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Det Skandaløse Orkester er blant annet 
inspirert av Frank Zappa og en svensk 
uteligger. 
Orkesteret har lenge vært et undergrunns-
fenomen i Bergen, ikke minst på grunn av 
sine elleville konserter. Med et brennende 
engasjement blander bandet progrock,  
satire og politikk, og låter som en humoristisk  
molotovcocktail. 

På konserter har Det Skandaløse Orkester 
tidligere hatt med seg en svensk uteligger 
mange kjenner fra bybildet i Bergen, han som 
fikk 15 minutters berømmelse da han satt og 
grillet måker på engangsgrillen foran Den Na-
tionale Scene. Sven Tommy Renholm, som han 
heter, er også med på bandets debutplate «No 
har de laget skandale igjen!», forteller diktator, 
komponist og superorganist Sondre Jørgensen. 

– Han åpner og avslutter platen med profetier 
og visdomsord, og spiller blokkfløyte under-
veis. Han fascinerer oss, og vi aksepterer ham. 
– Hva er det med ham som inspirerer dere?
– Han representerer de utstøtte mot de nor-
male, noe som er tema for platen vår. Han er 
et bilde på hvordan folk henger seg opp i baga-
teller. Mange irriterte seg over ham fordi han 
luktet, spilte høyt på blokkfløyte og hadde hull 
i buksene. Fordi han oppførte seg upassende. 
Jeg er veldig glad i upassende oppførsel.
– Hvem andre er dere inspirert av? 
– Frank Zappa er helt klart den viktigste  
musikalske inspirasjonen. Både musikken 
hans, og det at han hentet inspirasjon fra så 
mange ulike steder. Ellers vil jeg nevne den 
svenske gruppen 50 Hertz, som har påvirket 
oss like mye som Zappa til å blande humor 
og musikk. Jeg er veldig glad i en konseptuell 
tilnærming til musikken, at ting har flere lag 
med mening og at det ligger noe bak humoren.   
– Jeg synes nesten det er spor av Monty  
Python i måten dere blander humor og  
musikk?
– Jeg vet ikke om det er noen bevisst inspira-
sjon derfra. Men jeg henger litt igjen i barn-
dommens tegnefilmer, og er inspirert av musik-
ken man ofte finner der.   
– Dere spilte nylig på Nattjazz, hvordan var 
det?
– Det var en av de største opplevelsene vi har 
hatt som musikere. Vi fikk utrolig god respons, 
til tross for at vi åpnet med en pipekonsert i 
H-moll. 
– Et spørsmål til slutt: Jeg har ikke sett ute- 
liggeren Renholm på en stund, har han  
flyttet fra byen? 
– Ja, han satte seg på toget østover. Vi var blant 
de siste som snakket med ham før han forlot 
Bergen. Da han reiste, holdt vi på å lage en 
musikkvideo sammen med ham, og den hadde 
vi lyst å gjøre ferdig. Det gikk en stund uten at 
vi hørte noe fra ham, men plutselig hadde han 
lagt igjen en beskjed på Urørt-siden vår. Han er 
i Tyskland et sted. 

Det Skandaløse Orkester har releasefest på  
Landmark torsdag. «No har de laget skandale 
igjen!» er anmeldt på bt.no. 

Kjetil Kopren Ullebø
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SKANDALØST OPPLEGG: Det Skandaløse  
orkester er klare med sin debutplate.

sidesnakk 

TILGJENGELIG: «perfect Strangers» er litt på utsiden av det vi er vant til av samtidsmusikk, særlig er Zap-
pas komposisjoner uten mange av kjennetegnene på de siste tiårenes mest eksperimentelle komposisjoner. 
Dermed er også musikken mer tilgjengelig for de fleste, skriver bts anmelder. bildet er av Frank Zappa da han 
spilte på Kalvøya i 1973.  FOTO: SCANPIX

Musikalske 
portretter
TITTELEN «PErfEcT STrANGErS» er 
hentet fra en av Frank Zappas 
komposisjoner på denne pla-
ten, «The Perfect Stranger». Og  
kanskje er Zappa og Heiner 
Goebbels fremmede for hver-
andre. 

Når KORK og Søndergård 
tolker dem er i hvert fall av-
standen mellom dem hørbar. 

Der Goebbels har satt seg fore 
å lage nærmest et byportrett 
med sin «Suite for Sampler and  
Orchestra» i ti satser, er de fem 
Zappa-komposisjonene fritt-
stående med navn som «The 
Dog Breath Variations», «Uncle 
Meat» og «G-spot Tornado». 

GOEbbELS LAr   industriell støy 

ULIK bAKGrUNN e Frank Zappa og 
Heiner Goebbels har svært forskjellig 
bakgrunn. Det høres på Kringkastings-
orkesterets innspilling av deres verker. 

(som han også gjerne kaller sub-
kulturell støy) møte et nesten  
romantisk tonespråk. Kontras-
ten er effektfull. 

Zappa på sin side fabulerer 
over musikalske tema på måter 
som kan minne om musikk 
til amerikanske tegnefilmer. 
Og selv om Zappa har skrevet 
dette for symfonisk orkester, er 
tonespråket til å kjenne igjen 
fra hans tidlige rockekarriere 
med The Mothers of Invention 
(«Uncle Meat» var tittelen på 
platen de ga ut i 1969). 

Velvillig nok har Zappa også 
laget komposisjonen «Revised 
Music for Low Budget Orches-
tra». Det er neppe noen skjult 
melding i at KORK avslutter 
platen med denne ganske så 
muntre komposisjonen.

GOEbbELS Er AKTIv  innen både 
musikk, opera og teater. I «Suite 
for Sampler and Orchestra» har 
han lånt barokkens struktur med 
ti satser som også har fått navn 
som «Sarabande» og «Bouree». 
Mens den romantiske klassiske 
musikken var hektet på natur og 
idyll, ser Goebbels på byen som 
objekt for komposisjonene sine. 

Metropolen er kanskje den 


