskje ikke vært så greitt
for dem å vite hvordan vi har
det med innskrenkede rettig-
heter både her og der. Etter et
par uoverensstemmelser med
hensyn til skikk og bruk den
første dagen, skal det sies til
gjestenes ros at vi satte pris på
deres opptreden i går. Alt gikk
pent og pyntelig for seg både
på de to kantinene og i friluft.
� For nokre dagar sidan fann
eit par skogsfolk ein stor sau i
skogen sør for Bjorvatn i Evje.
Sauen var drepen for kort tid
sidan på den måten at halsen
var riven opp frå barken og
framover mot haka. Det kunne
tyde på at ei gaupe hadde vore
på ferde.
� I Høvåg skolestyres siste mø-
te ble medlemmene i skriv fra
skoledirektøren gjort kjent
med at det også for innevæ-
rende år er gitt dispensasjon
for innføring av undervisning i
forplantningslære i folkesko-
len.
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Ut på by’n . . .
Her finner du en rekke nyheter og oversikter over byens
kulturaktiviteter, teater, kino og annet spennende 
som skjer. 

NESTEN 
PSYKOTISK
MOTORPSYCHO (FIRE BEIN)

IT’S A LOVE CULT (SONY)

De er tilbake på roterommet.
Forgjengerne «Let them eat
cake» og «Phanerothyme»
var renskåret i formen med
vandringer inn i jazzverde-
nen, fusion og flinkispop. Nå
får vi litt av hvert, og er det
noe ikke «It’s a love cult»
har, så er det en rød tråd.
«A billion bubbles in mind»
åpner med et heftig Velvet
Underground-groove og blir
etter hvert påført symfonis-
ke lydkaskader. «Circles» er
ei nedstrippet og enkel vise,
mens bandet tar av og leve-
rer mer heftige saker på
«Neverland».
De låter best når låtene ikke
passerer noe særlig over fi-
re minutter. Når de gjør den
Beatles-aktige «Paperback
writer-låten» avslutningslå-
ten. De er verst når de flipper
ut i jazzland og klassiske to-
ner på de lengste låtene.
Spennet er så vidt at man
nesten blir psykotisk av det.
Men motoren går videre selv
om det er litt rusk i maskine-
riet. Uansett vil ikke dette al-
bumet få plass på bandets
egen topp fem-liste. Til det
er dette for ujevnt.
RUNE SLYNGSTAD

FLOTT BRITPOP
SUEDE 

A NEW MORNING. (SONY)

Du har sikkert allerede hørt den
flotte, fengende singelen «Positivi-
ty». Den gir et bra bilde av hva du
finner på resten av Suedes nye al-
bum. For her er ti låter som står seg
veldig godt alene. Som sitter umid-
delbart, og som du kan kose deg
med lenge. Akkurat slik som god
pop skal være.
De har laget mesterverket sitt. Det

gjorde Suede med den sørgmodi-
ge, vakre «Coming up». Nå har
bandet forlatt den store tristessen,

og satser heller på å levere
sanger som er litt mer oppløf-

tende og livsbejaende. Ikke for det,
du hører at dette er Suede. Melodi-
linjene er lett gjenkjennelige og
sounden og uttrykket er der.
Men først og fremst handler det om
fine sanger, om flott britpop. Den
fete, fyldige «Obsessions» er albu-
mets mest fengende. Det fungerer
på balladene også. Selv om rolige
«When the rain falls» har rikelig
med klisjeer, holder den vann. Rett

og slett fordi det er et band med au-
toritet som gjør det. 
Suede er store fortsatt.
RUNE SLYNGSTAD

«A new morning» er ingen tilfeldig
valgt tittel på Suede sitt nye album
som slippes mandag. For band-
medlemmene har rotet mye, et
medlem trakk seg, de har spist opp
et par produsenter og kastet et helt
ferdig innspilt album i søppelkur-
ven.

– Joda, dette er som å begynne
på nytt, sier bassist Matt Osmond til
Fædrelandsvennen. Han og resten
av Suede har satt av et par dager i
Norge for å markedsføre «A new
morning». Nå er de bare lykkelige
over å få ut et nytt Suede-album
som de kan stå hundre prosent in-
ne for.

Frustrerende
Matt Osmond er ikke akkurat fornø-
yd med forgjengeren «Head mu-
sic».

– Det var et typisk studioalbum
med masse tekniske finurligheter.
De fleste låtene fikk vi ikke til å spille
«live». Det var frustrerende. Det
gikk ikke noe særlig bedre når vi
skulle starte innspillingen til en opp-
følger, forteller Osmond.

Etter mange års misbruk av ster-
ke narkotiske stoffer tok bandsjef
Brett Anderson etter hvert et opp-
gjør med livet sitt. Etter en tøff om-
stillingsperiode ble Suede rene, og
klar for å lage sober brit-pop.

– Vi hadde som mål at vi alle san-
gene skulle funke med bare et pia-
no eller en akustisk gitar. Da ble det
igjen moro å skrive. Nå er vi blitt et

sammensveiset band med fokus
på melodier. Vi er happy nå, sier en
opplagt Matt Osmond. 

Han følger godt med på hva and-
re band gjør, også. Matt digger Rø-
yksopp, eller Røyskopp, som han
først kaller dem.

Jeg hørte hva de gjorde allerede
for to år siden. Nå er de store hjem-
me i England, sier han.

Sutrer
Så er det store spørsmålet om fan-
sen vil ha et Suede som ikke sutrer,
som ikke lenger beveger seg i en
supermelankolsk stil.

– Man vet jo aldri, men jeg tror at
vi har så mange sterke sanger at
det vil gå bra, mener Matt Johnsen.

Senere i høst kommer de tilbake
til Norge for å gjøre konsert i Oslo.

Suede fant ut av krisa

BRITPOP: Vokalist Brett Andersen i Suede under Roskildefestivalen. ARKVFOTO: FOTO: ESBJØRN JOHANSSON / SCANPIX

Dop, krangel og mye an-
net tøv holdt på å knek-
ke Suede. Men de fant
ut av krisa, og har på en
måte begynt på nytt.

Av Rune Slyngstad
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