FUN FACTS
Jeg aner ikke hva jeg skal skrive her, synes alt blir så kleint. «Leder», liksom, «skriv en leder».
Om hva da? Ikke vet jeg. Jo! Jeg kan jo skrive om blekka du nå holder i hånda di. Denne
blekka ble til fordi jeg ville prøve å være min egen herre. Skrive om det man interesserer
seg for, og kanskje prøve å utfordre seg selv når det kommer til tilnærming og vinkling.
Selvutvikling er alltid en bra greie, det.
Jeg har prøvd og feilet en del, både når det kommer til kommer til tilnærmingen av intervjuobjektene og selve utførelsen. Jeg har stått for majoriteten av teksten i blekka. Ikke
alt som presenteres her er framifrå journalistikk, men samma det, man lærer så lenge man
lever, har jeg funnet ut. Noe av det beste med å lese tegneserien Rocky, er de stripene hvor
han intervjuer folk. Språket til Martin Kellerman er veldig muntlig. I et intervju med Rockytegneren, leste jeg at han liker å ta utgangspunkt i alle de dårlig formulerte setningene og
pinlige pausene som oppstår når en uerfaren journalist ikke klarer å opprettholde flyten i
samtalen, som er det man streber mot i en intervjusituasjon. Dette appellerer til meg, også.
Jeg føler at det blir litt mer ekte sånn. «Det vart so’ det blei», som en venn av meg bruker
å si. Teite spørsmål har derfor fått stå slik som de ble formulert. Det kan være fristende å
forandre ordlyden noe, men jeg tror jeg stort sett har holdt meg til de originale formuleringene. Og svarene kan man jo ikke tukle med.
Jeg trodde lenge at fanzinen skulle ha et fokus på metall, men nå er jeg ikke sikker lenger.
Det står jo litt av hvert, her, og ikke bare om musikk. Forsvinnende lite om kosthold. Jeg
håper at den kan leses av folk fra forskjellige leire. Kanskje lærer man seg noe nytt man
ikke visste fra før.
Å lage fanzine er morsomt, men også litt slitsomt om man er alene om det. Navnet på
blekka var lenge ganske så bestemt, fiksert og hugget i stein men i løpet av den siste perioden ble det så utrolig mye stress og fiksing og leting etter trykkeri og jeg vet ikke hva, at
jeg buret meg inne rent mentalt, hørte på misantropisk syttitallspop (jeg gjenopplivet min
nær fanatiske Lou Reed-interesse) og bestemte meg for å «go with the flow», så å si. Aldri
så gærn’t at det ikke er godt for noe. «Tjas og mas» viste seg å være den perfekte tittelen.

TAKK TIL
Takk til Daniel Andersson og Rudi Nikolaisen for å ha hjulpet meg med settingen, siden
jeg er old school av legning, ikke behersker touchmetoden og shortcuts og dermed er tapt
bak InDesigns låvedør. Takk til Ivar Kvaal for å ha latt meg få bruke bildene han tok av Per
Martinsen i sommer og for konstruktive innspill. Thanks to James W. Robinson for letting
me use the photos of Runhild Gammelsæter. Takk til Arild Torvund Olsen som til tross
for husbygging, flytting og småbarn tok seg tid til å formulere krystallklare og ubedervede
setninger på nynorsk om «Dommedagsnatt». Når man så skal sette seg ned å skrive, kan
det være fint å hente inspirasjon fra forfattere og skribenter. Jeg vil rette en posthum takk
til Charles Bukowski for å ha skrevet litteratur som setter meg inn i livssituasjonen til en
fyllik uten at jeg selv faktisk er det. Blir så sliten av være ute på byen, og jeg er alt for glad i
melk i sin reneste form, uten sprit, Kahlua eller isbiter til å gidde å begi meg ut i tilværelsen
som en ekte bohem.
Takk til Ole Kristian Malmedal for å ha vært mitt metallalibi, og for å ha vært den jeg alltid
kan ringe om jeg synes noe har vært uklart. Jeg må få hørt den Morbid Angel-demoen
snart. Og Hellwitch! Takk til Darkthrone, Shining, Burzum, Youth Pictures of Florence
Henderson, Soup, Detritivore, David Bowie, Robert Wyatt, Magma, Grouper, Flashback
Caruso og Obituary for å ha tonesatt alle stundene med skriving og «prosjektrettet kontemplering», som det kan tenkes at de sier i Tromsø kommune.
I Tromsø finnes en fanzine som heter Trusö, og den liker jeg godt. Den kan kjøpes hos
Mondo Tromso i Tromsø, eller bokhandlene Tronsmo og Torpedo i Oslo. Takk til folka i
Trusö! Takk til Coop Marked Stortorget for å ha supplert meg med trausthet og bakervarer
i den hektiske perioden opp mot trykking. Takk til Kurant for fine utstillinger og konserter.
Fortsett sånn!
Takk til alle som har vært inne i bildet på ett eller annet tidspunkt, men som av forskjellige
grunner falt ut igjen.
Takk til intervjuobjektene: Anders, Runhild Gammelsæter, Sverre Malling, Per Martinsen,
Erik Skodvin og Pål Bredrup, sistnevnte på vegne av kvartetten Okkultokrati.

Sjekk ut:
www.okkultokrati.blogspot.com
www.myspace.com/okkultokrati
www.myspace.com/ormeyngel
www.myspace.com/druggedss
www.myspace.com/lysetdesign
www.myspace.com/haust
www.tigernet.no
www.lillahimmel.com
www.myspace.com/asgregorsamsaawoke

www.grus.as
www.miasmah.com
www.sverremalling.com
www.myspace.com/mentaloverdrive
www.amplicon.no
www.southernlord.com
www.antisweden.no
www.pekkafinland.fi/minnihavas
www.kurant.cc
www.mondotromso.wordpress.com

DUALISTEN
Jeg hadde lenge problemer med å digge
blastbeats, og da måtte man ty til andre
metallsaker som ikke hadde akkurat dette
trekket inkorporert. Fort og gæli’ ble byttet
ut med tungt og treigt, og for å gjøre en lang
historie kort, kom jeg etter hvert borti disse
amerikanske doom metal-bandene, selvfølgelig via Melvins. Ett av dem var Thorr’s
Hammer, som, i tillegg til å være en heller
obskur forløper til Sunn O))), også hadde
en rivende, norsk vokalist med. Hun het
Runhild Gammelsæter, og etter å ha sjekket ut deres eneste utgivelse, EP-en «Dommedagsnatt» (1996), bestemte jeg meg
rimelig fort for at jeg ville ha henne med i
blekka du sitter og leser akkurat nå.
Det finnes ikke så alt for mange intervju
med Runhild på verdsveven, foruten et
ganske ålreit intervju hun ga til nettestedet
groove.no for et par år siden. Runhild har
intet mindre enn en doktorgrad cellefysiologi, skal man tolke engelskspråklig Wikipedia rett, og hun er nok ganske opptatt
med arbeid, men likevel tok hun seg tid til å
svare på noen spørsmål.
Hvilken musikksmak hadde du i dine
formative år? Startet det med for eksempel Metallica «og ble verre etter hvert»,
som hos mange andre? (Hvis «verre etter hvert» kan forstås som en dragning
mot mer brutal produksjon og mindre
melodiøse greier; grindcore, svartmetall
og doom). Jeg har fått med meg at du er
stor fan av Carcass? Hva appellerer til
deg ved grindcore- og grindcore-relatert
musikk?
Jeg startet med Rolling Stones og Beatles og
Herbie Hancock (courtesy of pappa) som
åtteåring og kjøpte min første Metallica-LP

da jeg var ca elleve. Deretter gikk det rett
nedover, via Black Sabbath, Venom, Slayer,
etc. Darkthrone var mitt første møte med
svartmetall, i 1991, omtrent samtidig begynte jeg å høre på Carcass. Fortsatt er disse
to blandt mine all-time-favorite bands, og
jeg drar støtt fra goskivene (henholdsvis
«Blaze in the Northern Sky» og «Necroticism»). Grindcore var det jeg hørte mest på
fra 1991-93, så var det vel mer svartmetall
i 1993-95. Jeg elsker bass og droner og
subsoniske lyder, alt som drønner. Kirkeorgel, kontrabass, subwoofer, gitar gjennom bassrigg, mannlige operasangere - er
det mørkt river det i meg. I tillegg er jeg fan
av uprodusert musikk, altså rå lyd som ikke
er overprodusert, polert og kjørt gjennom
alskens equalizere og kompressorer. Det
er deilig med det ekte. Tidlig grindcore har
den mørke, upolerte lyden, også elsket jeg
growling fra første gang jeg hørte det. Carcass, Winter og Grave samt Disembowelment var og er de beste grindcorebanda vokalmessig. I tillegg skal det nevnes at jeg var
veganer og totalavholds som tenåring, ergo
var jeg på lag med Carcass. På coveret til
«Reek of Putrefaction» står det «Wheat not
meat, thrash not hash, gore not war» eller
noe sånt. Det var altså både idealistiske og
musikalske grunner til at jeg digget Carcass.
Du flyttet til Seattle tidlig på nittitallet.
Hvordan fortonet miljøet seg der da?
Det som vanligvis blir trukket frem fra
Seattle fra den tiden er jo Nirvana, Pearl
Jam, Mudhoney og alle disse grungebandene, men Thorr’s Hammer er jo
noe ganske annet? Jeg ser for meg at
dere kanskje hørte mer på og var inspirert av for eksempel Melvins og Earth

enn grunge?
Jeg flyttet til Seattle i 1990, og bodde der
til 1995, det vil si at jeg fikk med meg hele
grungen, fra Nirvanas «Bleach» på kassett,
til «Smells Like Teen Spirit» til vårt store
sjokk ble spilt på radio, til Kurt Cobains
død. Grunge var jo ikke kjent den gangen. Jeg var fjorten år og gikk på konserter,
pogga og crowdsurfa, det var aldeles konge.
Jeg var grungejente, som nevnt veganer og
avholds i rippa olabukser, skate-t-skjorter
og med blått hår. Favorittbandet mitt blandt
grungen var Alice in Chains, men jeg hørte
også på Melvins og Earth, selvfølgelig (som
eksisterte før Nirvana, Kurt Cobain var
med der i starten), og mindre kjente grungeband som Sky Cries Mary og Tad. Jeg var
veldig musikkopptatt og hørte på grunge,
svartmetall og grindcore i skjønn forening.
Også nittitallsmusikk som Nine Inch Nails
og Ministry. Har alltid vært opptatt av jazz
og klassisk musikk i tillegg. Var heldig å
få mange venner som likte ulik musikk,
var aldri del av noe spesielt musikkmiljø.
Hvordan ble du kjent med Stephen
O’Malley og Greg Anderson? Var det tilfeldig, eller var det musikken som førte
dere sammen?
Jeg traff Steve på en Carcass/Napalm
Death-konsert (selvfølgelig). Jeg var fjorten
og hadde på Carcass-skjorte, han var seksten og hadde på Entombed-skjorte. Det
var Steve som introduserte meg for Earth
og Melvins og Burzum (som jeg ikke i utgangspunktet hadde vært opptatt av, men
som jeg ble stor fan av). Greg var en venn
av Steve. Vi var erteris, de kræsja på sofaen
hos meg støtt og vi hadde det ekstremt
morsomt som venner før vi fant ut at vi
skulle starte band.
I Norge virker det som metall generelt

er veldig mannsdominert, og de dyrker
et ganske voldsomt image som ikke
akkurat får en til å føle seg så veldig
hjemme, i alle fall hvis en ikke er noen
lunde fredelig anlagt. Dette gjelder i sær
utøvere av f.eks svartmetall. Hvordan
var det i USA? Ble du ansett mer som en
artig kuriositet enn som seriøs vokalist
med noe å formidle?
Jeg tror ingen forbant oss med svartmetall
på den tiden. I 1993-1994 var det få som
kjente til svartmetall i USA, foruten noe om
drapet på Øystein Aarseth. Thorr’s Hammer er jo ikke svartmetall, det er doom.
Det er mye treigere og jeg grimer ikke,
jeg growler. Tror faktisk fortsatt det har
sin egen tone som ingen andre har gjort
likeledes. Stemmen min var såpass ekstrem
at den sjokkerte for mye til å bli sett på som
en kuriositet. Gutter var sjalu på stemmen
min, eller overbegeistret. Jeg fikk veldig mye
kred og følte absolutt at jeg ble tatt seriøst.
Samtidig skal det nevnes at growlingen min
i utgangspunktet var et party trick som jeg
gjorde for moro skyld på fest, jeg har aldri
vært selvhøytidelig omkring de greiene der.
Den dag i dag gliser jeg godt når jeg growler
og koser meg.
Selv om Thorr’s Hammer regnes som
et doom-band, tror jeg ikke at skillet
mellom sjangrene innenfor metall er så
skarpe, med helt definerte lytterskarer.
Jeg kjenner mange dedikerte death metal-folk som digger Thorr’s Hammer,
på samme måte som jeg kjenner svartmetallentusiaster som synes det er fett,
også, det er jo metall, i det minste. En
felles base. Ikke et spørsmål, altså, men
en påstand du kan velge å ta standpunkt
til eller ikke, og et forsøk på å redde inn
meg selv og min ukritiske lefling med
sjangere.

Er med deg på den, altså. Jeg hører selv på
masse ulike typer metall, og håper ikke det
er mange der ute som utelukkende hører
på én sjanger musikk. Jeg pleier bare å si at
vi er doom når folk som ikke har hørt om
bandet tror det er svartmetall, for det kan
vi vel enes om at det ikke er hvis man skal
ha begrepene i orden. Steve og Greg driver
jo på med mye, inklusive Sunn O))), og vi
pleier alle være nøye på at vi holder på med
doom, det er stor stas, vettu.
Hvordan fant du på å begynne med
growling?
Det som gjør vokalen din så bra, synes
jeg, er at den står så godt til musikken.
Du synger ganske seigt og lavt i registeret, (i tillegg til de mer melodiske og
rolige delene på låtene) mens f.eks Lee
Dorrian back in the day ofte slo opp i
frenetiske, høyfrekvente partier. Var du
bevisst på denne fraseringen og (la oss
kalle den) «seigheten» da dere spilte inn
«Dommedagsnatt»?
Tusen takk, det var veldig pent sagt. Jeg
tror fraseringen kom helt av seg selv. Jeg
skrev teksten, gutta skrev riff, og så fant vi
melodilinjer sammen. Seigt var poenget, det
skulle være skikkelige dype growl, Bill Steerstyle. I ettertid ser jeg at jeg har en melodisk
greie i vokalen min, jeg growler faktisk til
en melodi, som ligger rett oppå riffa. Det er
utrolig morsom musikk å spille. Det er en
samspilthet i Thorr’s Hammer som jeg kanskje savner i andre band. Det var ekstremt
krevende å øve det inn igjen til konsertene i
sommer. Jeg må telle riff som et helsike for
å komme inn riktig sted (det er så mye vanskeligere å telle lange treige riff enn raske!).
Jeg liker kvinnelige vokalister som
bruker stemmen sin på en utradisjonell
eller uvanlig måte. Her kan man nevne

PJ Harvey, Diamanda Galas eller mer
eksperimentelle utøvere som f.eks Maja
Ratkje. De gir på en måte finger’n til
hvordan jenter og kvinner helst skal
synge og oppføre seg på scenen. Det
liker jeg veldig godt. Hva er dine tanker
rundt dette? Tror du det er lettere som
vokalist i et metallband å tøye reglene
enn i andre sjangre?
Helt enig. Alle de du nevner beundrer jeg
stort. Jeg kan digge en god poplåt, jeg, og
ser greia til Britney Spears som er totalprodusert og skuespill. Det er jo ikke stemmen
hennes engang, alt er produksjon, og det
kan være en knallbra ting. Det er entertainment. Men kunst, det rå og ekte, det nyskapende. Det finner du jo bare på sjøl. Alle
mennesker har en stemme, det gjelder bare
å finne den. Jenter må stoppe med hviskingen sin og prøve å skrike litt. Det er veldig
deilig og gir sjelefred.
Hvordan foregikk innspillingen av
«Dommedagsnatt»? Dere tok opp hele
greia på DAT?
Dette er korrekt. Tror det tok fem timer.
Vi hadde ikke råd til mer enn én DAT, så
låta «Mellom Galgene» fikk ikke plass, da
den var over femten minutter live. Vi har
øvd den inn igjen nå og har den med i livesettet vårt. Gitarene er sure (ingen vet hva
vi stemte i), bassen høres ut som en banjo
og innspillingen bærer i det hele tatt preg av
å være utført av tenåringer. Likevel er det
magi i den, det ustemte gir en atmosfære.
Det er rått og ekte. Produksjon finnes ikke.
Tekstene er på norsk. Var Seattle og
Washington en sånn typisk norsk stat,
hvor dere fikk større gehør for å ha norskspråklige tekster?
Jeg kjente ikke andre norske i Seattle, men
det er en del folk av norsk avstamning i

bydelen Ballard. Tredjegenerasjon, mye
Olsson og Anderson f. eks. De er opptatt
av norsk kultur. Inkludert Greg Anderson,
som insisterte på norske tekster. Det passet
bra. Det var ikke noe poeng at noen skulle
skjønne hva jeg sa uansett, alt var lov. Nå
er norsk Thorr’s Hammers offisielle språk,
all linerteksten på reutgivelsene trykkes på
norsk og jeg får bare lov å snakke norsk på
scenen. Dette er ikke en gimmick eller noe
sånt, det norske språket har en annen uttale
som jeg faktisk tror gir growlingen en annen feeling, det er andre vokaler og konsonanter involvert. Dessuten er jeg jo norsk,
så det føles naturlig. Synd det ikke er flere
norske grindcore/growl-band, forresten.
Thorr’s Hammer er et merkelig konglomerat: En norsk jente som var grindcorefan,
en irsk-amerikaner som var svartmetallfan
og digget Earth, en norsk-amerikaner som
digget jazz og Melvins, og en engelsk trommeslager som var British Steel til fingerspissene, men digget Swans. Vi var en merkelig
gruppe kids med ulike musikkinteresser
som sammen fant en egen tone.
Fanzinet Descent: Stephen O’Malley er
etter det jeg har skjønt også grafisk designer. Jeg har lest et sted at du gjorde
telefonintervju med norske svartmetallband, og oversatte dem for O’Malley?
Hvordan ble fanzinet mottatt? Jeg ser
for meg at et fanzine om svartmetall må
ha vært ganske smalt, uansett hvor stor
byen Seattle er, og uansett hvor mange
folk som drev på med musikk.
Dette medfører korrekthet. Stephen utdannet seg i grafisk design, men først etter at
han begynte å lage Descent; han er til stor
del et naturtalent og selvlært. Han fattet
tidlig interesse for svartmetall, jeg digget
Darkthrone og det like, og jeg tør påstå vi
var de eneste svartmetallfansa i hele Seattle

og omegn. Vi solgte ikke blader i byen (kanskje fem-seks stykker i obskure plateforretninger), men via postordre. Man putta
fem dollar i en konvolutt med selvadressert
returkonvolutt og man fikk tilsendt bladet.
Den gang var ikke e-post oppfunnet, alt
gikk via post. Sendte man et brev til Norge
tok det to uker før svaret kom. Problemet
med å få intervjuer den gangen var blant
annet at ikke alle svartmetallerne snakket
så bra engelsk. Ivar (Bjørnson, ego anm.) i
Enslaved var tretten år da jeg snakket med
ham. Det ble et helt eksklusivt intervju på
engelsk. Ikke mange amerikanere hadde
brevkontakt med Varg i fengsel, det hadde
vi. Husker jeg fikk pepper av Fenriz for å
ha oversatt noe feil i et intervju med ham,
hehe. Steve skrev med mange av de legendariske banda i Japan, og vi hadde kontakter
over hele verden, det var fantastisk morsomt! Å lage fanzine er som du vet en veldig
bra måte å bli kjent med musikk på. Vi fikk
tilsendt hauger med kassetter fra små ukjente band, som etterhvert har blitt kjente. Jeg
har en boks på loftet med legendariske demotaper av norske svartmetallband og andre kuriositeter. Vi hadde skoesker fulle av
løpesedler og skrev brev til band og fans i
mange land hver kveld. Descent ble jo legendarisk, og Stephen solgte ganske mange
av de siste utgavene. Jeg har fortsatt alle
sammen hjemme. Nostalgi.
Jeg pratet med en bekjent her om dagen,
om forskjellene mellom norsk og amerikansk svartmetall (og metall generelt).
Han mente at amerikanerne kanskje
hadde en litt mer kunstnerisk holdning
til det hele, og at de våger å utfordre uttrykket litt mer, mens nordmenn spiller
litt mer på image og på statusen det gir
å være et svartmetallband fra Norge.
Eksempelvis Southern Lord synes jeg er

et plateselskap som kanskje har bidratt
til å gjøre metall litt mer stuereint, litt
mer intellektuelt. De har i alle fall beveget seg mer mot kunst eller samtidsmusikk, med alle undersjangrer som
hører til der: elektroakustisk musikk/
ren elektronika, støy, drone og hva-hardu. Hva tenker du om det?
Nå har jeg aldri hørt særlig mye på amerikansk svartmetall, for det fantes få slike
band før 1995 og jeg hører ikke så mye på
metall som er utgitt etter 1995. Jeg hører
deg i at de eksperimenterer mer, at det er
mer støy, mer produksjon og droneelementer. Likevel kan jeg jo innrømme at jeg
synes en del amerikanske svartmetallband er
pretensiøse og at de lager popversjoner av
svartmetall. Dette forekommer for så vidt
også i Norge. I USA står Church of Satan
sterkt, og en del av den gjengen der falt for
svartmetall. Dette har aldri appellert til meg.
Det er noen veldig bra folk der borte, spesielt vokalmessig, da fordi de tør dreie sjangeren over til mer støypreget tortur. Dog, vi
må huske at Abruptum gjorde mye av det
samme vokalmessig tidlig på 90-tallet.
Hvorfor reiste du tilbake til Norge? Du
har en solid utdannelse som biolog i
ryggen. Har innfallsvinkler som forsker ført deg inn på andre baner når det
kommer til det å drive med musikk og
tenke kreativt?
Jeg hadde vært der i fem år og fant ut at jeg
burde studere noen år i Norge for å ikke
bli amerikaner. Så ble jeg her, og er veldig
fornøyd med det valget. Reiser tilbake en
gang i året eller så for å besøke venner. Så
studerte jeg biologi i årevis, og det er klart
at en del folk jeg kjenner fra studietiden
synes jeg var en kuriositet. Jeg tror interessant forskning og musikk begge kommer
fra kreativitet, å tenke utenfor boksen. Og

jeg har aldri passet i noen boks, så kanskje
er det derfor jeg har gjort mye forskjellige
rare ting.
Statusen til Thorr’s Hammer pr. dags
dato: Har du fått inntrykk av hvor stor
fanskare dere har? Eller tror du dere for
evig og alltid vil være et kultband?
Det er helt overveldende og absurd at vi
femten år etter har så mange fans. Jeg blir
virkelig ydmyk. Da vi spilte i England i sommer var det pakkfullt; to tusen mennesker
som kunne tekstene og hadde originale
Thorr’s Hammer-skjorter. Folk hadde reist
fra USA, Skottland, Sverige og Norge for å
se oss. Jeg kunne ikke tro det var sant. En
aldeles overveldende følelse at så mange
setter pris på musikken vår. Plata har solgt
jevnt og trutt i femten år, foruten åra den
var out of print. Den selger faktisk mer i
dag enn den gjorde for ti år siden. Mye av
det har Steve og Greg æren for, da de har
hatt så stor suksess med Sunn O))) som de
startet etter at jeg dro hjem til Norge.
Er det planlagt studiojobbing med
Thorr’s Hammer, eller? Nytt materiale?
Nei, ingen planer. Jeg tror ikke det kommer
til å skje, men man vet aldri.
Dere ble kontaktet av selveste Tom G.
Warrior (Hellhammer, Celtic Frost)
angående festivalspilling. Hva kan du
fortelle om dette?
Vi ble invitert til å spille kvelden Tom G.
Warrior hoster på Roadburnfestivalen i
Nederland i april. Det er virkelig stor stas!
At han hadde hørt om oss var liksom stort
nok for meg, men at han vil ha oss til å spille
på sin dag, på storscenen, det kunne jeg (og
kan ikke) tro er sant. Vi fikk en råhyggelig
e-post fra ham og var alle sammen helt i
knestående. Som bassisten vår sa: «Tom

G. Warrior likes our band?! We get to meet
Tom G. Warrior?!»
For å styre inn på noe annet enn musikk:
Jeg så deg på en sånn svær plakat for
jeansmerket Anti Sweden her om dagen. Hva er greia med det?
Det er litt funny og egentlig helt tilfeldig.
Jeg kjenner Justin Bartlett, svartmetallestetikkunstneren som designet jeansene. Sunn
O))) og Steve har også samarbeider med
Anti Sweden om design av jeans og musikk
til reklamevideoer. Jeg digget konseptet, og
må si at det er helt superfete jeans (skryter
uten at jeg har spons eller noe sånt, altså).
Det hadde seg så at både Steve og jeg hadde
på Anti Sweden-jeans da vi spilte konserter
i sommer, og gutta i Anti fikk se bilder av
dette. Så mente de jeg og Thorr’s Hammer
var helt riktige i Anti-Sweden-sammenheng, og spurte om jeg ville modellere for
den fantastiske tegneren Minni Havas til
en plakat. Ble så smigret at jeg sa ja. Det er
også litt humor i det, fra riktig gamle dager,
da det var en slags feide mellom norske og
svenske svartmetallere. En bris fra svunne
tider i hypermoderne innpakning.
Hva kan du fortelle om soloprosjektet
ditt, Amplicon? Har ikke fått sjekket
det ut, dessverre, men når man innleder
en plateanmeldelse med å si «Runhild
Gammelsæter is a beast», må det jo bare
være noe sjekke ut.
Tja, det eneste jeg kan si er vel at man
må høre på det for å skjønne hva det er.
Svært vanskelig å beskrive. Ikke i det hele
tatt det folk hadde forventet etter Thorr’s
Hammer og Khlyst, tror jeg. Plata er arytmisk og trommefri, basert på vokal av alle
typer jeg kunne få frem, og jeg spiller alle
instrumentene. Veldig mange synes den er
svært skummel, selv om jeg synger pent

innimellom og spiller kassegitar. Det er en
merkelig plate, definitivt ikke noe for alle.
Metallcrowden virker ikke å få svelget den,
men det eksperimentelle elektronikafolket
har funnet den interessant. Det er eksperimentell musikk som er basert mye på kaospads, mye data og miksing. Jeg hadde totalt
frie tøyler og den er i meget limited edition,
trodde aldri den skulle selge. Det var bare
min ting, liksom.
Du skriver at metallfolka hadde tungt
for å svelge Amplicon-skiva, mens elektronikkfolka digget den. Det synes jeg
er kult, og en fin observasjon. Jeg har
hørt folk si at eksperimentelle musikere, uansett sjanger, har mer til felles
enn hva man skulle tro, og finner fellesskap mer i måten å jobbe på enn i selve
musikken. Dessuten er det en del band
som krysser sjangre som bare faen, og
som klæsjer metall, elektronika og jazz
i ei, svær gryte. Shining, eksempelvis,
som jeg har sluttet med å prøve å definere hvilken sjanger tilhører.
Der er jeg aldeles enig. Har fulgt Shining
siden førsteplata, og sett dem live opp gjennom. Godt eksempel på jazz-metal-elektronika-madness. Det er virkelig banebrytende hvordan alt de gjør egentlig er stjælt,
men komponert til heirykandes schizofreni.
Og gubban kan de spille! Gleder meg til den
nye skiva, «Blackjazz».
Angående «Ingentes Atques Decorii
Vexilliferii Apokalypsis»*: Er gjestevokalisering for andre noe du setter pris
og synes er spennende?
Jeg er veldig heldig som blir spurt om å være
med på mye forskjellige ting. Veldig spennende å være gjestevokalist, da jeg får hatt
det gøy ved å jobbe meg inn i andres saker.
Jeg er helt nødt til å være selektiv, for jeg har

dessverre ikke tid til å være med på alt jeg
blir invitert til.
Et siste spørsmål: Hva liker du av nyere
musikk?
Justin Timberlake har vel laget noen av
de feteste skivene de siste ti åra (I kid you
not...). Hvis vi snakker om 2001-2009 har
jeg hørt mye på Nortt, Corrupted, mange
av de nyere Sunn O)))-skivene, men ellers
ganske lite metall. Heder skal Darkthrone
ha; de har levert kvalitet hele veien, og det
nye, inklusive «Too Old Too Cold», er helt
magnificent. Jeg ble helt floored av Fever
Ray da plata hennes kom i fjor, definitivt
fjorårets beste plate. Synes Susanna and The
Magical Orchestra er superbra; jeg gammal
fan av Bertine Zetlitz, og har hørt mye på
norske Shining. Elephant 9 er et helt fantastisk, nytt, norsk jazzband. Digger også
Ulver sine ting, de blir bare bedre og bedre,
det nye live-settet er helt beyond. Skivene
«Blood Inside» og «Shadows of the Sun»
er noe av det beste norsk musikk har bydd
på de siste åra. Mothlite er supervakkert.
Når jeg tenker meg om, hører jeg lite på ny
musikk, faktisk er jeg visst dødsgammal –
jeg hører mest på jazz og klassisk musikk,
mye Miles Davis og John Coltrane, Olivier
Messiaen, Sergej Rachmaninov, Johann Sebastian Bach, G. F. Händel, Henryk Gorecki. Og jeg er crazy etter god gammal ballroom-musikk fra 20-tallet, som Al Bowlly,
The Andrews Sisters og Eartha Kitt, samt
klassikere som Emmylou Harris, The
Doors og Rolling Stones.
For de som måtte befinne seg i Nederland
15. – 17. april, kan Roadburn-festivalen i
Tilburg være noe å få med seg. I tillegg til
Runhild og Thorr’s Hammer, spiller band
som Enslaved, Shining (disse to slår seg
sammen senere i festivalen, en praksis de

har gjort ved andre festivaler), Goatsnake,
Øresund Space Collective, Firebird (Bill
Steers søttitallsgreie), John Garcia (Kyuss)
og Brant Bjork.
Runhild Gammelsæter får vi garantert høre
mer fra.
*«Norsk post-metalls svar på Steely
Dan», i følge nettestedet allmusic.com,
Fleurety, ga på tampen av fjoråret ut EPen «Ingentes Atques Decorii Vexilliferii
Apokalypsis», hvor medlemmene Alexander Nordgaren og Svein Egil Hatlevik
hadde fått med seg storheter som Hellhammer og Necrobutcher fra Mayhem, i
tillegg til Runhild på vokal. ”(…)Gammelsæter synger som en gribb som sitter
fast i et kadaver surret i piggtråd(…)”.
Kommentar fra brukeren krizla ang. EPen på nettsamfunnet Underskog, 11. desember 2009.

Kva har omslaget på doom-plata Dommedagsnatt med svartmetall å gjera?
Og kva gjer det med musikken?

Doom,
dokumentar
og svartmetall
Det fyrste som slår deg når du ser framsida på plata Dommedagsnatt, er fotografiet.
Biletet syner vokalist Runhild Gammelsæter, ikkje som ein poserande «syngjedame», slik altfor mange kvinnelege metalvokalistar framstod på midten av nittitalet,
men som ein growlar fotografert i aksjon på
scena. Ho stend med augo att, oppslukt av
musikken, og ensar ikkje fotografen, noko
som gjev biletet eit dokumentarisk preg.
Det dokumentariske vert dessutan understreka av at biletet er i svart-kvitt. Det finst
ein lang tradisjon for å sjå på svart-kvittfotografi som den reinaste, mest dokumentariske formen for fotografi. Som den franske litteraturvitaren og semiologen Roland
Barthes skreiv i boka Det lyse rommet: «Jeg
har en følelse (uansett hva som egentlig
skjer) av at fargen i ethvert fotografi (...) er
et lag som langt senere er påført den opprinnelige sannheten i sort-hvitt-fotografiet.» Framsidebiletet gjev slik ei kjensle av
at plata er ein dokumentasjon av noko som
har hend, noko ekte.
Bruk av svart-kvite fotografi av grup-

pemedlemer som framsidebilete er ikkje
noko som har vore vanleg i metal-sjangeren.
I staden er det teikna og måla framsider
som har vore dominerande. Men innanfor
den norske svartmetallen tidleg på nittitalet,
musikk medlemene i Thorr’s Hammer kjende godt til, var slik bruk av fotografi vanleg.
Kjende døme er til dømes Live in Leipzig
av Mayhem, Pure Holocaust av Immortal
og, ikkje minst, alle dei tidlege svartmetallutgjevingane til Darkthrone. Bruken av
svart-kvitt-foto på framsida er med andre
ord noko Dommedagsnatt har sams med
mange av grunnsteinane innanfor norsk
svartmetall.
Det finst òg ein annan likskap mellom
Dommedagsnatt og den norske svartmetallen, nemleg skrifttypebruken. Då tenkjer
eg ikkje på bruken av runeskrift, sjølv om
runene er med på å understreka det norske
- eit element som, etter det Gammelsæter
seier, har vore viktig i gruppa. Derimot
tenkjer eg på skrifttypen som er nytta i logoen og til platetittelen. Wilhelm Klingspor
Gotisch er noko av det mest svartmetalske
eg kan tenkja meg. Skrifttypen er ein go-

tisk teksturskrift, og vart utforma i 1925
av skrifttypemeisteren Rudolf Koch. Den
svarte, snirklute og spisse stilen er som
skapt for svartmetall, og dét er det fleire i
svartmetallmiljøet som har oppdaga. Wilhelm Klingspor Gotisch er til dømes nytta i
logoen til Gorgoroth, og han har vore nytta
på fleire av platene til Darkthrone. Og altso
på omslaget til Dommedagsnatt.
Thorr’s Hammer er, reint musikalsk, ei
doom-gruppe, men som me har sett, byggjer det visuelle på Dommedagsnatt vidare
på mykje av det beste frå den norske svar-

tmetallen. På det viset er det visuelle med
og opnar opp musikken mot andre sjangrar,
noko som gjev musikken ein ekstra dimensjon. I staden for at me berre nyttar annan
doom som referanse når me høyrer på, ser
me likskapar og ulikskapar til musikk i andre sjangrar. Thorr’s Hammer opnar seg
med andre ord opp mot meir enn berre sin
eigen sjanger, og slik sett er det kan henda
ikkje overraskande at medlemene i gruppa i
ettertid har vore involverte i ei mengd andre
sjangeroverskridande prosjekt.
Tekst: Arild Torvund Olsen

ONKEL TECHNO
På sensommeren i fjor fikk jeg i oppdrag av
den Tromsø-baserte gratisavisa GRUS å intervjue Per Martinsen. Han skulle være neste
nummers hovedintervju og forsidepryd, og
nummeret skulle komme ut rett i forkant av
Insomnia-festivalen, og intervjuet var i så
måte på sin plass. Jeg visste egentlig fint lite
om Per Martinsen da han ble nevnt på redaksjonsmøtet i forkant, og således var jeg vel
kanskje ikke den best forberedte. Martinsen
blir regnet som noe av en elektronikalegende i Norge, og i særdeleshet i Tromsø, hvor
han blir regnet som en slags gudfar, og plassert som en av disse fem-seks store, helt der
oppe sammen med Röyksopp og Bel Canto
og Geir Jensen og alle de andre. Bjørn Torske! Kanskje over disse, også, for alt jeg vet,
jeg vet ikke hvordan de fører listene sine, de
elektronikainteresserte.
Bare halve intervjuet med i avisa den gang,
grunnet tull i InDesign (jeg var uten skyld),
og derfor kommer det på nytt nå. Komplett,
omskrevet og utbrodert.
Martinsen hadde for ikke så veldig lenge
siden flyttet tilbake til Tromsø, etter å ha
oppholdt seg en god stund både sørpå
og kontinentet. Nå var han altså tilbake i
Tromsø, sammen med samboer Aggie Peterson og deres felles barn. Entusiasmen
over å ha ham tilbake i byen kunne merkes
godt. Martinsen fikk tildelt lokaler oppe på
Rockens Hus, hvor han bygde seg et lite studio, nær sagt vegg i vegg med Poppa Lars
fra avdøde Tungtvann.
Siden så jeg ham rundt om kring på konserter, kunstutstillinger og utesteder fra tid
til annen. Per er ganske smal i øya og har
en sånn autoritet over seg, så jeg turte aldri

å prate med ham. Jeg hadde jo egentlig ingen grunn til å snakke med ham, heller, det
bød seg aldri sånn. Jeg visste altså ikke helt
hvor jeg hadde ham, noe som ikke hjalp på
mine noe ambivalente følelser ovenfor det å
skulle intervjue mennesker som i tillegg er
vant til å bli intervjuet.
Etter innledende runder med å avtale intervju (selvsagt via SMS, siden jeg ikke evner
å gjøre meg forstått gjennom et telefonrør)
ble vi enige om å møtes på Verdensteatret i
forkant av SEAS-festivalen, en verdensomspennende kunstfestival som en uke senere
skulle innta byen. Bakrommet på Verdensteatret, kulturelitens eget sted, var full av
garvede kulturarbeidere som diskuterte den
nært forestående festivalen med pressefolk
over en lav sko og fem-seks glass vin. Området rundt baren var fullt, og jeg måtte
finne meg et bord på bakrommet. Jeg satte
meg ned på de høye og ikke alt for behagelige stolene på bakrommet, som dessuten
var dessuten vaklete, og jeg fortet meg ut i
baren for å kjøpe meg noe å drikke, roe nervene, kunne man finne på å si. Valget ved
kassa falt for øvrig på en streit Mack. Klokken ble syv, og jeg møtte Per utenfor i det
jeg var halvveis ferdig med dagens tiende sigarett. Per kom rett fra forberedelsene til et
kunstverk han skulle stille ut under SEAS.
Du skal stille ut en intallasjon, hører
jeg? Lyd?
Ja, lyd og laser, faktisk!
Hehe, er ikke laser litt sånn nittitallsaktig, da?
Hehe, joda, det er jo litt sånn... jeg vet ikke,
men da jeg vokste opp, så var laser liksom

fremtiden, det. På sytti- og åttitallet, med
Star Wars og greier. Så kom nittitallet og
man fikk til å bruke laser på en forsvarlig
måte, men så døde det litt ut igjen. Alt som
er litt teit og alt som hadde sin storhetstid
for en del år siden men som bare forsvant,
det liker jeg. Jeg ble veldig entusiastisk da
jeg hørte at Tromsø Kino skulle begynne å
vise 3D-filmer, jeg ble oppriktig glad. (Senere viste det seg derimot at kinoen ikke
hadde råd til å kjøpe 3D-prosjektør, så der
har dere den, journ. anm).
På femtitallet hadde man sånne kinofilmer som luktet, vet du...
Ja, med skarpekort og hele den greia?
Ja. Men det blir sikkert kult med laser,
jeg kjenner jeg gleder meg allerede.
Men herregud: Hva er det å ikke like med
laser?!
Nei, du sier noe der. Det er jo fortsatt
eksotisk, synes jeg. Appellerende.
Ja, det er fremtiden! Fy faen, vi er jo snart
i 2010, hvor er den flyvende bilen jeg ble
lovet på syttitallet?
Røyken stumpes, og vi tar turen inn til bakrommet og det vaklete bordet. Per kjøper
seg en slags lys øl jeg ikke drar kjensel på;
jeg spør ikke heller om hvilken type det
er. Han hilser kort på de rødvinsdrikkende
menneskene ved nabobordet, de jobber
tydeligvis med SEAS, de også.
Skal du på Døgnvillfestivalen, eller?
Tja, har egentlig ikke tenkt over det, altså.
Hvem spiller?
Brian Wilson, i alle fall. Har egentlig
bare planlagt å se ham, det er i alle fall
for meg et must, hasjpsykose eller ei.
Brian Wilson, ja. Hadde jo vært kult, kanskje jeg skulle ha prøvd å komme meg av
gårde opp dit.
Men du, jeg må jo nesten kicke i gang
dette intervjuet, og jeg har jo noen sånne

standardspørsmål, da. Når begynte
musikkinteressen din for alvor? Mange
definerer jo dette punktet litt forskjellig.
De aller første minnene jeg har om musikk,
er vel fra da jeg som tre-fireåring fikk lov til
å spille mammas syvtommere. Mye Beach
Boys og sånn. Den første plata jeg kjøpte
for egne penger var ei plate med T. Rex, det
må ha vært i 1972. Jeg har ikke plata lenger,
men jeg husker at den «Metal guru» var på
den. Jeg løp bort på Samvirkelaget på Håpet
for å kjøpe den.
Glamrock, altså, det hadde jeg vel kanskje ikke trodd, men det er vel ganske
drøyt for en seksåring å begynne med
Amon Düül II eller Can eller hva-hardu, haha!
Nei, men jeg fikk øynene opp for Tyskland
ikke lenge etter, altså. Det var vel som ti-elleveåring, i 1977 at jeg oppdaget Kraftwerk.
I 1978 kom Kraftwerk med «The Man-Machine», og for meg var akkurat den begivenheten viktigere enn punken. Annerledesheten til Kraftwerk, om jeg kan kalle det det,
tok meg i mye større grad enn punken noen
gang gjorde.
Morsomt at du nevner det med «annerledesheten» til Kraftwerk. Jeg husker
at da jeg gikk på barneskolen, var det et
sånt program som gikk på fredagsettermiddagene, jeg husker ikke hva det het,
men de inviterte i alle fall artister til å
vise frem sine favorittvideoer. Da husker
jeg at det var noen som viste videoen til
«Boing boom tschak». Det var egentlig bare en sekvens med noen hoder
som gikk frem og tilbake, med grids og
greier. Ikke så fancy, men jeg husker at
jeg ble helt satt ut, nesten litt som første
gangen jeg så «A clockwork orange»,
jeg ble nesten litt kvalm. Det var noe
helt annet enn noe jeg hadde sett.
Ja, på samme måte traff Kraftwerk meg,

men felles for både Kraftwerk og Sex Pistols, var vel at de begge gjorde om pur energi til musikk. Kraftwerk hadde jo gitt ut
plater før «The Man-Machine» også, men
det var først da man tok innover seg visjonene deres om et iskaldt teknologisamfunn.
Det første platene er jo mye mer organisk, på en måte.
Ja, Kraftwerk 1 og Kraftwerk 2.
Og «Ralf und Florian», hehe! Fløyte og
greier! Ble du interessert i synther og
elektronikk og hele den praktiske delen
av sjangeren?
Det var veldig i vinden
for gutter på den tiden
å drive med sånne
elektroniske hobbysett. Dessuten var det
mange som demonterte annet elektronisk
utstyr, og satte delene
sammen på nye måter,
det var sånn vi sysselsatte oss selv. Jeg
var vel kanskje ikke i
den rette alderen for å
drive med det, men en
kveld satt jeg og hørte på «The Robots» og
fiklet med en sånn tonegenerator da strømmen plutselig gikk. Da strømmen kom på
igjen etter en stund, husker jeg at lysene på
tonegeneratoren plutselig blinket. Da fikk
jeg en sånn skikkelig aha-opplevelse!
Tromsø var visstnok litt av en punkeby på
sytti- og åttitallet. Men var ikke alle byer
sånn? Uansett, sammen med Bodø utgjorde
Tromsø noe av en punkbastion i nord. Det
som i dag er studenthuset Driv, het den
gang Brygga, et slags ungdomhus som i
sin helhet ble drevet av ungdommen som
hang der. Etter hvert ble det visstnok mye
dop og drit der, og lite styring, men Brygga

var en gang en institusjon masse dreide seg
rundt. Punken ble etterhvert byttet ut med
new wave og synth og hele den pakka, og
det var der jeg mistenkte Per for å komme
inn i bildet.
Når begynte du å spille musikk selv, da,
Per?
Det må ha vært på begynnelsen av åttitallet,
det, i diverse band. Jeg spilte faktisk trommer.
Jeg tok det som helt gitt at du spilte
synth.
Nei, det var trommer. Første konserten jeg
spilte var da politihuset
i byen ble okkupert. Vi
hadde jo ikke trodd at
politihuset skulle bli okkupert, men slik ble det
nå en gang, likevel, haha!
Hvordan var musikkmiljøet i byen den gang,
egentlig?
Det alternative miljøet i
byen var ikke så opptatt
av trender og hva som
var lov og ikke lov, i alle
fall. Det gjorde at det var
vanlig å høre på alt mulig rart, de som var
musikkinteresserte hadde få begrensinger
på hva de hørte på. Man bestilte fanziner
fra England, fikk skiver i posten og tok opp
på kassett og byttet, det var liksom litt mer
arbeid å dele musikk før. Når man tenker
på det kreative miljøet, var det mye mer befriende å være i Tromsø på midten av åttitallet enn i for eksempel Oslo på samme
tid. Der ble musikksmaken til folk i mye
større grad ble dominert av portvoktere,
eksempelvis musikktidsskriftet BEAT, som
bestemte hva som var teit og hva som var
greit. Det at såpass kokte band som f.eks
The Residents spilte på Brygga her i Tromsø, sier egentlig sitt om hvilke tendenser

som var rådende i byen på den tida. De
spilte i Oslo og i Tromsø. For øvrig en legendarisk konsert. På et eller annet vis hadde
de mistet alle instrumentene sine på veien
opp hit, så de skaffet nye instrumenter på
lekebutikkene her i byen, haha!
Når begynte dere å pusle med synther
og sånn, da?
I begynnelsen var det ikke så mye elektronika å snakke om, altså. Vi hadde jo ikke
sånt utstyr, men litt etter litt fikk folk utstyr.
Og det var ikke så mange folk å snakke om,
heller. Det var liksom ikke et miljø, bare
folk som satt på gutterom rundt om kring.
OK. Jeg tenkte at siden byen er så liten,
så ble det veldig definert, dette miljøet
som man snakker om. Man nevner jo
gjerne både Röyksopp, Geir Jenssen og
Bjørn Torske i samme åndedrag, men
det gir kanskje ikke et helt sant inntrykk
av hvordan det var da?
Geir og jeg er litt eldre enn Bjørn og Rune
Lindbæk. De ble jeg kjent med via lillebroren min. Da jeg var hjemme i feriene og
bodde hos moder’n, var ofte Bjørn og Rune
på besøk hos lillebror, og så kom de tassende bortover gangen, da, og banket på og
lurte på hva jeg drev på med. Bjørn var i alle
fall ivrig på å høre på platene jeg tok med.
Han hadde alltid med seg en sånn kassettspiller som han tok dem opp på, hehe. Senere har jeg gjort en del sammen med dem,
og jeg hjalp ham og Ole Mjøs med å gi ut
tre EP-er i Belgia, hvor jeg hadde kontakter.
Men du ble ikke så lenge i Tromsø?
Nei, i... det må ha vært femogåtti, flytta jeg
til Oslo. Jeg måtte bare komme meg bort
fra Tromsø og se hva som skjedde andre
steder, det var egentlig ikke verre enn det,
altså. Og når det er sagt, så syntes jeg ikke at
Oslo var særlig givende akkurat da.
Det var da du stakk til London, eller?
Ja. Jeg hadde egentlig bare tenkt å ta en liten

tur til London, men så ble jeg kjent med folk
der borte, fikk bruke et studio i Brixton. Jeg
ordnet meg et sted å bo også, i et okkupert
hus i Hackney. Det var prekær boligmangel
i England på den tiden, så det var lovlig å
okkupere, det var noen regler som sa at så
lenge huseieren ikke kunne bevise at huset
skulle brukes til noe i aller nærmeste fremtid, kunne man flytte inn.
Kult.
Ja, det var det. Når man liksom slapp å tenke så mye på hvor man skulle bo og husleie
og hele det kjøret, ble det mye lettere å
fokusere på andre saker. Og så begynte det
plutselig å skje masse ting. Vinteren 1988
eksploderte elektronikamiljøet i London,
det skjedde bare en massiv revitalisering av
hele miljøet. Det ble arrangert konserter og
fester flere ganger i uken, og kreativiteten
fløt i strie strømmer hos alle mann. Jeg var
heldig som fikk være i London akkurat da.
Tror det er viktig å være en del av et
miljø, egentlig? Jeg tenker på det når
du sier at du var heldig som fikk være i
London akkurat da, i 1988.
Jeg vet ikke. Kanskje da, men nå... Nei, jeg
vet ikke. For eksempel, om du er en fyr som
er skikkelig inne i dubstep og sitter uti Lofoten et sted... Kall meg gjerne gammel og
naiv, altså, men jeg tror ikke det er krise å
befinne seg i en sånn situasjon. Man har jo
internett. Man trenger ikke å være en del av
et miljø. Av og til kan det komme gode ting
ut av en isolasjon, også. Det kommer mye
god kunst ut av det å prøve å etterligne noe,
og så ikke få det til.
Og så kom interessen fra Belgia, eller?
Du fikk ikke gitt noe i England akkurat
da?
Ja, de meldte sin interesse fra R & S Records, som holdt til i Gent i Belgia.
Belgia har jo ikke akkurat veldig godt
rykte på seg. Synes landet virker litt

mørkt, jeg. Mye dritt.
selektronika, om du skjønner? Eller, forNja, miljøet rundt R & S var jo veldig bra, resten, det var vel heller mer ettgrepselekda, mange bra folk. Men de snakket jo dritt tronika, haha! De folka som lagde de første
om Belgia selv, også. Det var liksom ingen acid house-greiene var jo barn av arbeidere,
som ville være der, det fungerte nærmest ikke sant, som hadde vokst opp midt oppi
som en slags mellomstasjon til andre land. den verste tungindustrien i USA. På sitt vis
Nederland, for eksempel. Det er jo litt ob- gjenga de bare inntrykkene fra hverdagen
skurt, kanskje. Jeg er egentlig ikke så dår- sin, på samme som Kraftwerk prøvde å
lig på geografi, altså, men jeg husker at da skildre fremtidens samfunn med «The Manjeg satte meg på flyet, trodde jeg det skulle Machine». Da kan vi jo virkelig begynne å
lande mellom et sted i høgget mellom Al- snakke om kunst, altså, når man skildrer
baina og Italia. Så lite peiling hadde jeg på samtiden og miljøet man lever i. En gjeng
Belgia, haha!
med ghetto dudes som bare hadde drittutJeg skal vel ærlig innrømme at jeg ikke styr, men som lagde fete ting likevel.
har så veldig peiling på elektronisk Jeg har hørt at når de ikke hadde trommusikk. Jeg kan godt høre på det, altså, memaskin tilgjengelig, tok de opp lyden
noe liker jeg til og med veldig godt, men av spraybokser og brukte dem som
når det kommer til sjangre er jeg heller cymbal-samples.
ustø. Jeg leste et sted at du blir forbun- Ja, det var mye sånn som var ute og gikk. De
det med acid house, hva tror du de leg- tok vel det de hadde, men det at de hadde
ger i det? Har bare
såpass skralt utstyr,
hørt at det regnes «Det er dessuten befriende å ikke ha og gjorde en greie
som ganske likt så mange impulser som før, man set- ut av karakteristiktrance, litt sånn ter pris på andre ting nå enn da. Jeg kene til utstyret, selv
repetitiv. Hva kan er glad i nordavind og mainnskit. »
om det var skit, det
du fortelle meg
synes jeg gjør det til
om sjangeren i seg selv?
noe mer enn bare musikk. Musikk kan ha én
Stilen oppstod i Chicago og Detroit, men dimensjon, men det behøver ikke å ha det,
det visste du kanskje?
skjønner du? Det kan være dansbart, men
Har fått med meg at de regnes som vik- likevel ha flere bunner.
tige, ja.
Ja, jeg tror jeg skjønner. Det blir fort litt
Jeg tør påstå at det var her punk og elek- filosofisk, men det er jo interessant, like
tronisk musikk virkelig var nærmest i å fullt. Hva tar du deg egentlig i å bli infusjonere seg med hverandre. Det var da spirert av? Kanskje litt klamt spørsmål,
acid house kom at det ble farlig med elek- men likevel.
tronisk musikk, om du skjønner, det ble litt Tja, det finnes vel ikke ett svar på det
mer truende og tatt ned på et mer primalt spørsmålet, man tar man seg jo å bli inspirplan. Hele syttitallet var stort sett preget ert av alt fra filmer til kunstverk, sånn sett,
av flinkismusikk, man måtte ha høy krage selv om det går lenger og lenger tid mellom
og spille sjuke ting på bass, og hele den hvert stykke musikk eller hver film jeg ser
Vangelis-greia med synther til flere hundre som virkelig blåser meg over ende; det skjer
tusen ble kastet på båten. Det gjaldt ikke sjeldnere i de store linjene. Man må søke
lenger, kan man si. Man innførte tregrep- andre kanaler og ofte gå i seg selv, noe jeg

har blitt god til etter at jeg flyttet tilbake til
Tromsø. Når støyen stilner, tar man seg i å
gruble. Det er dessuten befriende å ikke ha
så mange impulser som før, man setter pris
på andre ting nå enn da. Jeg er glad i nordavind og mainnskit. Men det kan for så vidt
være hva som helst, altså. Hva hører du på,
forresten?
Vel... Jeg har vært inne i en ganske tung
periode med svartmetall i det siste, jeg,
da. Det er liksom det som får opp guffa
og interessen, om du skjønner, selv om
jeg generelt har hørt på mye forskjellig
opp gjennom. Jeg føler meg ikke spesielt
låst til ett spesielt band eller én sjanger.
Når du snakker om svartmetall: Jeg ble spurt
en gang på nittitallet om å remixe Mayhem,
det var muligens på en fest eller noe. Husker
at jeg svarte «Ja, selvsagt!», men så ble det
bare ikke noe av, da. Tror noen i bandet
hadde reist på ferie, eller noe sånt. Det var
egentlig synd det ikke ble noe av, jeg tror
resultatet kunne ha blitt veldig interessant.
Jeg tror at edge-miljøene, for eksempel elektronikafolk og metallere, har mer til felles
enn man skulle tro. Men det merker man jo
nå for tiden, svartmetall nærmer seg jo veldig et sånt elektronisk uttrykk og omvendt,
det kan i blant være litt vanskelig å skille påvirkningene fra hverandre. Se for eksempel
på Ulver. Har du hørt om Svarte Greiner?
Eh, ja, det er jo han Erik Skodvin. Han
har et veldig fint plateselskap, også, Miasmah Records, heter det. Har du fått
sjekket ut Svarte Greiner?
Nei, jeg har ikke fått hørt noe særlig på det,
men bare navnet og det som har blitt skrevet
om dem, trigget meg veldig. Men ja, du ser jo
at enkelte jazzmusikere var veldig frempå på
nittitallet og knyttet bånd med elektronikafolk. Bugge Wesseltoft og de gutta der. Sånn
sett har jo jazzmusikken holdt seg veldig vital. For eksempel liker jeg det som kommer

ut på Smalltown Superjazzz, i alle fall en del
av det. Den råheten der, appellerer til meg.
Jeg prata med en fyr en gang som sa
at alle metallinteresserte digga Aphex
Twin, fordi det var så ekstremt.
Liker du Aphex Twin, da?
Hehe, ja, jeg digger det! Har vel ikke
fått hørt alt, det er jo jævlig mange plater
han har gitt ut, men jeg liker noen av
platene hans veldig godt, den der «Selected ambient works vol. 1», for eksempel, den synes jeg er veldig fin. Hører på
den ofte.
Jeg var faktisk en av de første som booka
ham til Norge. Jeg tror det var i 1992, da
jeg drev og arrangerte klubbkvelder på
Sentrum Scene i Oslo. Det var faktisk en
morsom opplevelse den gangen han spilte,
på mange måter. For det første kom han til
Norge med noen synther som bare var pakket inn i bobleplast, dekslene bare hang og
slang. Vi brukte vel store deler av lydprøven
til å lodde synthene, tror jeg, og lyden ble
deretter, hehe. Men det som var aller morsomst, var at jeg etterpå ble regelrett skjelt
ut av en jentegjeng som brukte å dra på
disse klubbkveldene, men de trodde jo at
de skulle få servert minimale chillout-greier,
sant, så de var jo i harnisk over musikken
akkurat denne kvelden. De kjeftet og sa at
det var det verste de hadde hørt, hahaha!
Haha! Hvordan er han, egentlig?
Har jo lest litt om han på nettet,
virker som en ganske mystisk type.
Da skal du få lov til beholde det inntrykket, jeg skal ikke ødelegge det bildet i hodet
ditt, hehe. Neida, han er en ganske spesiell fyr, ja, han har mange jern i ilden hele
tiden. Jeg traff ham da han spilte på Karlsøya for noen år siden, da sa han at han var
lei av å drive med laptop’er og sånt, og da
hadde han gått tilbake til MIDI-synther og
trommemaskiner, det var vel i samme tids-

periode som den «Analord»-serien kom ut. tida, både når det gjelder musikk, kunst, film
og litteratur. Sånn sett er det lett for meg å
Første gang jeg så Per Martinsen i byen, var bo i Tromsø, jeg kan ikke si jeg savner Oslo
på en fest som det da nyoppstartyede kuns- sånn sett.
takademiet holdt, hvor de på en måte feiret Tromsø har vel kanskje tradisjonelt sett
seg selv og viste frem hva de drev på med. vært en litt sånn klikkete by, og dessuten
Per var der med Aggie Peterson. Sammen er Blå Rock-folk opptatt av å trekke frem
driver de på med bandet Frost. Etter som Tromsø som en utprega rockeby. Eller?
jeg hadde forstått, holdt de til en del nede på Det er akkurat det; jeg synes at mangfold
kunstakademiet.
er det viktigste man kan jobbe for å oppnå.
Hvordan kom dere inn i bildet i henhold Jeg hørte noen si en gang at Tromsø var en
til Kunstakademiet?
rockeby, og da ble jeg egentlig bare trist.
Nei, altså, vi ble jo veldig godt mottatt av Det er akkurat det samme som å si at man
folkene der nede, da. Vi fikk jo eget rom bare får servert øl i Tromsø. Ikke god vin
på akademiet hvor vi hadde utstyret vårt og eller sprit, men bare øl. Med én gang en by
fikk holde på, vi var jo gjestekunstnere en blir homogen, slutter den også å være spenstund. Og så hadde jeg en slags workshop nende og vital. Men det går i bølgedaler, det
med noen av studentene der, viste dem litt som alt annet. Det var ei tid for en del år
tips og triks angående lydopptak og sånt.
siden da alle satt inne på rommet sitt foran
Har det funka bra, eller? De har kanskje PC-en, også, men der er vi heldigvis ikke nå.
andre innfallsvinkler?
Et siste spørsmål: Hvordan tror du kunDet kan både være frustrerende og inspir- stverket ditt blir mottatt under SEAS?
erende, det. Man prater jo ikke alltid samme Har det vært en omstilling å jobbe med
språk, har jeg lagt merke til, men samtidig noe konseptuelt, i stedet for lyd?
har de en helt annen oppfatning og innstill- Jeg har alltid vært dratt mot det å jobbe
ing til lyd og formidling som kan være fint konseptuelt. Det er grenser for hvor mye av
og oppfriskende. I alle fall bruker de ørene seg selv man klarer å uttrykke når man for
mer.
eksempel snurrer plater på Verdensteatret
Hvordan havnet du i Tromsø igjen? Du en fredagskveld. Da får man heller kalle det
bodde jo borte i ganske mange år?
å være DJ ett format, og kanskje jobbe litt
Det var egentlig helt tilfeldig at vi flyttet til- bredere med andre format, for eksempel inbake. Bygården vi bodde i i Oslo skulle sel- nenfor kunst. Jeg prøver å knytte forskjelges, og da måtte vi flytte ut. Så dro vi hjem lige konsepter og uttrykksformer opp mot
på juleferie, og da en kompis sa at han skulle hverandre, det er en av fordelene med å jobselge leiligheten sin, spurte vi oss selv om be langsiktig. Luksus, vil jeg si, å ikke måtte
vi ikke bare skulle flytte oppover. Jeg hadde gjøre alt på kortsiktig basis, at man kan ta
den samme følelsen om å flytte tilbake til seg tid til å la det utvikle seg naturlig.
Tromsø som den jeg hadde da jeg dro til
England: Jeg tenkte at her er det bra å være, Er du nervøs for mottagelsen?
her skjer det noe bra. Så lenge man har en Nei, jeg er ikke nervøs. Ikke for å høres argod følelse for et sted, vil man alltid finne rogant ut eller noe, men jeg tror jeg hadde
noe å gjøre. Og det synes jeg vel fortsatt, jeg holdt på med det jeg gjør om jeg så var det
synes det skjer mye spennende i Tromsø for siste mennesket på jorden.

EIN TEIKNAR FRÅ FJELLHEIMEN
Tiende oktober i fjor åpnet utstillingen
«Sort Romantikk» på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Utstillingen søkte å vise
det gotiske som tema i billedkunsten, fra
romantikken og frem til i dag. Utstillingen
stod i tre måneder, og inkluderte verker
av storheter som Francisco Goya, Edvard

Munch, Theodor Kittelsen og Chapmanbrødrene, men også av en del yngre, norske kunstnere. Blant dem kunne man finne
Sverre Malling (f. 1977), som var representert med tre verker: «Tribe», «Forest, black
hole» og «Higher ground».
Malling, hvis kunst synes å være referan-

semettet og høyst detaljert, fanget i alle fall
min oppmerksomhet kjapt, i en tid hvor de
fleste kontemporære kunstnere jobber rent
konseptuelt, og i alle fall ikke er så visuelt
magnetiske. Mallings verker stimulerer øyet
for detaljer hos publikum, og jo mer man
har peiling på såkalt populærkultur, jo flere
«små skatter» finner man i hans kunst, både
på det ytre og det indre plan.
I etterkant av «Sort Romantikk» i Tromsø,
var Malling også aktuell med separatutstilling på Galleri Haaken i Oslo, og flere kommer i løpet av 2010.
En anmerkning i forhold til intervjuet: All
kommunikasjon mellom undertegnede og
Malling gikk via mail, spørsmål ble formulert og sendt av gårde, svar ble formulert og
sendt tilbake. Malling synes ikke alltid å ha
tatt direkte utgangspunkt i mine spørsmål,
men heller synes han å ha reflektert over
kjernen, eller essensen, av spørsmålene.
Dette gjorde at spørsmålene og svarene
måtte pares av undertegnede i ettertid, og
kanskje virker noen avsnitt noe usammenhengende og underlige, men det får så være.
Mens det rundt meg skrives og prates
om hippiekultur, undertoner av okkultisme og popkulturelle referanser når
arbeidene dine omtales, sitter jeg igjen
med mer en følelse av at du avbilder det
som har hendt etter at alt har gått til
helvete, om du skjønner? En Converse
som er i ferd med å bli ett med naturen,
bilvrak overgrodd av mose og dyr av forskjellig slag som snor seg rundt restene
av menneskeskapte etterlatenskaper.
Som et slags post-apokalyptisk landskapmaleri eller en tilstandsrapport etter smellet. Kanskje nok et eksempel på
hvor flott kunst som trigger fantasien og
evnen til å assosiere er, eller er jeg helt
ute?

Jeg vokste selv opp rett i nærheten av motorveien, stedet der det tiloversblevne forlates i skogskrattet. Jeg pleide å gå mine egne
turer som barn i drabantbykrattet og spore
opp alt slags mulig søppel. Gamle klær, ølflasker, mopedvrak, pornoblader og annet
dritt. Alle disse objektene som naturen langsomt vinner terreng overfor og sådan forblir en taus avleiring fra en annen tid. Det
som engang var.
Jeg så at du brukte Morbid Angel-logoen i «Higher ground» og jeg har dessuten sett Venom-logoen og referanser
til «Nightmare on Elm Street» i andre
verker. For den gjengse metallfan (som
meg og leserne) oppfattes dette som det
reneste frieri.
Hvor tilfeldig/gjennomtenkt er referansene du bruker i kunsten din? Og
eventuelt: Er disse referansene en slags
«nøkkel» til å forstå kunsten din?
Samtidig er det vel mye personlig nostalgi over musikkreferansene i tegningene.
Mange av motivene har jeg faktisk hentet
fra min egen oppvekst på Skedsmokorset
som må sies å være en blivende drabantby.
Stillebenet av Converse-skoen med Venomlogoen kommer fra Skedsmokorset-miljøet.
Jeg husker tydelig noen av de eldre gutta
på barneskolen som tagget denim-vestene,
skinnjakkene, eller i mitt tilfelle, skoene,
med alle de grimmeste metall-bandene fra
åttitallet. Dette var band som Venom, Celtic
Frost, Mercyful Fate og Bathory. Disse
signaliserte et opprør som virket truende
og forlokkende på samme tid. Det er noe
fascinerende over de vanskeligstilte drabanby-kidsene som gjennom sin avsondrede
outsidertilværelse aspirerer til forfall og tiltaksløshet. De identifiserer seg med musikken og forfallet. Drop out of life with a
bong in the hand...

Jeg lurer på hva dine preferanser er
med tanke på musikk. Hører du mye på
musikk når du arbeider?
Jeg lytter bestandig til musikk mens jeg
tegner. Det er en av de tilskyndinger som
også stimulerer meg i arbeidet. Mange av
mine motiver har direkte eller indirekte blitt
inspirert frem av musikken jeg hører på. Jeg
har egentlig ganske utvidet musikksmak,
hvor jeg gjerne lytter til mye forskjellig og av
ulike kategorier. Metall, progrock, psykedelia, krautrock og skandinavisk folkemusikk.
Men jeg har nok en spesiell dragning til
mørk og vemodig musikk. Jeg er av den
klisjefulle typen som elsker elegisk, men
vakker musikk i moll. Nå for tiden hører jeg
en del på Current 93 og har nettopp skaffet
meg det nye albumet «Aleph at Hallucinatory Mountain». Det er svært atmosfærisk
og David Tibets lyrikk er obskur, gotisk og
til tider morbid. Men det er noe sofistikert
over det hele som gir et sært slektskap til romantisk litteratur og viktoriansk dekadanse.
Jeg vil spesielt anbefale Current 93s «Of
ruine or some blazing starre» fra 1994. Michael Cashmores gitarspill er fortryllende
og Tibet lyder som en klagende, bitter frosk
idet han hyler ut «Miserere! Miserere!»
Bruker du musikk til å koble deg opp
mot enkelte sinsstemninger? Har
musikken noen direkte innvirkning på
utfallet av og uttrykket til kunsten din?
Mye av musikken jeg lytter til beskjeftiger
seg med det irrasjonelle og med dødskrefter. Da tenker jeg spesielt på metallsjangeren, som nærmest bruker dette som
varemerke for sin opprørske natur. Metallmusikken har fra starten gjort et poeng ut
av å vedkjenne seg døden og undergang
som en konstant mulighet. Dette er interessant og inspirerer meg også i arbeidet.
Budskapet er «memento mori»: Husk at du

er dødelig, husk døden. I vårt samfunn har
døden en marginal plass, men det fortrengte får sin tilbakekomst i populærkulturen.
Dødstematikken tyter frem i skrekk og vold
på filmlerretet, og er enda mer eksplisitt i
metallmusikken og gothkulturen, som bevisst eller ubevisst slekter på en art av dark
romanticism som var i opposisjon til industrisamfunnets fornuft og optimisme. Slik
hodeskallene i stillebensjangerens bardom
ble malt på baksiden av portretter, slik er
disse kulturene naturligvis en vrangside av
de vante verdiene i samfunnet.
Har du noen gang fått forespørsel om å
lage albumcoverkunst? Du kunne jo lett
ha lagd koveret til ei Burzum-skive, eksempelvis. Han har jo som du kanskje
vet brukt Theodor Kittelsens tegninger
som albumkunst to ganger.
Jeg ble introdusert til norsk svartmetall litt
seinere ut på nittitallet. Det var spesielt Burzum, Darkthrone, Mayhem og Ulver som
gjorde sterkest inntrykk. Burzum er forøvrig det bandet som jeg har holdt meg kanskje mest trofast til. Vikernes’ musikk har
en melankolsk side ved seg som rører meg.
På 1990-tallet så jeg Kittelsens «Fattigmannen» igjen etter mange år. Burzum brukte
det som coverbilde på sin plate «Hvis lyset
tar oss». Jeg fikk meg en støkk da jeg så det.
Gjensynet ga verket en ny lesning, og trakk
det ut av den vanlige sedate, historiserende
lesningen. Jeg så innholdet på en ny måte.
Det var som musikken sto i samklang med
motivet og dermed fremhevet bildets dystre, innholdsmessige tema; et lik ved veien,
døden har vært der i flere uker, kråkene har
spist øynene vekk, og pesten har omgjort
Norge til et ingenmannsland. Problemet
er jo ofte at en har sett et motiv så mange
ganger før, og så blitt skjermet for dets
egentlige betydning. I dette tilfellet ble det

revitalisert for meg, takket være Burzum.
Jeg har tenkt på det med albumcoverkunst,
at mine tegninger ville egne seg til platecover. Jeg har tenkt at min tegning «Spirit Caravan» ville egnet seg til et psykedelisk stoner/
doom-band, for eksempel Electric Wizard
eller Sleep (hvis de noensinne kommer sammen og utgir ei ny skive). Men dette er en
ren ønskedrøm.
Jeg er enig i det du skriver om Burzums
melankolske sider. Det var det som i
stor grad traff meg, også, tristheten og
melankolien i musikken. Den var ikke
så påfallende rasende.
Likevel er det noe brutalt, kompromissløst
og ekte som slår meg når jeg hører tidlig
black metal, som «Under a Funeral Moon»
av Darkthrone, eller Mayhems «Freezing Moon» med Dead på vokal. Det ligger
noe ganske primitivt over uttrykket, ingen
kosmetikk eller flatterende kurtise. Darkthrones første skiver har et lydbilde som
tilsier de skulle vært innspilt i en mørk,
trang grotte. Alt er ribbet og svart, og tilbake står en påtrengende råhet.
Dette drastiske, grusomme og ribbede uttrykket finner jeg også enkelte steder i kunsthistorien, uten å skulle bli for pretensiøs
her. Jeg snakker om de bildene som ikke
holder tilbake. Der hvor du får følelsen av
kunstneren har intet å vinne eller tape. Jeg
holdt nesten på å si det uttrykksløse. Det
ligger altså ikke i ønsket om å kurtisere eller
briljere på noen vis, men vise til det Andre.
Det Andres tyngdelov. Jeg mener å se det i
Hans Holbeins maleri «Den døde Kristus i

graven» eller «Avhuggede hoder» av Théodore Géricault. Her finner vi en betagende
realisme som skremmer de fleste. Det lukter nærmest kjøttfullt lik og blod av maleriene... En vilje til å gå direkte inn på livet,
uten sentimentalitet eller patos. Men disse
bildene aksentuerer også inntrykket av definitiv død. Den usminkede framstillingen
av den menneskelige død. Igjen budskapet
«memento mori»: husk døden. I bildetradisjoner fra senmiddelalderen kunne imidlertid
slike påminnelser slå over i helvetesvisjoner
som røper en lettere pervers fascinasjon for
død og destruksjon, som Bruegels maleri
«Dødens Triumf». En av mine all timefavoritter, hvor skjelettdemoner plager og
massakrerer fortvilede syndere på denne
jord. Neppe gangbart i dagens kristendom,
nesten ufattelig at det ble godtatt den gang.
Man tror liksom blindt på at det moderne menneske er så fritt og liberalt. Disse
bildene vil aldri finne veien hjem til dagens
sosialdemokratiske stuer.
Jeg så just en skikkelig fin YouTubevideo av deg, hvor du sitter og jobber,
og så er det musikk til. Hvor er det du
holder til? Synes du forresten det er fint
å jobbe slik? Man blir jo ofte litt distrahert, kanskje, av å jobbe i en by, men
man drar jo fordeler av å oppholde seg i
en by, også.
Jeg bodde og arbeidet i nærmere et år
alene på det gamle småbruket Ringsveen til
avdøde maleren Jakob Weidemann i Lillehammer. Det er et gammelt laftet tømmerhus fra 1700-tallet som ligger isolert til i

«Den døde Kristus i graven» av Hans Holbein (1521). Olje på treplate.

«Fattigmannen» av Theodor Kittelsen (1894-1896). Lavering, penn, blyant og sort stift.
naturskjønne omgivelser høyt opp i dalen.
Der var det mye skog, mark og til og med
utsyn over til Jotunheimen fra ateliervinduet. Ganske utrolig, som et postkort! Det var
også merkelig nok en følelse av noe nasjonalt og urnorskt over hele stedet. I tillegg
til hovedhuset var det låve, stabbur, stall,

fjøs, men også laftede våningshus fra øvre
Gudbrandsdalen. Ganske fortyllende atmosfære, og selvsagt radikalt annerledes fra
alt liv jeg kjenner fra byen... Alt mas og slas
man gjerne møter i byen. Jeg er den første
til å innrømme mitt romantiserte bilde av
det provinsielle livet ute på landet. Klart at

det er på godt og ondt.
Mitt opphold på denne gården var et stipend utlyst av Weidemannstiftelsen. Jeg
arbeidet hver dag i gamle atelieret til Jakob
Weidemann. Her var ingen kjip minimalisme, men et atmosfærisk interiør dekket
av bondeantikviteter, storslagen peis, tapetserte rom, bibliotek og gamle malerier.
Det var noe ekte over hele stedet. Det ble
mitt eget såkalte Ultima Thule, et fristed
langt der ute hvor jeg kunne fokusere
på mine arbeider i fred. Et sted hvor jeg
kunne rømme litt unna, og leve ganske nært
opp til det enkle og basale. Jeg startet gjerne
dagen med å hogge ved, måke veien eller
kanskje gå en tur i skogen. Jeg satt svært
pris på de enkle små ritualer i hverdagen.
Jeg kunne finne stor glede bare av å se ei
nøtteskrike i treet utenfor.
Det var også noe grunnleggende og ekte
med alle de spor av levd liv og minner som
befant seg på gården. Jeg følte meg tidvids
ganske isolert og det nærmest tvang meg
inn i de etterlatte eiendelene på gården. Det
er noe essensielt i å leve i lag med disse gamle sporene, alt dette man er gitt i hende av
mennesker ned i tid... til ettertanke.
Jeg kunne ikke la være å bli påvirket. Det var
nokså spesielt å boltre seg i all den historikken som befant seg der. Mange av Weidemanns private eiendeler lå fremme, alt fra
piper, notater, postkort og fotoalbum. Jeg
fikk innsyn i en lokal norsk kunsthistorie
som var ganske fjern fra mitt eget ståsted,
men som samtidig var fengslende.
På det samme YouTube-klippet, sitter du og jobber med et sånt lite trefat;
antikt, rosemalt og sprukket. Hva er
tanken bak dette? Synes det virker spennende, kunst forkledt som en verneverdig bruksgjenstand.
Midt oppe i oppholdet fikk jeg fornyet in-

teresse for norsk folkekunst. Jeg fant ideer
i norsk rosemaling og treskurd. Omfavnet
det ur-nasjonale på min egne og kanskje
uhøytidlige måte. Jeg tegnet fabelrike ornamenter på gamle treboller og piper som ved
første øyekast kunne minne om rosemaling.
Det hele hadde en egenartet karakter. Jeg
tegnet infernalske alvelignende vesener med
gule øyne på den gamle pipa til Weidemann.
Det hendte seg også at det ble røyket pipe
på atelieret. Jeg og en kamerat fra Åsmarka
satt ofte på atelieret og dampa mens vi
hørte på krautrock. Vi hadde det jævlig
moro og komponerte musikk sammen når
jeg hadde fri fra tegningen. Vi begge deler
interessen for norsk folkemusikk. Jeg ble etterhvert også ganske flink på munnharpa.
Du skrev om drabantbykidsa fra
Skedsmokorset som aspirerte til forfall
og tiltaksløshet... Var du en av dem? Du
er jo tydeligvis ikke særlig tiltaksløs eller
forfallen i skrivende stund. Kommer det
noe godt ut av å være en avsondret outsider, som du selv skriver?
Jeg fascineres av drabantbykidsa. Noen
av dem har i likhet med svartmetallere
en subversiv side med seg. Et opprør. De
motsetter seg samfunnets positivistiske
krav til ytelse, konsum og suksess. Jeg ser
et romantisk ønske om å reetablere den
individuelle frihet ved å motsi seg tidens
banal-hygieniske akkumulasjon. Å takke
nei til konsumsamfunnets gratisreklamer,
dette litt banale maskineriet som påkrever
å perfeksjonere oss. I all denne volden av
massekultur vil jo det autonome selvbildet
gradvis viskes ut. Til slutt kan det virke som
vi ender opp som tomme skall i et kapitalistisk maskineri. I dette maskineriet er alt lagt
ut for salg, og vår autonomi er undergravd
av kommersielle krefter. Denne verden er
sentrert rundt kredibel branding, reklame,

fashion og standariserte myter for våre liv.
Ganske horribelt, egentlig.
Kanskje litt naivt, men i skrivende stund
kjenner jeg et lite opprør i meg.
Dessuten er det jo veldig «black metal»
å bo på landet.
Svartmetallerne viser også til en annerledeshet som ikke kan pyntes og vanskelig lar seg innlemmes i en positiv, vestlig
verden. Et innslag av antagonisme, kompromissløshet og gåtefullhet. En negativ
poetikk som ikke lar seg integrere i et samfunnsmaskinelt apparat av positivitet...
I denne ser jeg et romantisk ønske om
å frigjøre seg fra de positive, prefabrikerte identiteter, og muligheten for å ta inn
de mørke sidene som er en del av oss; det
vonde, sårbare og svake, men også det irrasjonelle og gåtefulle... Her ligger også
en overskridende nysgjerrighet på det som
leves utrygt utenfor de etablerte sirklene.
Disse skyggefulle sidene som ellers har så
smal men besnærende plass i vårt samfunn.
Dette er dunkle skyggesider som jeg selv
fascineres av.
Men dette er naturligvis litt vanskelig
å snakke om i dag, ettersom hele svartmetallkulturen er gjennomkommersialisert
for lenge siden. Alle disse opprørske subkulturene blir før eller siden innhentet av
markedet. Black-metal er selvsagt en del av
maskineriet av branding og image, men jeg
har behov for å forestille meg muligheten
av noe genuint. Sukk... I dag forundrer det
meg ikke hvis det spilles black metal på
Melodi Grand Prix.
(Morsomt nok spilte det trønderske svartmetallbandet Keep of Kalessin i den første
delfinalen i norsk Melodi Grand Prix rett i
etterkant av dette intervjuet, journ. anm)

LOVE NERD

Akkurat da det ble tydelig for alle at 2009 begynte å dra seg mot slutten, litt over klokken
12.00, torsdag 29. oktober, pøste regnet ned i
Trondheim. Det kan være utrivelig med regn
så sent på høsten, man kan bli gjennomvåt og
syk. Formiddagen tilbrakte jeg derimot i en
oppvarmet stue i et eldre hus ikke langt fra
Nidelvens bredd. Huset ligger akkurat i overgangssonen mellom menneskelig påvirkning
og tilnærmet uberørt natur.
På oversiden av huset ligger bjørkeskogen
tett, den er uregulert og vokser akkurat som
den vil. Om man befinner seg i et av rommene som vender oppover mot skogen, musestille ved vinduet, kan man være heldig og
se rådyr, grevlinger og en og annen rev tusle
rundt, opptatt med sine livsviktige oppdrag. I
tillegg kjekler det livlig i trærne, hvor fuglene
driver på med sitt, vinter som sommer.

Nedenfor huset går en av Trondheims store
inn- og utfartsårer. Vogntog dundrer forbi
hele døgnet, pumper ut eksos og virvler opp
støv som legger seg som en fløyelshinne på
alle detaljer. En etterlatt tennisball på plenen
blir omformet til en grå fersken. Det kunne
nesten vært delikat.
Inne i den oppvarmede stuen satt Anders
Bjermeland, med føttene i et par filttøfler,
kledd i ullgenser og med rødsprengte, glassaktige øyne fiksert ned i bordet foran ham,
svømmende. Han så ikke helt frisk ut. Svineinfluensa ble mistenkt. Henry Cows «Western culture» (1978) strømmet gjennom den
vedrøykduftende luften. I hånden holdt han
en halvtømt kaffekopp, som likevel var farlig
nær ved å renne over, han holdt den skeivt.

– Koppen din, Anders.
– Hæ? Å, faen....
Anders Bjermeland er hjernen bak enmannsforetaket Flashback Caruso, i tillegg
til å være en god venn av meg siden førsteklassen på videregående. Han har, så lenge
han har vært i min bevissthet, lagd musikk,
tatt opp sanger og eksperimentert, nesten
mer enn noen andre musikere jeg kjenner.
Tidligere måtte jeg være testbassist når han
skulle lage riff, han spilte melodien og jeg
måtte spille bassriffene, som ofte var asymmetriske og eksentriske hva tonalitet angikk,
kraftig inspirert av band som Gentle Giant.
Tidene har derimot forandret seg. Opptaksutstyr har blitt oppgradert og forstått seg
på, og musikk har blitt skapt over en lav sko.
Alltid noe nytt hver gang vi møtes.
– Når jeg hører musikken din, virker det
alltid som det ligger en klar idé til grunn
for det hele. Det trenger ikke å være en
melodi, alltid, også små elementer utvikles til å bli noe større, høres det ut
som.
– For meg er det nok like viktig å eksperimentere som det er å skrive riff eller skrive
tekster. Jeg får alltid mest ut av selve prosessen i det å lage låta. Det er da jeg har det
gøy.
– Hvor henter du inspirasjon fra, om jeg
kan spørre om noe kleint? Vet jo godt at
du hører på litt av hvert. Du er den jeg
kjenner med bredest musikksmak.
– Jeg hører og setter pris på mye forskjellig
musikk, men jeg tror ikke at mye av det jeg
lager blir direkte inspirert av det jeg hører
på. Kanskje til en viss grad tidligere, men
ikke nå. Inspirasjon trenger ikke å høres
sånn direkte i en låt, uansett.
– Du hadde bandet Lille Røde Sykkel
på videregående, så gikk du videre til

Mollmaskin, som på en måte var ditt
alter ego. Når har du lansert deg som
Flashback Caruso. Hva ligger bak?
– «Flashback Caruso» er en...
Anders lukket øynene. Holdt dem lukket
lenge. Han var helt tydelig pjusk. Han åpnet
de irriterte øynene og rensket strupen, fortsatte.
– ...en låt av Faust. Låttittelen har bare hengt
igjen i hodet mitt, av en eller annen grunn.
Men låta er fin, så det blir vel som en slags...
hommage, da, vil jeg tro. Jeg hadde skrevet
noen låter som var inspirert av «Metamorfosen» av Franz Kafka, så planen var å ta
artistnavnet Gregor Samsa, da. Som hovedpersonen i «Metamorfosen». Men så fant
jeg ut at det var noen som allerede kalte seg
det... Masse kluss.
– Men er det noen øvrig forbindelse
mellom Franz Kafka og låtene dine?
– Nei, det er egentlig ingen forbindelse
mellom Kafka og låtene. Konseptløst, sånn
sett. Men det er litt sånn at når man legger
ut låter for andre, så blir det nærmest krevd
at det er et konsept bak det, et format. Og
da velger jeg å bruke titlene som en hyllest. Faust, Franz Kafka... Bach. Men det har
egentlig ingenting med inspirasjonskildene
å gjøre.
– Synes forresten du har blitt flink til å
skru lyd, altså. Det høres bra ut.
– Takk for det.
– Du har jo fått ganske stor instrumentog utstyrspark etter hvert. Har du blitt
avhengig av alt dette utstyret?
– Jeg har jo prøvd å sette meg inn i instrumentene jeg har skaffet. Spiller de fleste av
dem ganske bra. Eller i alle fall bra til mitt
bruk. For en stund siden kjøpte jeg en god
mikrofon, og som følge av det har opptakene blitt bedre, også. Man kan eksperiment-

ere og variere mer om man bruker effekter.
– Du hadde jo den modulen fra Nord
som du brukte en del...
– Ja, den ble stjålet. Vi hadde innbrudd i
kjelleren.
I mens hadde en av Anders’ kollektivfrender, Samson, satt seg ned i sofaen. Han supplerte med juicy details fra udåden.
– Eg stod og pussa tennene då eg såg dei
koma. Dei gjekk inn via garasjen og røska
med seg noko utstyr som stod der nede.
Blant anna eit elektrisk trommesett, haha!
Me sprang etter dei, òg, men... Trur ikkje
me kjem til å få att noko av det utstyret.
Anders fortsatte.
– Den Nord-modulen var fin, den, men
jeg hadde uansett ikke brukt den noe særlig. Brukte den mest til improvisasjon. Jeg
kunne gjøre mye forskjellige med den, men
jeg får uansett aldri testet den ut nå...

Anders ble stille igjen. Hans helsemessige
forfatning og min innstendige utspørring så
ut til å være en ugunstig kombinasjon akkurat denne formiddagen.
– Synes du det er kjipt at jeg spør så
mye, Anders? Føles settingen unaturlig?
– Vet ikke helt. Er bare ikke helt i form. Kjipt å bli sjuk nå, altså! Ble så jævlig sjuk, også.
Har ikke vært sjuk på flere år, jeg, ikke siden
høsten etter folkehøgskolen. Jeg var ganske
slått ut i går, var ikke ute av senga, en gang.
– Vil du avslutte, eller?
– Ja, egentlig.
Om man befinner seg i Trondheim, har
man en mulighet til å få se Flashback Caruso live. Onsdag 21. april 2010 spiller nemlig
Flashback Caruso på Brukbar sammen med
The Loch Ness Mouse. Anders, som er vant
til å dra i trådene selv, har for anledningen
med seg et mannssterkt band på sju sjeler.

ERIK SKODVIN
Plateselskapet Miasmah Records ble introdusert til meg på fylla i fjor vinter, da jeg
og en venn (Ivar) på et slags vorspiel hos
ham slengte på (om noe sånt i det hele tatt
kan gjøres nå i våre dager) plata «Kasha
Iz Topora» med bandet Gultskra Artikler,
hvis kjerne består av russeren Alexey Devianin. Allerede her lurte jeg på hvor i helvete
Ivar fikk tak i all denne musikken. Det tok
mildt sagt nokså lang tid å få tak på plata,
selv om det er mye å sette tennene i, når
vi snakker om elementer i lydbildet. «Kasha Iz Topora» står for en slags fusjon av
russisk folkemusikk med sterke innslag av
ambient, psykedelia og klassiske elementer,
og platas stemning holder seg overraskende
inkonsistent, ergo totalt uforutsigbar og en
glede å lytte på.
Miasmah Records hadde jeg aldri hørt om,
ignorant som jeg er og med tilholdssted
ett tusen kilometer fra Sør-Norge. Jeg tok
kontakt med labelsjef Erik Skodvin i kraft
av å være musikkanmelder. Jeg hadde lyst
til å skrive om labelen og kanskje noen
utgivelser av bandet, og grei som han var,
sendte Skodvin oppover to utgivelser;
«Black sleep» med Jasper TX og «Varde»
av Elegi. Sistnevnte satte dype spor i mentaliteten min: En sliten og stresset student
som prøvde å prestere rent akademisk,
samtidig som han skulle prøve å stenge ute
det faktum at det var mørketid, og at «the
sun is far away», ikke fikk det spesielt mye
bedre av å høre på musikk inspirert av den
skjebnesvangre polarferden til Robert F.
Scott (1868-1912), som aldri kom seg hjem
fra isødet og døde i teltet sitt, midt ute på
vidda. Det setter iskalde griller i hodet på
en leirklump av en sjel.
I tillegg til Miasmah Records, driver Skodvin også på med bandet Svarte Greiner.

Prosjektet kunne med letthet føyd seg inn
i rekken av artister som gis ut på Miasmah.
Musikken til Svarte Greiner kan nesten
kalles ambient, men ikke i den tradisjonelle
Brian Eno-forstanden, om vi bruker den
som utgangspunkt. Eller jo, alt etter som;
hvis Eno befant seg i en tømmerkoie oppi
Nord-Østerdalen, blakk og suicidal og med
en åttespors, gassdrevet kassettopptaker, og
gjorde opptak kun basert på koieinteriør,
granskog og glatt fjellvegg. Under Svarte
Greiner-navnet har Skodvin gitt ut to album, «Knive» (2006) og «Kappe» (2009), i
tillegg til en rekke mindre utgivelser, singler,
remikser, tolvtommere, sjutommere og hvahar-du.
Etter hvert fikk jeg nyss om at Skodvin
hadde flyttet nedover på kontinentet, til
Europas nye kunsthovedstad, Berlin, hvor
kunstnere fra nær sagt hele verden ser ut
til å valfarte, oppholde og bosette seg for
kortere eller lengre perioder. Arbeidsledigheten i Berlin er visst så høy at det er
ekstremt billig å bo og leve der, noe som
gjør det gunstig for folk med noenlunde
stødig inntekt eller opparbeidede midler å
oppholde seg der, og dette ser også ut til
å gjelden Erik Skodvin, relativt nytilflyttet
labelsjef, bookingansvarlig, grafisk designer og artist. Jeg sendte av gårde en e-post,
spurte og grôv. Fikk svar, gjorde jeg også.
Du har flyttet til Berlin? Hvor lenge tenker du på å være der?
Aner rett og slett ikke. Planen var originalt
å prøve det ut et år for å se om jeg trivdes, men
for alt jeg vet nå, kommer jeg til å bli lenger.
Hvorfor dro du dit? Har forstått det
sånn at det er mange kunstnere der og
at det er billig å leve der. Gjør det saker
og ting enklere, med tanke på å drive
Miasmah?

Det er mange grunner til at jeg endte opp
med å dra, men hovedgrunnen er vel økonomisk sett i forhold til å kunne drive fulltid
med det jeg vil. Dessuten syntes jeg det var
på tide med litt skifte av beite, da jeg hadde
bodd i Oslo i ti år da jeg dro. Vi måtte også
forlate studiofellesskapet jeg hadde der,
som jeg trivdes godt i. Alt bare virket som
det lå til rette for å dra fra Oslo for en stund.
Hvordan er musikkscenen i Berlin kontra Oslo? Får du sett masse konserter og
utstillinger og hva-har-du som du aldri
ville ha fått med deg i Oslo?
Vel, det er jo alltid veldig mange artister som
er innom Berlin hele tiden, men jeg må si
at Oslo har en utrolig bra musikkscene i
forhold til størrelsen. Det er så klart et mye
større utvalg av ting som skjer i Berlin, noe
jeg utnytter meg veldig av, men følte at jeg
fikk utnyttet tilbudet i Oslo bra, også. Kunstmessig var det lettere å dra på utstillinger
i Oslo synes jeg, da det er så alt for mye å
velge mellom i Berlin. Nå må jeg jo også si
at jeg nesten bare har fått sett høst og vinter
her, så dette forandrer seg kanskje til sommeren når det er lettere å komme seg rundt.
Miasmah er et plateselskap som fremmer det som de aller fleste vil synes
er smal, fremmed og utilgjengelig
musikk, mens andre mennesketyper
omfavner
det som virker ukjent, og dermed spennende. Hva var motivasjonen for å starte
plateselskapet? Vil du si at Miasmah er
et sjangerselskap? Finnes det en diskografisk rød tråd?
Jeg vet ikke, jeg syntes selv at det er veldig
mange plateselskaper som driver med mye
smalere musikk enn Miasmah, men det er
helt klart ikke for hvem som helst. Noe jeg
spesielt merket i Oslo. Motivasjonen for å

starte opp er en litt rar historie, da jeg egentlig ikke hadde noen planer om å starte som
fysisk selskap i det hele tatt. Jeg drev Miasmah som gratis MP3-label fra 1999, og
hadde gitt ut rundt ca. seksti utgivelser da
jeg i 2006 gikk over til å gi ut CD-er. Mye
av grunnen til dette var at min venn John
(som driver Type Records) på den tiden jobbet på distribusjonsselskapet Baked Goods,
som tok seg av alt for Type. Jeg holdt på
å samle sammen alle favorittartistene mine
til en samleskive (v/a – Silva, miacd001), da
John spurte om jeg ikke heller ville gi det ut
på CD, så kunne de ta seg av alt fra produksjon, distribusjon og utgifter. Jeg tenkte
egentlig ikke alt for mye over det, og syntes
det hørtes veldig spennende ut. Plutselig var
den ute, og de lurte på når neste utgivelse
kom, og slik ble det startet uten at jeg egentlig var klar over det.
Sjangermessig ligger Miasmah veldig
basert på skjæringspunktet lyd, atmosfære
og skyggefulle, melankolske uttrykk. Jeg
føler selv at det er en rød tråd, selv om
jeg prøver å hele tiden utvikle lydbildet og
ikke bare gi ut moderne, klassiske skiver
som mange kanskje tror jeg driver med.
Vil overraske samtidig som jeg tar vare
på fanbasen som allerede er bygd opp.
Hva med skjer med Miasmah i
nærmeste fremtid?
Noe som har vært litt dumt i forhold til Miasmah er at jeg aldri helt har fått noen fotfeste i hjemlandet, og selv om det har vært
en fast gruppe mennesker som har kommet
på konserter og fulgt med, er det et veldig
lite antall. Har også selv måtte komme med
skiver til Tiger, som eneste sted Miasmahutgivelser har blitt solgt etter at dotshop
la ned. Ikke det at dotshop hjalp så mye,
heller. Fra våren av nå vil forhåpentligvis
dette snu, da Tigers distribusjonsselskap

Diger vil ta seg av norsk distribusjon for
Miasmah. Har også en ny norsk artist som
neste utgivelse, i april, som består av DEL/
Slowburn/Kobi-artisten FNS (Fredrik
Ness Sevendal). Etter det blir det ny skive
av göteborgeren og berlinresidenten Marcus Fjellström, med en skyggefull film noirinspirert skive. Ny webside er også under
utvikling og vil være klar om ikke så lenge.
Selv om Miasmah kan kalles et lite plateselskap, hvor mange demoer og
lignende mottar du, f. eks i måneden?
Får du hørt på alt, om det er mye? Og
hvor stor er andelen av greier som blir
«antatt»?
Siden jeg bare får dårlig samvittighet av at
jeg aldri får svart på demoer, fjernet jeg all
demoinformasjon for ca. et år siden, da jeg
begynte å få ganske mange demoer, som jeg
jo hørte på, men aldri fikk gitt tilbakemelding på. Miasmah er klart intet stort selskap
på noen måter, men virker som om det begynner å bli en god fanbase, og selv med ingen info får jeg gjerne et par demoer om dagen via epost/MySpace eller lignende. Føler
vel at siden det gjerne bare er tre til fire utgivelser i året, har jeg gjerne ting klart allerede i god tid og vil heller at folk prøver å nå
meg på en annen måte for å vise arbeidene
deres om det er viktig for dem å gi ut på
Miasmah. Jeg har bare gitt ut én skive jeg
fikk på demo, og det var Jacaszeks «Treny».
Hvordan funker det å drive promotering
for et sånt miniselskap som
Miasmah jo må sies å være, siden det
kun er deg som driver på med det?
Promoteres det mye via andre? Jeg ser
på MySpace-siden til Miasmah at det
spilles forholdsvis mange konserter
på kontinentet.
Det er kanskje ikke så mini som man tror,

da jeg har et helt distribusjonsselskap i ryggen som gjør mesteparten av produksjon,
distribusjon og promotering av skivene,
i tillegg til at Morr Music fra 2009 av har
tatt seg av alt av digital distribusjon for meg.
Jeg driver med utrolig mye forskjellig, reiser
mye og hadde aldri hatt tid eller kunnskap
nok til å gjøre alt dette. Jeg er nok mer artist enn plateselskapsmann i ånden, for å si
det slik.
Booking av konserter og events er en annen
ting, og det er noe jeg har en finger med i spillet
på, men gjøres gjerne mest av artistene selv.
Hva tror du er en god filosofi bak det
å drive et plateselskap, med tanke
på utgivelsesrate, vekst og økonomi?
Tenker du å utvikle deg mot noe helt
annet og uventet, eller er du fornøyd
med sånn det drives nå?
Jeg prøver hele tiden å utvikle lyden av Miasmah uten å miste den røde tråden jeg selv
føler er liggende i gjennom alle utgivelsene.
Jeg har selv veldig variert smak i musikk og
er ikke fornøyd med å bare holde publikum
ved like. Har lyst til å utvide rammene sakte
men sikkert, som eksempelvis ved å begi seg
inn på da uutforskede sjangre for Miasmah,
som jazz (Kreng), shoegaze (Simon Scott)
og det mer psykedeliske lydbildet til den nye
FNS-skiva (april-utgivelsen). Har mer moro
i vente fremover, og jeg er spesielt glad i å
finne nye artister med sitt helt egne lydbilde.
Ellers er filosofien min ganske tilbakelent,
og jeg prøver å ikke legge for mye inn i alt.
Økonomi prøver jeg å tenke så lite på som
jeg kan, selv om det er en nødvendig onde.
Hva skjer med hjemmesiden (www.miasmah.com)? Er den under
forandring/utbedring? Man blir liksom
dirigert i mange retninger.
Det er ny side under utvikling som vil kom-

me rundt mars en gang. Den vil endelig ha
faktiskt innhold om alle utgivelsene, pluss
at jeg jobber for tiden med å legge alt opp
på soundcloud for full streaming. Enn
så lenge må man gå til MySpace-siden på
myspace.com/miasmah for å finne ut av
hva som skjer.
Både med Svarte Greiner og Deaf Center har du en del utgivelser på
samvittigheten, men ikke på Miasmah.
Har du betenkeligheter med å bruke ditt
eget selskap til å gi ut egne utgivelser?
(Selv om det skal sies at Deaf Centerplatene kom ut på Type Records, som
jo er rimelig kult i seg selv.)
Nei, jeg har ikke betenkeligheter med det i
hele tatt, men som du nevnte har jeg gitt ut
mest på Type. Dette gjelder også alle Svarte
Greiner-albumene mine, noe som jeg har
gjort siden begynnelsen, da jeg er god venn
med John som driver labelen. Det har vel
ligget litt i kortene at jeg har fortsatt å gi
ut der, selv etter at jeg startet Miasmah.
Men kanskje kommer snart det en Svarte
Greiner-skive på Miasmah, også. Hvem vet?
Først er det uansett en Svarte Greiner-LP
på
amerikanske
Digitalis
på vårparten, så tar jeg det derfra.
På MySpace-siden til Miasmah kan
man lese (i listen med forbilder) navn
som Angelo Badalamenti, David Lynch
og David Cronenberg, og på vennelisten
finner man Julee Cruise. Alle kan direkte eller indirekte linkes opp mot det
mørke og skjulte, det underbevisste,
kanskje, både når det kommer til visuelle og musikalske inntrykk. Tror du
utgivelsesprofilen til Miasmah og plateselskapet i seg selv føyer seg naturlig
inn i denne rekken med navn? Velger du
bevisst ut artister og musikk som med

enkelhet kan oppfattes og karakteriseres som filmatisk?
Helt klart. Der kan man kanskje best finne
den røde tråden i Miasmah, da jeg elsker alt av
mystikk, skygger, surrealisme og melankoli.
Selv om både filmatisk og cinematisk er
ganske oppbrukte ord, er det fortsatt veldig
beskrivende på det jeg driver med og vil gi ut.
Hvor mye inspirasjon henter du fra f.
eks film når du lager musikk som
Svarte Greiner? Hvilke prosesser benytter du deg av? Siden musikken i stor
grad kan kalles «riffløs», har jeg tenkt at
det er andre elementer du tar
utgangspunkt i.
Jeg henter inspirasjon fra alle mulige rare
ting. Et eksempel på noe jeg blir veldig
inspirert av er kanskje en spesiell setting,
et rom, et sted eller en situasjon hvor det
rundt deg gjør at man stopper opp og bare
må innta det som skjer der og da. Jeg elsker
å ta bilder og ta opp lyder i slike situasjoner,
noe som gjør at jeg kanskje kan gjenskape
følelsen eller om ikke annet huske den bedre.
Du jobber også som grafisk designer,
forstår jeg? Jeg er overbevist om at det
ligger et bevisst slektskap mellom coverne i seg selv og musikken. Er du enig
i dette? Hvor mye i forhold til musikken
står det visuelle uttrykket og omvendt?
Tar du utgangspunkt i musikken når du
lager coverne?
Ja, jeg er utdannet grafisk designer og er
veldig glad i å jobbe visuelt mot musikk og
lyd. Jeg gjør alt det grafiske for Miasmah
inkludert alle coverne, men jobber alltid tett
med artistene så vi begge blir fornøyde med
resultatet. Prøver som regel å lage et bilde
på den følelsen jeg får av musikken – og
jeg er gjerne mer tilhenger av å skape noe
rent visuelt passende til skiva enn å på død

og liv måtte ha en genial idé. Prosessen er
veldig idéskapende i seg selv, har jeg erfart.
Jeg har ofte følt at Svarte Greiner har
en del til felles med metall, selv om jeg
kanskje ikke har gode grunner til å si
hvorfor. Kanskje er det på grunn av
coveret til «Kappe» (den første plata jeg
hørte med Svarte Greiner), som får frem
masse følelser i meg: Det er både veldig
vakkert og feminint, samtidig som det
føles veldig skremmende og sånn sett
maskulint, på et vis. Slik sett minner det
meg litt om enkelte svartmetallcovere
fra tidlig nittitall. Tror du miljøene har
mye til felles?
Får høre dette en del, selv om jeg i grunn
aldri har vært veldig stor fan av å høre
på black metal i sin rene form. På den andre siden er det noe utrolig fascinerende
med hele black metal-sjangeren, mystikken
og historien som jeg kanskje underbevisst
legger ved Svarte Greiner-prosjektet. Er
stor fan av en god del outsider-metall, om
man kan si det slik. Folk som bruker metallsjangeren (da mener jeg black/doom, ikke
heavy) som inspirasjon i stedet for å følge
den i sin «rette» form. Band og prosjekter
som for eksempel Dead Raven Choir, Sunn
O))), Nadja, Om, Wolf Eyes, Jefre CantuLedesma, med flere. Musikksjangre blir jo
utviklet hele tiden, sakte men sikkert, og det
virker som om ting flyter mer og mer på
tvers av sjangre, nå for tiden. Det begynner
å bli vanskelig (om ikke umulig) å lage noe
helt nytt, så man må jo prøve eksperimentere og blande i øst og vest for å holde seg
varm. Jeg vil ikke stemple Svarte Greinerprosjektet i en spesiell sjanger, da jeg har
lyst til å prøve ut nye ting, men det vil vel
ligge en underliggende fascinasjon for mørket og melankoli i bunn selv fremover, vil
jeg tro.

Svart styre
Etter å ha hørt deres svarte demokassett først og sjutommeren «Knarkskog»
noe senere, var og er mine forventninger
til Okkultokrati ganske store. Dette er
den andre siden av ny, norsk musikk,
undersiden av hella, i den svarte jorda
hvor biller og mark holder til og hvor
sola aldri skinner, og det føles nesten
rensende å kunne høre på dem hvis man
har sittet og hørt på radio en hel dag.
Bandet kommer snart med debutplata
si på Fysisk Format, de har startet opp
en kassettlabel og det virker som de er
inspirerte for tiden. Gitaristen i Okkultokrati heter Pål Bredrup, og via en del
mailer fikk jeg mer enn nok stoff til å
lappe sammen et slags intervju.
Det er ikke så innmari lenge siden jeg
fikk tak i den da blodferske demoen deres, på kassett. Så kom sjutommeren, og
nå er dere snart klare med nytt album,
«No light for mass». Er dere en disiplinert gjeng med tanke på låtskriving, eller
er dere bare inne i en god stim?
Black Race a. k.a Notoddens eldstesønn, er
ustoppelig på låtskriving. Gode og dårlige
perioder forekommer selvsagt, men det er
aldri snakk om noe låttørke.
Hvor spilte dere inn «No light for
mass»? Kommer plata til å inneholde
låter fra EP-en, eller er det helt nytt materiale?
Vi spilte inn skiva i Caliban Studios med
Ruben Willem (gitarist i Haust, red. anm.)

som tekniker. Hele dritten blei tatt opp på
24 timer.
Hvilke tilbakemeldinger har dere fått på
sjutommeren?
God respons hos Aversionline. Vet ikke hva
folk flest synes, men tror ikke de hater den.
Tror mer at folks meninger vil segmenteres
når albumet kommer ut og man har mer
kjøtt på beina og skokrem under arma.
Dere ble jo signa raskt, også?
Lilla Himmel og Fysisk Format veit hvor
musikken går. Fysisk Format er Norges
beste plateselskap og Lilla er fortsatt med
på laget når det gjelder LP-utgivelsen. Vi
kjenner jo folka på Fysisk Format ganske
godt for å si det mildt, men det var aldri
noen selvfølge at de skulle gi ut neste skive.
Så vi blei fornøyde da de spurte.
De har begynt å få variasjon i artiststallen, da. Nils Bech bryter jo.
Noen av Norges beste band er på
den labelen, vi setter pris på å være
i godt selskap. Nils Bech-singelen er streit nok. Dessuten trenger
verden fler auteurer.
Dere har fått ny bassist. Hva har dette
ført med seg?
Mer engelsk, mer groove. Flott fyr og flott
musiker. Ingen hard feelings ovenfor Virgintaker (RIP) og hans pårørende.
Engelsk?
På grunn av Boris snakker vi mer engelsk.

Har dere planer om å turnere i nærmeste
fremtid? I så fall, hvor? Tromsø?
Vi håper å få til det, Norge skuffer. Europa.
Vi er klare for å spelle så fort jeg er ferdig
med eksamener i mai. Vi er klare for å spille
noen utvalgte steder i Norge.
Synes absolutt dere burde turnere i
Norge om dere får muligheten til det.
Tror det kan finnes en del kule venues
om man bare leter godt og unngår studenthus. Kult om dere hadde tatt turen
til Tromsø, selv om rockefolka her er
konservative. «Ikkje nokka skrikevokal»
eller hva «regelen» er.
Hadde vært kult å spille i Tromsø, men sist
jeg var der, utvikla ting seg til å bli grimt, så
Tromsø er ikke førstevalget. Men om valget
står mellom Bergen-Tromsø, StavangerTromsø eller Trondheim-Tromsø er valget
lett.

Når folk skal prøve å båssette Okkultokrati klarer man ikke knytte dere til én
bestemt sjanger. Pønk, crust, hardcore,
svartmetall, True Norwegian Metaphysical Black’n’roll. Hvorfor så store
ord om noe som i utgangspunktet er så
rått og rent og i så måte enkelt? Eller ligger det mer bak låtene enn hva man kan
tyde ved å lese på coveret?
Jada, vi lærer og lever av hverandre, men
vi fyller egne former. Ingen fugl kler seg
i forlatte fjær og ingen orm kryper inn i
gamle skinn. Å stå aleine fører med seg et
eget kreativt univers. Kjøp sjutommer’n og
les tekstene om du vil penetrere våre astral
minds. Okkultokrati er hardt, tungt og kjapt
på en gang. Vi er for heavy for punxa, og for
lite konservative for metallheadsa. Punks
og metallfolk er dessverre ofte trangsynte.
Musikk-Norge er jævlig trist.
Ikke så, trist vel?
Musikk-Norge er bra, men kjip på samma
tid. Jeg er sjelden på konserter. Det henger

kanskje sammen med at en begynner å kjenne mange folk og at magien i det å ikke vite
så mye om favorittbanda er borte. Jeg liker å
fantasere om hvordan ting henger sammen.
Når ting blir for real blir det ofte kjedelig.
Om du kan nevne kule band for meg, så
gjør gjerne det.
Man har jo en sånn
innebygd trang til
å
sjangerbestemme
musikk. Har ikke noe
forhold til crust, har
lest meg opp på det.
Tror hva man har hørt
på som yngre ofte spiller en viktig rolle, enten
man tenker over det
eller ikke. Tidlige influenser.
Jeg vil vel egentlig ikke kalle musikken for
crust da, jeg ikke har noe særlig forhold til
sjangeren. Enig med det derre om tidlige
influenser.
Hvis dere konstant
havner mellom stoler,
hvordan er da forhold
til f. eks punkmiljøet og
metallmiljøet?
Forholdet vårt til omverdenen er enkelt; vi
spiller, gir ut skiver og
det er det. De som liker
det blir en del av det, og
de som syntes vi er på
villspor kan gå og se Kvelertak. Norge har hatt en form for hardcore
scene og den stikker dypt virker det som. Vi
har aldri ønsket oss black metal-fans, selv
om Lars Sørbekk fra Vomit til tider er vår
største fan.

En kompis av meg mente at coverbildet til den limited edition-utgaven av
Knarkskog EP var det beste coveret han
noen gang hadde sett. Liksminke og
selbuvotter.
Vi hadde vinylen, men ikke coveret da vi
skulle spille på en nekrofest i Telemark. Vi
mekka 30 eks som vi
solgte der, følte bildet
passa. Virgintaker er
fotografen. Selbuvotter og nærhandelen i
bakgrunnen er et godt
tverrsnitt på norsk
metall.
Hva kan dere fortelle meg om Ormeyngel? Har dere en bevisst strategi
og tanker om hvilke artister og
plater dere vil gi ut? Når kommer Drugged SS ut med utgivelse?
Vi er selv med på å gi
ut våre utgivelser, selv
når andre selskaper
tar seg av det meste
av arbeidet. Nå ønsker
vi å benytte Ormeyngel til å presentere
bra musikk som ikke
nødvendigvis holder
til i Oslo. Drugged SS
er det eneste som har
klart vise seg verdige så
langt, men vi tar gjerne
i mot tips om svart,
kompromissløs utkantspønk. Drugged SSteipen kommer i løpet av våren. Drugged
SS tok kontakt og sendte oss noen låter. Vi
digga det og spurte om vi kunne gi ut det
de hadde. Ormeyngel kommer framover til
å gi ut hovedsakelig på kassett og Drugged

SS er første band ut. Mulig vi også trykker
opp flere av Okkultokrati-teipen.
Senere så jeg at Ormeyngel kommer til å
gi ut en hel rekke band på kassett. Obliterations «Nekropsalms» er planlagt utgitt,
det samme er Hausts kommende album
«Powers of horror», i tillegg til før nevnte
Drugged SS-teipen («I hate what you think
about my life») og en nyprint av Okkultokrati-demoen. Hvem faen sa at kassetten
var dau? Og dessuten liker jeg deres oppmuntring til desentralisering av musikkNorge.
Hva slags samarbeid har dere med Lilla
Himmel?
Kjetil er en gammal drug buddy som tidlig
var ute med å støtte Okkulto. Knarkskog
var et samarbeid mellom LH og Ormeyngel
der Lilla Himmel tok seg av store deler av
trykkinga. Lilla Himmel kommer også til å
være med på å gi ut vinylutgaven av «No

Light For Mass».
Sebastian Rusten har gitt Okkultokrati
et veldig bevisst visuelt språk. Blir han
med på å lage cover for utgivelser på
Ormeyngel også?
Black Quisling har laget Drugged SSkunsten i denne omgangen, men man skal
ikke se bort i fra at Rusten kan lage for andre band enn Okkulto, dog er det opp til
ham. Vi håper å kunne benytte oss av han
i lang tid fremover, ser ikke noen grunn til
noe annet.
Du spiller jo både i Okkultokrati og
Haust. Blir det vanskelig å skulle legge
fokuset på begge, nå som begge bandene snart kommer med plate?
Pål, a.k.a Black Race a.k.a Black Clad Figure, ønsker å lage stygg rock. Om dette er
med Haust eller Okkultokrati, spiller ingen
rolle.

Skriver du mange låter for Haust, også?
Hvordan er det egentlig dere jobber,
når Vebjørn er i Tromsø mesteparten av
tida?
På «Ride The Relapse» var jeg mye med i
skriveprosessen og er det fortsatt, men nå
har jeg Okkultokrati å tenke på, så da lar jeg
Ruben mekke mer aleine. Han er jo tross alt
mister Haust himself, sånn i bunn og grunn.
Helt siden Vebjørn flytta har vi mekka låter
og venta på at han skal komme ned. Haust
øver aldri og spiller ganske sjeldent, noe en
kan se på showa våre, som er prega av dårlig
helse og stive knær. Uansett liker jeg godt
tanken på å spille sjeldent. Hater band som
spiller annenhver helg i Oslo.
Hvor er dere basert, forresten? Jeg så
det var rissa «Telemarken 4 ever» på
sjutommeren, hehe.
Oslo. «Telemarken 4 ever» er bare en
påminner for Black Race om at han
en dag skal returnere til fylke han vokste
opp i.
Så noen bilder av en spilling på en låve
på bloggen deres. Var det Ildjarn jeg så
på ett av bildene, eller? Fikk dere prata
med ham?
Vi spilte på necroscena til Ildjarn i skauen
på Akkerhaugen. Vi snakka ikke så mye
med han, da han er en sær type, men han
drakk øl for første gang på veldig lenge og
var happy.
En kompis av meg fra Bø sa at Ildjarn jobbet på biblioteket på den videregående skolen der, en annen fyr sa
at han hadde jobbet sammen med ham
i et sånt telemarketing-firma, han var
telefonselger.
Ja, og jeg tror han pendler på sykkel så lenge
det ikke er snø, haha! Drøy fyr.

Hvis man følger med i vår, kommer det en
rekke utgivelser fra Black Hole Crew, altså.
Okkultokrati, Haust og Drugged SS kommer på kassett, så nå er det på tide å finne
frem boomblasteren igjen. Å være gira på
god lyd er så 2009.

