HELGE DAMSBO / IMAGES (1978) / NYTBREV MARTS 2017
Fra vinyl til digital remastering. Et fint gammelt album med
markante medvirkende musikere får nyt liv.
Sangene på min ungdoms debut-album IMAGES fra 1978 handler om
at finde ind til sig selv, sin egen faste kerne og retning i livet. Et
eviggyldigt tema. Enhver generation må opfinde sig selv og sit liv forfra.
Sjovt nok er ”Images” mere i pagt med tiden i dag end dengang, hvor
sange skulle være politiske og skabe retfærdighed i verden. I sangen ”Big City” (track-4) lyder det:
I know some day I’ll find my way
now I’m too blind to see
I’m wondering
what I’m supposed to be
looking at the stars above
they shone a million years
tonight they shine for me
and chase away my fears

Jo, IMAGES er en samling følsomme, søgende, poetiske sange med engelske tekster om at føle sig
frem mod det gode liv. Genren er singer-songwriter med den akustiske guitar i centrum. Og
musikalsk trækker mange af nutidens unge sangskrivere på den samme tradition, som jeg gjorde.
Så IMAGES er forbavsende moderne. Tidløst er albummet dog ikke med flyvende hammond-orgler
og også elektriske guitarer med roterende Leslie-lyd.
Det er således med glæde, at jeg nu genudsender IMAGES i en digitalt remastereret udgave, som
Flemming Rasmussen i Sweet Silence studiet har skabt på basis af de originale masterbånd.
Min egen favorit er nok den langsomme track-2 ”A Matter of Time” med Finn Olafssons fine
elektriske guitarer, Per Wiums flygel / hammond orgel. Og Gert Smedegaards fantastiske trommer.
Men de ”omkringliggende” uptempo-numre er vel umiddelbart de mest radiovenlige. Track-5
”Windy Bridge” er helt unik, men spilletiden er 6 minutter.
Mit prof-liv har altid drejet sig om historiefortælling. Dengang og igen siden 2005 som sangskriver.
Men det meste af livet også som journalist. Mine sange er udkrystalliseret liv tappet direkte fra
kilden. Om øjeblikkets skrøbelige skønhed. Om den evige søgen ind mod centrum af eksistensen.
Roen i orkanens øje.
Den sidste halve snes år er det blevet til en håndfuld albums. Fire-fem hjerter af Erik Jensen i
POLITIKEN. Airplay i Danmarks Radio. I perioder koncerter ude på de små scener. Ofte i selskab
med gamle venner fra IMAGES-albummet.
Min seneste udgivelse er singlen ”Stille hjerte”, som udkom i november 2015 og fandt vej til DR/P5
og P4 (via de få ”frie” værter).
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