
I skatteeksil for stjernene 

Rolling Stones 1972 Exile on main street 

Jeg spiller Exile on main Street av Rolling 

Stones, unnfanget og ført til penns i 

skatteeksil i Frankrike med en av fandens 

etterlatte i hver hånd så og si. Foruten 

Stones var hele gjengen der Anita 

Pallenberg og hennes like, Nicky Hopkins, 

Bobby Keyes til fri avbenyttelse i sommer 

temperaturer opp til det utålelige. 

Svett og tilstrekkelig bespist i et Frankrike 

på stekepunktet ble mesterstykket til. Vekk 

fra samveldets blikk, og kritikk er Stones 

på vei til å bli “ voksne”. 

Sånn ble etter ryktene Exile on main street til, og vi fikk høre resultatet et halvt år etter disse 

strabasene. Senere er dette blitt utropt til Mick og Keiths største øyeblikk. 

Egentlig er vel det hele en slags trilogi som avsluttes, Brians død og bandet på vandring i 

“Sodoma og Gomorra” hadde gitt oss Let it bleed, Sticky Fingers og denne på rekke, siden 

1969. Keith Richard hadde nesten droget vettet av seg og bandet men kommet opp med disse 

tre platene på begynnelsen av det nye 10-året Mitt i beste sendetid hadde Stones gitt oss Exile 

on main street  og fortalt oss at selv om Beatles var over var rocken på langt nær slutt. Dette 

styggvakre opuset var deres måte å fortelle oss det.  

For platen er langt fra god, langt fra pen. Den er Rolling Stones på det skitneste og styggeste.  

Jeg liker Exile on main Street men lar meg bare tidvis imponere, stort sett blir det bare mye 

sure gitarer og masse møkkete lyd.(Det skal ha vært vanskelig å holde gitarene stemt i 

varmen, eller kanskje det var all wiskyen som førte det som bi produkt) 

Deluxe utgaven som jeg sitter med her har enda 10 spor å gi. Muligens ikke det største rent 

tekstlig. Kanskje bare ment som skisser, men godt mixet og i hvertfall et hyggelig tilltugg. 

Et lite hefte følger også med,(det gjør jo gjerne det) med bilder fra festen + 

innholdsfortegnelse med alle som spiller, også på bonuslåtene.  

Jo det skal sies , her fikk Stones sannelig gjort fra seg på 4 hele LP sider, og 2 hele CDer, Det 

er og blir et monster av en plate. 

 

 



PS: 1972 er det siste 60-tallet får se av Rolling Stones. Før disse tar plass på parnasset og blir 

en del av det etablerte. Ære være fortiden og fortidens helter mens de var det.! 

PPS: Museumsvokterne kommer stadig tilbake til denne platen. Der for har jeg valgt å grave 

litt og kikke litt nærmere i analene., og kaster terningen til 4 og ½ for dere. Vel blåst! 

 

 

 

 

 


