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Det hadde vært flaks hvis du hadde sett oss på 
Lindmo. Det var annerledes på 80-tallet, med et 
plateselskap i ryggen, som hadde mye penger.

– Solgte dere mye plater da?
Dag: – Ja, vi solgte nesten 25.000 av den 

første plata og rundt halvparten av den andre.
Gunnar: – Vi var litt uheldige med den andre 

skiva. Steinar Fjeld, som var både manager 
og booking agent, hadde booket en hel turné 
utfra at plata skulle komme ut på våren. Men 
så ble vi tipset om at vi ikke burde gi ut plate 
på  sommeren, fordi det ikke var noen TV- 
programmer da. Og når programmene starter opp 
igjen etter sommeren så er plata allerde gammel, 
og da kommer man i hvert fall ikke på TV. Men vi 
hadde allerede leid turnébuss og måtte rundt å 
spille. Så skjedde akkurat det de spådde. 

GRØNSJ OG KLINSJ
– Hvorfor ble dere oppløst? Var grungen med på  
å ødelegge for dere?

Gunnar: – Ja, grungen kom og plutselig ble vi 
erklært idioter siden vi drev med den musikken vi 
gjorde. De hilste nesten ikke på oss på platesel-
skapet lenger. De som hadde vært venner av oss 
vendte oss plutselig ryggen fordi vi spilte feil stil. 

Dag: – Vi var litt uenige om stilarter og hva vi 
skulle fortsette å være. Og vi hadde en klinsj med 
Bjørn Boge (bass), som førte til at han slutta etter 
Englandsturneen med Ole Evenrude. 

Gunnar: – Han var ikke helt enig med oss om  
å dele alle Tono-penger likt, selv om det førte til at 
alle fikk en grei sum hver. På andreskiva delte vi 
alle Tono-inntekter likt i bandet, selv om tromme-
slageren, Jarle Måløy, ikke hadde vært med på selve 
låtskrivingen. Men til gjengjeld var han den eneste 
som hadde busslappen, så det var nesten alltid han 
som måtte kjøre, noe han ikke fikk ekstra betalt for. 
Så for å unngå krangling, og heller sørge for at alle 
var fornøyde og trivdes, ble vi andre enige om å dele. 

Dag: – Og så var det litt sosiale problemer også. 
Men i ettertid har både jeg og BOL (Bjørn Olav 
Lauvdal, trommer) spilt sammen med Boge i Street 
Legal, og gjort unna både utenlandsturné,  Sweden 
Rock og mange fine konserter sammen. Det teamet 
vi var som låtskrivere sammen var jævlig bra. Og 
når man tar bort ett av medlemmene i et sånt team, 
så blir litt av magien borte. Vi fikk en ny bassist, 
men vi var  uenige om retningen vi skulle ta videre. 
En annen ting var økonomien – vi hadde masse 
gjeld. Vi reiste 80 mil én vei, uten overnatting, bare 
for å få inn noe penger. Og når det blir for mange 
sånne jobber blir man ganske lei. Så da ble det 
stopp høsten ‘92. Men Gunnar, Lars og jeg fortsatte 
å skrive låter sammen. Vi hadde en demo med  
20-30 låter som noen skulle ta med til et selskap  
i England. Men den kassetten forsvant, og det er de 
låtene som har svirret rundt som bootleg. Det er bra 
låter, men demoen låt ikke særlig bra, så dessverre 
har ikke de låtene fått den kvaliteten de fortjener. 
Det er derfor Georg Siegl vil gi dem ut på nytt.  

– Hvordan fant dere den nye besetningen?
Gunnar: – Vi oppdaga Erling på Youtube. Vi var 

konstant på utkikk etter noen som kunne synge, og 
så sang han en Journey-låt. Jeg har digga Jouney  

i alle år, men ikke hørt en kjeft som har klart å 
synge det. Erling hadde ikke vært i studio før, likevel 
har vi fått mye bra tilbakemeldinger på vokalen.  

Erling: – Det er skummelt å lese  anmeldelser 
kjenner jeg. Vi har fått en del allerede, men 
omtrent bare positivt. 

Gunnar: – Det merker vi stor forskjell på; 
 internett har kommet. Man når jo ut over alt i dag. 

Dag: – Det er gøy at det er interesse for oss, 
men det viktigste er at vi gjør den musikken vi 
alltid har brent for. 

Gunnar: – Selv om det kun er to av de 
originale medlemmene som er med, så høres vi 
 uomtvistelig ut som Da Vinci likevel.

– Det er stort sett bare dere to som har  
skrevet låtene?

Dag: – Ja, det er oss to, og så har Leif Digernes 
skrevet en del av tekstene.

– Hvordan vil dere si at Da Vinci anno 2017 
låter sammenlignet med 80-tallet?

Dag: – Det låter litt tyngre. Da Vinci var bra 
live før, da spilte vi jo så mye, men på skive låt 
det kanskje ikke helt som vi ønsket det. Lars var 
veldig ung da han sang på det første albumet, 
man hører stor forbedring til album nummer to. 
Vi hadde flinke produsenter, men det ble veldig 
nybrottsarbeid, de var ikke kjente med den stilen. 
Nå er alt spilt inn live i studio, også trommene.

– Ja, hvordan kom BOL inn i bildet?
Dag: – Vi har kjent ham i mange år. Jeg har 

alltid hatt BOL i tankene, han spiller tøft.
Gunnar: – Jeg fikk BOL inn i drosja en natt,  

og mens jeg kjørte ham hjem spilte jeg noen av 
de nye låtene for ham. Han datt helt av lasset, så 
da måtte jeg bare spørre om han ville være med. 
BOL er en veldig ryddig og solid mann. Jeg var 
 egentlig ute etter en trommeslager som er litt 
lettere på tåen, men jeg hører nå at det var riktig 
å ta med BOL.

Dag: – Vi hadde først med Tom Arne  (Fossheim), 
men det ble ikke noe av. Og bassisten vår, Roy 
Funner, har jeg spilt sammen med i Monsterpop 
i 15 år. Han er en solid bassist og en fyr du kan 
stole på. En bra mann.

LIDENSKAP MED AMBISJONER
– Jeg synes det høres ut som keyboardet er mer  
i fokus nå enn tidligere, er det riktig observert?

Gunnar: – Altfor mye keyboard, he he.
Dag: – Nei, det er for lite! Neida, jeg er veldig 

glad i gitarer jeg, jeg er en gitarvennlig keyboardist.
Gunnar: – Det er mer keyboard enn det var før. 

Men det er jo låtene hans, så da blir det sånn.
Erling: – Disse Toto-aktige mellomspillene er 

helt fantastiske, og er noe av det jeg virkelig liker 
ved denne musikken.

Gunnar: – Men alt er spilt inn i ett take. Og nå 
kan man sitte hjemme å spille inn en gitarsolo og 
sende den til produsenten. 

Dag: – Før hadde man et plateselskap i ryggen 
som spytta inn masse penger. Men når man må 
betale alt selv så må man tenke litt annerledes. 
Det ble dyre innspillinger før. Den første skiva vår 
spilte vi inn på natta i studio, i en hel måned.  

Gunnar: – Det var fullt party i studioet hver 
kveld, folk kom dit etter å ha vært på Smuget.  

Dag: – Vi rigga opp i bakgården i Skippergata til 
et par av låtene, det var full speaker helt til politiet 
kom, he he.

Gunnar: – Vi måtte forte oss å spille inn gitar-
soloene før politiet kom. Det var høyt. Folk sto i kø 
på Smuget og hørte oss.

Dag: – Vokalen på den nye skiva spilte vi 
inn sammen med produsenten vår (Sverre E. 
Henriksen).

Gunnar: – Det var han som fikk Lars til å synge 
så bra også, så vi lot ham holde på med Erling alene.

Erling: – Vi spilte inn alt på syv dager. Han var 
veldig klar på hva han ville ha. 

Gunnar: – Vokalen er viktig, og han hjalp Erling 
med å yte max og få sangen ordentlig bra. 

Erling: – Ja, jeg som aldri hadde sunget  
i studio før lærte masse. 

Gunnar: – Jeg synes Lars sang så innmari bra 
på skive nummer to, så jeg var livredd for at vi 
skulle få med en ny vokalist som sang dårligere 
enn Lars. Men nå synes jeg faktisk Erling er bedre. 
Lars hadde ett handicap som han ikke kan noe for, 
han ligner litt på Joey Tempest i stemmen. Derfor 
ble vi Norges Europe med en gang, og det var 
helt krise. Lars fikk ikke lov til å høre på Europe 
av oss, jeg foret ham med Deep Purple og Pages, 
bandet til Richard Page fra Mr. Mister, og etter 
hvert ble han mer formet av Glenn Hughes, David 
Coverdale og Richard Page, uten at han egentlig 
visste det selv. Han var jo bare guttungen.

Erling: – Det er store sko å fylle. 
– Lars har litt hesere stemme. 
Erling: – Ja, det blir annerledes. Jeg kan ikke 

bare kopiere det heller.
Gunnar: – Nei, det må du ikke finne på heller. 

Du må være deg selv. Det går heldigvis ikke an  
å sammenligne Erling med Joey Tempest.

– Hvordan blir det å synge de gamle låtene?
Erling: – Det gleder jeg meg veldig til faktisk. 

Det som er nifst er hva folk synes om det. Det er 
ikke like vidløftig som å hoppe inn i Journey og 
ta over Steve Perry sin rolle, men folk har gode 
minner til den musikken, og sangeren er gjerne 
den man husker. Jeg er forberedt på at det blir 
noen sure miner, det er uunngåelig når folk har 
nostalgiske følelser til det, men forhåpentligvis vil 
det endre seg over tid.

Dag: – Vi gjør ikke dette for å spille de gamle 
låtene. Det er mange band som bare spiller gamle 
hits, og det er kanskje det folk vil ha, men det er 
ikke derfor vi gjør dette. 

– Men dere er vel forberedt på at det forventes 
at dere spiller de største hitene?

Dag: – 8-10 av de beste låtene tar vi med selv-
følgelig, men vi gjør dette fordi vi ønsker å skrive 
nytt materiale. Vi har masse stoff klart allerede til 
enda et album. Det er nye låter som er viktigst. 

– Så dere startet ikke opp igjen fordi dere 
savnet å spille de gamle låtene?

Gunnar: – Nei, ikke i nærheten. Jeg hadde ikke 
tenkt så mye over det, men det var jævlig moro å 
spille dem igjen på øving. 

Dag: – Det ble litt tyngre med BOL også, det 
kledde låtene veldig godt.

Gunnar: – Ja, han er ikke så popete som det 
Jarle var, alt låter mer heavy nå. 

Du husker kanskje låter som “Forever 
In My Heart”, “Tarquinia” og “Looking 
For Love” fra det glade 80-tall? Nå har 

du sjansen til å få høre disse låtene live igjen, 
sammen med et knippe helt ferske låter. To av 
originalmedlemmene fra Da Vinci, Dag Selboskar 
(keyboard) og Gunnar Westlie (gitar), har vekket 
bandet opp fra dvalen og Da Vinci-skive nummer 
tre er nå å finne i butikkhyllene. Dog er resten 
av besetningen ny siden sist. Dessverre er ikke 
vokalist Lars Aas med i 2017-utgaven av bandet, 
i hans sted har Erling Ellingsen steppet inn. Jeg 
møtte disse tre gutta på Den Glade Gris i Oslo, 
som visstnok har vært et sentralt sted i Da Vinci 
sin historie, og var nyfiken på om de hadde tenkt 
lenge på dette comebacket.

Dag: – Ja, vi har det. Bestandig egentlig. 
Gunnar og jeg har jobba sammen og skrevet låter 
hele tiden siden oppløsningen på 90-tallet. I 2000 
starta vi bandet Eidsivating, med Geir Digernes 
(trommer) og Leif Digernes (vokal). Det var mer 
proginspirert. Vi gjorde en del konserter, og hadde 
mange tøffe låter, men vi fikk aldri gitt ut noe. 
Uheldige omstendigheter gjorde at det ikke ble 
noe mer av bandet. Bassisten, Bjørn Malmåsen, 
måtte slutte på grunn av sykdom i familien.

Gunnar: – Og vokalisten var ikke motivert nok. 
Veldig flink fyr, han har skrevet flere av tekstene 
på “Ambition Rocks”, han har bare ikke lyst til  
å jobbe så mye med musikk.

Dag: – Det ble vanskelig å få til logistikken, med 
husbygging og unger på toppen av det hele, så vi 
tok med oss låtene og fortsatte å jobbe, og fikk 
med oss litt andre folk. For et par år siden kontakta 

Georg Siegl fra AOR Heaven meg, og ville gi ut de 
gamle demoene til Da Vinci. De har lenge vært ute 
på nett som illegale bootlegs. Siegl har spurt meg 
siden ‘98 om å få gi ut noe med oss. Så da han var 
på meg nå igjen tenkte vi at vi kunne slå to fluer  
i en smekk; starte opp igjen bandet, og samtidig gi 
ut de gamle låtene. Så kanskje han ville gi ut den 
nye plata også, vi hadde allerede de nye låtene 
klare. Så da var det greit å fortsette å bruke Da 
Vinci-navnet, i stedet for å finne på noe helt nytt. 

Gunnar: – Egentlig var Ambition Rocks tenkt 
som et bandnavn. Navnet Eidsivating ble litt for 
mørkt, og litt for mye prog.

– Hvorfor ville ikke Lars være med på comebacket?
Gunnar: – Vi har mast på Lars hele tiden om 

å være med, helt til han slutta å ta telefonen når 
vi ringte, he he. Han har jobba i Waterfall med å 
skrive låter for andre artister i mange år, og den 
siden av bransjen er veldig kynisk, så jeg tror 
han fikk låtskriving langt opp i halsen. Han måtte 
skrive et visst antall låter i uka, så han mista helt 
lysta på å synge selv.

Dag: – Det ødela musikkgleden hans. Det 
eneste han gjør nå er å spille i et Chicago-tribute-
band. Han sa til meg for et år siden at han endelig 
hadde fått tilbake musikkgleden, etter å ha begynt 
å jobbe i barnehage i stedet.

Gunnar: – Når musikken blir levebrød så 
 forsvinner kunsten i deg. Jeg kjører heller drosje 
en helg enn å spille svensktopper, selv om jeg 
hadde tjent aldri så mye penger på det. 

Dag: – Jeg har spilt coverlåter altfor lenge. Det 
har jeg slutta med nå. Det er mye morsommere 
å jobbe kun med egne låter selv om det ikke 
genererer så mye penger, men det er ikke det som 
er målet, det er musikken og gleden. 

– Jobber du med musikk som levebrød også?
Dag: – Nei, men jeg har gjort det i mange år. Jeg 

har spilt med mange, som for eksempel Trine Rein, 
Linda Kvam og Monsterpop, med nå er det kun Da 
Vinci. Og litt Stuntbandet. Det er jeg veldig glad for 
at jeg slutta med. Men jeg har full jobb ved siden av, 
det har jeg hatt siden 2008, da var det veldig greit å 
få en fast inntekt. Jeg kjørte drosje også innimellom. 
Det er et superbra yrke, men det ble for dårlig betalt. 

Gunnar: – Jeg har kjørt drosje hele tiden 
nesten, men har slutta nå. Det var et vanvittig 
bilstereoanlegg i drosja, så det var fett når man 
hadde spilt inn demoer og kunne høre på dem der. 

Når du sitter der og venter får du hørt veldig mye 
musikk, mye mer enn du gjør hjemme. 

Erling: – Var du heldig så kanskje det kom en 
plateprodusent innom i bilen, he he.

Gunnar: – Ja, det skjedde mye sånt faktisk, jeg 
spilte stadig Da Vinci-demoer for bransjefolk.

Dag: – Det er et kreativt yrke sånn sett, jeg fikk 
skrevet masse tekster mellom slaga.

Gunnar: – Men hva er det Ronnie Le Tekrø 
gjør, hvor får han penga fra? Svær bondegård har 
han også. Han er da ikke så mye ute og spiller. 
Imponerende at han får det til. 

Dag: – Jeg tjente greit i Monsterpop i flere 
år. Fordi vi gjorde eventjobber, det er bra betalt. 
Med 8-10 eventjobber i måneden kan man leve 
av det. Men du må nesten velge – skal du spille 
coverlåter eller skal du lage egen musikk? Det er 
to forskjellige måter å jobbe med musikk på. Men 
det er vanskelig å leve av musikk hvis du ikke har 
en svær katalog eller spiller ekstremt mye.

Gunnar: – Det er ikke lett å komme inn på 
eventmarkedet, det er nesten umulig. Jeg spilte 
en periode med Rondo-servitørene, men der slutta 
jeg ganske fort, det ble for mange vokalister, eller 
primadonnaer, som krangla. Og ingen av dem 
sang de samme låtene i samme toneart. Håpløst.

Dag: – Det er veldig fint å ha med seg erfaringen 
fra alt det forskjellige vi har gjort. Selv om vi har 
kasta bort mange lørdagskvelder backstage, ha ha.  

FEM I SKUDDET
– Hvordan er det å gi ut musikk i dag kontra  
på 80-tallet?

Gunnar: – Den gang var det bare NRK som 
gjaldt. Kom du med på et pop-program på 
fredags kvelden så satt alle og så på. Det skifta 
over natta for oss. Ett eneste TV-program, og så 
måtte vi plutselig skrive autografer på T-banen. 

Dag: – Jeg husker vi overnatta i  Hammerfest 
en gang. Og da vi kom ut av hotellet om 
 morningen satt det 20 skolepiker og venta på oss, 
ha ha. Vi hadde ikke spilt der ennå en gang. 

Gunnar: – Polygram var et proft plateselskap 
som hadde de riktige kontaktene, så da de kom til 
NRK og sa at de hadde et nytt band så hørte de på 
det. Nå er både Ti i skuddet og Norsktoppen borte, 
det er helt krise for norsk musikk. Folk tok jo opp 
Ti i skuddet på kassett.

Dag: – Nå er det veldig liten sjanse for at noen 
ser på NRK på en fredag- eller lørdagskveld. 

En ny renessanse for

80-tallsheltene  
i Da Vinci har børstet 
støv av gamle  kunster 
og gjør i disse dager 
comeback med 
det rykende ferske 
 albumet “Ambition 
Rocks”.
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Det siste tiåret har engelske Threshold etablert seg som et av de  aller 
 ypperste bandene innenfor sjangeren progressiv metal. Fansen ble 
 sjokkert da to av bandets medlemmer, deriblant vokalist Damien Wilson, 
forsvant ut av rekkene tidligere i år, og mange avskrev Threshold som 
ferdige. Men jaggu er de ikke tilbake med en dobbel konseptskive og en 
gammel kjenning på vokal. Bandets grunnlegger, låtskriver, gitarist og 
produsent Karl Groom oppsummerer Thresholds annus horribilis.  

TEKST GEIR AMUNDSEN 

– Threshold har hatt en stabil besetning i ti år 
nå, men i 2017 har det skjedd flere utskiftninger. 
Først sluttet gitarist Pete Morten i februar.

– Ja, han følte vel kanskje at han ikke fikk 
kreativ utløp for sine egne låter, som ofte falt 
utenfor Thresholds sfære. Han jobbet også som 
grafisk designer, og gjorde ikke så mye med 
Threshold med mindre vi spilte konserter, så han 
ville heller fokusere fritiden sin på egen musikk. 
Han ble egentlig hyret inn til Threshold som 
turnegitarist, og ble vel kanskje aldri en del av den 
indre sirkel i bandet.

– “Siren Sky”, den ene låta han skrev til deres 
forrige skive “For The Journey” var jo aldeles 
glimrende!

– Absolutt! Og han skrev også “Coda” fra 
“March of Progress”, så han hadde definitivt noe 
å bidra med, når han først tok seg bryet med å 
lage noe som passet for Threshold. Men han er en 
herlig fyr, og han var jo med oss i nesten ti år - det 
er jo lenger enn de fleste band eksisterer!

– For fansen var det et større sjokk at vokalist 
Damien Wilson forsvant ut bandet, for tredje gang. 
Pressemeldingen sa at “bandet hadde bestemt 

seg for å fortsette uten ham, noe han aksepterte”. 
Hva skjedde? Ble han sparket?

– Vi hadde ikke tenkt å gjøre noen utskiftninger, 
men da vi begynte å tenke på ny skive i fjor høst, 
merket vi at det var en annen stemning mellom 
ham og oss andre. Vi sleit med å få ham til å 
komme til studio for å legge på vokal. I oktober 
oppsøkte han meg og sa at han hadde bestemt 
seg for å slutte. Han hadde til og med lagd en liste 
over vokalister som han mente kunne gjøre en 
god jobb som hans erstatter, så det var tydeligvis 
noe han hadde tenkt på lenge. Han ville ikke 
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– Hva ligger i albumtittelen? Foruten at det 
 egentlig var tenkt som et bandnavn.

Dag: – Vi har alltid hatt store ambisjoner. Det er 
viktig at man brenner for det man gjør. Det er vel 
det coveret illustrerer også med den store  elefanten 
og den lille gutten. Vi kommer fra intet, og er tilbake 
igjen med store ambisjoner – vi er uredde.

Erling: – Det er jo Dag som har laget både 
coveret og musikkvideoen, så det er et skikkelig 
lidenskapsprosjekt det her. Hver minste lille ting er 
det bandet selv som har laget.

– Men likevel har dere plateselskap.
Dag: – Ja, men plateselskap har en helt annen 

rolle i dag enn de hadde før. Nå har de ikke noe 
penger å spytte inn til annet enn trykking av CDer 
og LPer og noe promotering. Det er for så vidt 
veldig greit, da slipper vi å ha stor gjeld til dem. 
Nå gjør vi alt selv, det har vi muligheten til siden vi 
har egne studioer. Det er sånn de fleste jobber,  
i hvert fall de som ikke er millionselgende. 

– Det er mye lettere å gi ut musikken sin selv 
i dag, helt uten plateselskap. Dere vurderte ikke 
det, og heller sitte igjen med alle pengene selv?

Dag: – Det er alltid greit å ha noen til å hjelpe 
seg. Det lønner seg å ha egenskapen å kunne selge, 
og det er ikke alle musikere som er like mye selgere 
som de er kunstnere. Noen klarer sikkert å få det 
til. Men det er sikkert en prosess man må gjennom. 
Hvis vi har folk til å hjelpe oss nå, så kanskje vi blir 
mer selvstendige og kan gjøre alt selv om noen år.  

FARGERIK INSPIRASJON
– Har dere bygget videre på noe gammelt uutgitt 
materiale på denne skiva, eller er alt helt nytt?

Dag: – Det er tre låter fra Eidsivating- perioden 
fra 2005, ellers er det ganske nye låter. 

– Hva handler “I’ve Come All This Way” om?
Dag: – Litt det samme som navnet på skiva, at 

vi kommer tilbake med ambisjoner. Og så er det 
vel en liten kjærlighetshistorie der også, he he.

– He he, det er ofte det. Den høres litt ut som 
Van Halen synes jeg, i hvert fall introen.

Dag: – Synes du det? Ja, kanskje det. 
Gunnar: – Kanskje det? Det er litt “Jump” over 

den. Og verset høres ut som Bon Jovi. Men når 
man spiller riff på keyboard på den måten så vil 
det jo bli likt.

– Hvis dere skal beskrive musikken deres, 
hvilke band vil dere sammenligne dere med?

Dag: – Vi har mye influenser. Vi har hørt på alt 
fra klassisk og jazzrock til heavyrock og metall.

Gunnar: – Jeg vil vel si at vi er mest influert av 
Toto, Journey og Deep Purple. Samspillet mellom 
gitar og keyboard kommer derfra. De fleste bruker 
keyboard i rock bare for å tette igjen hullene, mens 
her har keyboardet en mer fremtredende rolle. Det 
fins så mange dølle AOR-band, med bjellene i klem 
og fullt av heavyriff som du har hørt tusen ganger 
før. Man må hente inspirasjon fra helt andre 
steder, og ikke bare høre på andre AOR-band. Når 
jeg skal lage et riff så kjemper jeg for at det ikke 
skal ligne på et annet. Det er ikke lett i dag å lage 
en ny type gitarriff, de fleste er laget allerde. På 
“Vicious  Circle” føler jeg at jeg har lykkes med det. 
Det skjer litt mer som ikke er helt standard, med 
modulasjon og litt mer fargerike korder.

Dag: – Man skal ikke være redd for å bruke 
musikaliteten. Man må ikke henge seg opp  
i en bås og tenke at AOR er nødt til å låte på et 
bestemt vis. Da blir det ikke bra. 

Gunnar: – Vi har ingen regler i det hele tatt,  
vi gjør bare det vi synes låter fett.  

Dag: – Det er deilig å jobbe med musikk når du 
ikke har noen båser du må forholde deg til. Du vet 
at det blir bra fordi du er 100% ærlig. 

Erling: – Dere vurderte ikke å bli grungeband 
på 90-tallet da?

Dag: – Grungen var vel egentlig bare kopier 
av Black Sabbath og diverse gamle 70-talls 
rockeband. 

Gunnar: – Plutselig var det bare grunge som 
gjaldt. Du var rett og slett gammeldags når du 
spilte melodiøs rock. 

Dag: – Og ikke gikk i rutete tømmerhogger-
skjorter.

Gunnar: – Nirvana var tøft det, men musikken 
ble enklere på den tida. Det er jo ikke til å stikke 
under en stol at det ble litt mye gitarsoloer på 
80-tallet. Alle disse gitarheltene som kom, de 
spilte jo gitarene ihjel. Det ble for mye flinkiseri, 
jeg tror folk ble slitne av alle de lange gitar-
soloene. Grungen var befriende fri for akkurat 
de tingene i hvert fall. Yngwie Malmsteen for 
 eksempel, jeg digga han til å begynne med, men 
når han har gitt ut 25 album og spiller helt likt, da 
blir du lei. Det må da gå an å finne på noe nytt.

– Det hjelper lite å være flinkis hvis du ikke har 
noen gode låter.

Dag: – Nettopp!  
Gunnar: – Det beste norske bandet for tida er 

Pagan’s Mind. 
Dag: – De er fantastisk bra. Circus Maximus også.

DANS PÅ LOKALET
– Jeg har hørt folk si at når de hører navnet  
Da Vinci så synes de det høres ut som et danse-
band. Hvordan landet dere på det navnet?

Gunnar: – Ja, når du sier det nå, etter at det 
har blitt så mange av disse dansebandene. Men 
det gjorde ikke det på 80-tallet. 

Dag: – Vi følte at vi var litt mer allsidige på den 
tida der, derav navnet Da Vinci. Han var jo både 
oppfinner, maler og kunstner. Og så klinger det 
bra, kort og presist. 

Gunnar: – Bandnavn er ekstremt vanskelig,  
det er jo en merkevare. 

– Valget hadde kanskje ikke falt på Da Vinci  
i dag, etter at internett har kommet, for det er jo 
ikke spesielt søkbart.

Erling: – Nei, det er et godt poeng. Mulig det 
hadde blitt et annet navn i dag. 

Dag: – Jeg syntes det var veldig tøft da vi kom 
på det. Og Ambition Rocks er et tøft bandnavn.

Gunnar: – Ja, men da måtte vi begynt helt på 
scratch igjen. 

– Hvor høye ambisjoner har dere, blir det turné  
i inn- og utland?

Dag: – Det kommer litt an på mottakelsen av 
plata, hvor mye vi selger og hvor mye folk vil ha oss. 

Gunnar: – Vi vil gjerne spille på noen festivaler. 
Drømmen er Sweden Rock Festival selvfølgelig.  

Dag: – Ambisjonene er på plass hos alle, men 
vi er jo ikke 19 år lenger, og har familier og jobber. 

– Dere må jo være midt i blinken for Sweden 
Rock, det er stort sett band innen deres sjanger 
som spiller der. Og de begynner å gå tom for nye 
band å ta av, det er de samme som går igjen  
år etter år.

Dag: – Ja, jeg spilte der i 2000 med Street 
Legal, da var vi det første norske rockebandet der. 

Gunnar: – Bare vi får spille så er jeg fornøyd. 
Det har også forandret seg siden 80-tallet; da 
reiste vi rundt og spilte på samfunnshus for 
600 stk som sang på “Forever In My Heart” og 
 “Tarquinia”. Det var litt av et kick. 

Dag: – Det var noen av de største banda som 
på begynnelsen av 90-tallet priset seg sånn ut at 
mange av idrettslagene gikk konkurs. Så utover 
90-tallet ble det helt slutt på sånne type spillinger. 
Nå har det begynt å komme tilbake, men nå er det 
bare lokale band, og ikke det samme omfanget. 

Gunnar: – Det var ikke internett og Netflix på 
den tida. Eller pizza på døra. Man trenger ikke gå 
ut av døra lenger.

Dag: – Ja, det er sant. Det er derfor lokale 
kafeer blir lagt ned, folk går jo ikke ut. 

Gunnar: – De sliter over alt. Stopp Pressen 
måtte slutte å ha band på kvelden, for det kom 
ikke folk, derfor har de konserter på etter-
middagen i stedet.

– Og så skjer det mye mer nå, tilbudet har  
blitt så stort, og det er nesten alltid noen konserter 
som kræsjer. 

Dag: – Ja, og så er det dyrt. Det er for dyrt  
å drikke ute. 

“Grungen kom og plutselig 
ble vi erklært  idioter.”

<
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