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Kva skal du gjere i sommar?
Vinylnerden skal vaska, sortera og prøvespela dei 25 000
platene han har fått shippa frå Kenya.
Han har samla på vinylplater i 15 år. Han eig ikkje
ein einaste CD. Av prinsipp. Musikken er mykje
reinare, fyldigare og meir
dynamisk på vinyl, meiner han. Platene held seg
lengre, og det er eit større
format. Meir å halda i,
etikettane er meir forseggjort. Vinyl er rett og slett
meir stas.
I mars opna 32-åringen
butikken Vinylpalass i Stavanger sentrum. Platene
kjøper han stort sett på
eBay, Fretex og platebutikkar. Og ute på reiser.
Og endeleg er dei i Stavanger; dei rundt
25 000 vinylsinglane som
Johan Fredrik Lavik fann i
huset til ein kenyansk plateforhandlar for fire år sidan.
Platene har stått og samla støv i
35 år, og dei har aldri blitt spela.
Ein vinylnerds våte draum. Og
eit aldri så lite kulturtyveri i
kjømda?
Det er i 2007 at Lavik og kona er
på reise i Asia og Afrika. Etter
ein månad i India drar paret til

Nairobi, hovudstaden i Kenya,
og vidare til Mombasa, på
austkysten av Afrika. Som den
dedikerte platesamlaren han er,
er Lavik heile tida på jakt etter
vinylplater, med den berbare
platespelaren på skuldra.
På ein marknad legg Lavik
merke til ein forretning som sel
audioutstyr. Der inne heng det
plater på veggene. Lavik spør

om forhandlaren har fleire.
Nei. Men mannen veit kor
han kan få kjøpt plater; ta
ferja til Likoni. Der er det
ei kvinne som har platebutikk. Og Lavik reiser. Men
han vert skuffa. Kvinna har
berre nokre få, slitte LPplater. Men ho kan fortelja
at ho har meir heime.
Dei må ta ein Matatu,
ein privattaxi, heim til ho.
Tvilen rår: Det er svært
vanskeleg å finna vinyl i
god stand i Afrika. Kassettens inntog på 80-talet
drap all vinyltrykk. Det
vart mykje enklare å kopiera musikken til naboen.
Få har platespelar i dag, og
folk har lite lagringsplass
til platene sine. Vinylen
forsvinn meir og meir. Den
er avleggs.
Vinylen har ikkje same
retrostatus her som i Vesten.
Er dette ennå ein «dead end»?
Lavik har leita etter plater både
i Kenya, Gambia og Tanzania.
Han har vore med på det før;
løfter om eit vinylmekka ein
«liten» tretimars køyretur
utføre byen, berre for å bli møtt
johan fredrik lavik har samla på vinyl i 15 år.
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av fem slitte plater. Men heime
hos denne plateforhandlaren
får Lavik hakeslepp; vinylsinglane står stabla – tre meter i
høgda, i fleire rekker. Dette er
svært sjeldan; ei urørt samling.
Platene har stått i fred sidan
1970- og 80-talet, då kvinna
distribuerte plater til forhandlarar. Ingen har gått gjennom
samlinga tidlegare og tatt med
seg godbitane.
Lavik forstår at
det kan ta veker
å gå gjennom
alt. Han
blar seg
gjennom
kanskje
ein eller
to prosent
av platene,
han prøvespelar på
platespelaren sin.
Det høyrest bra ut.
Dette har potensiale. Men Lavik
har ikkje kapasitet eller tid til å
redda samlinga frå å støva ned.
Han ender med å kjøpa rundt ti
plater til tre kroner stykket.
Men han klarer ikkje å gløyma
den unike vinylsamlinga i
Kenya. Tre år seinare tek han
ei avgjerd: Lavik vil kjøpa heile
samlinga og få ho shippa til
Noreg. Ein kjenning som bur i
nærleiken av Mombasa organiserer det heile. Platene reiser ut
på havet. Det skal ta tre månadar før lasset vert sett av i hagen
til Lavik.
Dei nedste eskene er skvisa,
og det tyt plater ut. Den grufulle
tanken slår Lavik; dei er øydelagt. Men vinyl tåler mykje. Og
det som skal redda platene er
dei gamle papircovera, som er

i ferd med å gå i oppløysing.
Og sjølvsagt vinylvaskoppskriften; sju
deler vatn, 2,5
deler blårens, ein
dråpe Sun glansemiddel og ein til to
dråpar Zalo, saman
med ein mikrofiberklut.
Lavik reknar med å måtte
kasta rundt 20 prosent
av platene, men
han håpar dei
fleste kan bli
så gode som
nye, fri for
støvet og
sanda som
har samla
seg i rillene
gjennom tre
tiår.
Lavik er ikkje
ekspert på austafrikansk musikk, men han likar
det han har høyrt til
no. Det meste
av samlinga
består
av lingala, ein
soukousinspirert
stilart.
Soukous –
òg kjent som
afrikansk rumba
– kjem opphavleg frå
Zaire. Musikkarten spreidde seg
vidare til Kenya og Tanzania, og
i Kenya utvikla det seg ein stil
meg høg gitar og høgt tempo.
Men det finst òg musikk med
element av afrobeat, R&B,
garage og rock i samlinga. Mykje
av tekstane er på engelsk. Dei

er mest etterspurt, særleg
blant DJs. Innimellom
dukkar det òg opp
amerikanske og
engelske artistar
som har hatt hits
i Kenya på 70- og
80-talet.
Lavik sorterer
etter etikettane. På
70-talet fanst det 10-15
etablerte plateselskap i Nairobi,
og alle hadde sine eigne etikettar frå ulike stammar, som alle
hadde sine eigne språk. Platene
har både ein samleverdi og ein
klubbverdi. Lavik veit at han
vil få selt mange av platene.
Kanskje ikkje i Stavanger eller
Noreg, men på nettauksjonar.
Han vil etterkvart få platene
bringa frå foreldra sin kjellar,
der dei er lagra no, og ned til
Vinylpalasset. Og så skal dei leggjast ut for sal på nettet.

Lavik har ikkje så dårleg samvit for at han har henta denne
unike musikken ut frå eit land
langt, langt vekke. Han fryktar
at platene ville blitt kasta om
han ikkje hadde kjøpt dei. Han
preserverer og vidaredistribuerer dei. Dessutan finst det
nasjonalarkiv i Kenya som tar
vare på originalmusikk.
Sommaren lyt bli lang, innestengt og møllspist. Men han
skal ikkje kastas bort på
dårleg samvit!
Til det er entusiasmen for stor. Lavik
trur det er meir
vanleg at vestlege
musikkentusiastar
kjøper samlingar

av vestafrikansk musikk,
til dømes i Nigeria. Så
denne samlinga er
unik.
Han har så vidt
byrja å gå gjennom
platene. Lavik gler
seg til å høyra gjennom alt. Sjølv om ein kan
bli litt sprø av å høyra 100 låtar
på ein kveld, og ein ofte må
høyra dei fleire gonger før dei
sett seg og ein enser kvaliteten.
Eigentleg samlar
han stort sett på
jazzplater. Han
har nyleg vore
to veker i Malaga
i Spania saman

med familien. Då kjøpte han
med seg rundt 60 plater.
Kona kan nok synast
denne voldsame vinylinteressa kan bli litt i
meste laget.
Men sånn er det å ha
ein lidenskap. Kva rolle
spelar det å miste ein heil
sommar da?
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vinylpløying

10. juli har vinylnerden endeleg
pløya seg gjennom ti prosent av
platane han kjøpte i kenya.

Han reknar ikkje med å bli rik.
Platedistribusjonen er ein
sidegeskjeft og lidenskap.
Lavik jobbar fulltid ved
sidan av platebutikken, som berre har
open på laurdagane.
Så det kan ta tid
å gå gjennom alle
platene, særleg for
ein rimeleg nybakt
tvillingpappa. Det vil bli
ein lang sommar med platepussing og musikkspeling. Han
vil digitalisera godbitane i samlinga for eigen bruk, og han vil
svært gjerne laga ein samling til
nettet. Problemet er opphavsretten. Det kan bli ei utfordring
å finna dei gjenlevande originalartistane. Og iallfall etterkommarane av dei avdøde.
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