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DIMMU BORGIR

Dimmu Borgir er endelig tilbake med nytt album – etter nesten åtte år.  
Vi fløy sporenstreks til Tyskland for å høre hva Shagrath hadde  

å fortelle om “Eonian” og den lange ventetiden.

TEKST MARIANNE LAURITZEN | FOTO PER HEIMLY

Pionerer i eget univers

En lørdag i januar tok undertegnede en 
svipptur til plateselskapet Nuclear Blast  
i Tyskland for å forhåndslytte til det 

 etterlengtede albumet “Eonian”, sammen med 
bandet selv. Etter en runde på anlegget tok jeg en 
prat med frontmann Stian Thoresen, bedre kjent 
som Shagrath, som hadde full forståelse for at jeg 
satt igjen med et noe komplekst førsteinntrykk.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å gjøre 
seg opp en mening etter å ha hørt på albumet 
én gang. Det er for mye info, som må tygges på 
og fordøyes litt. Det er veldig mye detaljer her, 
innrømmer Stian.

– Men hvorfor har det tatt nesten åtte år før dette 
albumet kom?

– Ja, det er det klassiske spørsmålet det nå. 
Det er mange grunner som spiller inn. Egentlig har 
vi ikke ligget så veldig mye på latsiden, det har 
skjedd ting i kulissene hele veien. Men etter siste 
spillejobb vi gjorde i august 2014, på Bloodstock i 
England, trengte bandet å sette på bremsene litt. 
For å reflektere litt over det vi hadde gjort de siste 
25 årene. Det var så mange mennesker involvert 
i prosessen i Dimmu Borgir, det var folk rundt oss 
som tok avgjørelser som vi ikke var klar over – alt 
fra kontrakter og management til crew-folk. Vi 
følte nesten at vi mistet litt identitet. Det har gått 
fort, bandet har blitt stort, og alt skulle gjøres så 
kjapt hele tiden, så det var viktig for oss å hoppe 
av det toget en liten periode. For å kunne gjøre 

en sjeleransaking og reflektere litt over “Hva vil 
vi nå, og hvor vil vi ta det herfra?”. I tillegg til det 
har alle i bandet familier og barn som spiller en 
stor rolle i det hverdagslige livet, og som tar tid. 
 Prioriteringene er litt annerledes nå i 40-års-
alderen enn da vi var 22. Og da tar ting gjerne 
lengre tid. Men vi kom oss igjennom noen kneiker 
her og der, og for noen år siden bestemte vi oss 
for at vi ville prøve å lage en ny plate. Kreativiteten 
har jo aldri stoppet. Vi har egne hjemme studioer, 
og vi har sikkert 300 ubrukte ideer liggende. Vi 
 lager musikk hele tiden. Kreativ utfoldelse er 
viktig for meg personlig, det er en veldig stor del 
av mitt liv. Det er min måte å kanalisere følelser 
på, jeg gjør det gjennom musikken. Så jeg har hatt 
et  ønske om å lage en ny plate veldig lenge, sam-
tidig som det er en del ting som må på stell før 
man tar det steget. Og så skal man gjerne være 
sam stemte i bandet, man må ville gå i samme 
retning. For omtrent tre år siden bestemte vi oss 
for å begynne å lage musikk, men vi ville ikke 
ha noe stress rundt oss, eller deadlines på når vi 
skulle i studio og når plata måtte være ferdig. For 
en gangs skyld var det en prosess som gikk veldig 
naturlig. Ja, det tok tid, men vi jobbet hardt, med 
ideer i studio tre-fire dager i uka. Dimmu Borgir er 
ganske kompleks musikk, det er mye detaljer som 
skal på plass. Og vi tre hovedlåtskriverne har også 
ganske forskjellig musikksmak, så vi jobber mye 
med å tilfredsstille alles visjoner i bandet, og flette 
sammen ideer. For eksempel kan jeg komme 

med en orkesteridé, mens Galder (Tom Rune 
Andersen, gitar) kommer med et thrash metal-riff 
og Silenoz (Sven Atle Kopperud, gitar) med et 
death  metal-riff, og det å blande våre stilarter er 
i seg selv utfordrende. Mange band har ofte en 
hovedkomponist i bandet, noe som gjør det veldig 
enkelt, for da har du én formel som du følger, 
mens hos oss er alle med og bidrar på helheten. 
Ofte kan det skape komplika sjoner, he he. Og sånt 
tar tid. Men det er sånn vi ønsker å lage låter, fordi 
vi mener at det har en effekt å ikke kunne vite hva 
som dukker opp bak neste sving. Det er sånn vi 
vil formidle vår musikk. Vi vil ikke at det skal være 
så forutsigbart og kjedelig. Derfor synes jeg det er 
viktig å inkludere elementer både fra forskjellige 
stilarter og forskjellige synspunkter vi har. Slik 
oppstår magien Dimmu Borgir. Å gå fra et death 
metal-riff og rett inn i et orkesterarrangement 
gjør det mer interessant som kunstner, for meg 
personlig i hvert fall. Jeg får mer ut av å høre på 
band som kan overraske meg litt. 

FILMATISK LYDBILDE
– Dere har ikke med orkester denne gangen?

– Nei. Etter at vi ga ut “Forces Of The Northern 
Night” følte vi at vi hadde nådd et punkt hvor det 
var nok. Vi hadde jobbet med orkester på den 
forrige skiva, og vi gjorde show både i Oslo og 
på Wacken, og det innebærer så ekstremt mye 
planlegging, tid og penger. Vi følte at vi hadde 
blitt mettet på den biten. Så vi begynte å skrive 

mer gitarbaserte låter, til å begynne med i hvert 
fall. Det kan du også høre på skiva, det er mange 
låter som starter med gitarpartier. Så har vi lagt 
til orkesterarrangementer, men de er gjort i en 
samplingsvariant. I dag har den teknologien blitt 
så bra, og profesjonell, at du kan sitte hjemme  
å lage et orkesterarrangement som låter eksakt 
som om et orkester skulle gjort det. Og så sparer 
man jo en del penger på det også, he he. Men vi 
har holdt kontakten med mye av de folka vi har 
jobbet med tidligere, som har vært veldig gira  
på å fortsette å jobbe med Dimmu Borgir, så vi 
bestemte oss for å bruke ekte kor i det minste  
på denne skiva. Det er Schola Cantorum som 
sist, som er et kor på 30 mann. Det er mye kor 
på plata, men det har vært helt bevisst for å få en 
filmatisk og dramatisk følelse i lydbildet. 

– Ja, det er nesten mer kor og litt mindre deg.
– Du er ikke den første som sier det. Men det 

er også helt bevisst. Jeg ønsker å tilpasse meg en 
stemning i et riff eller en låt, det handler ikke om at 
jeg skal fremme meg selv. For meg er det viktig  
å tilpasse seg lydbildet og den følelsen jeg får av et 
visst type riff, og noen ganger så handler det om  
å backe unna riffet, eller å dive inn i det. Jeg spilte 
skiva for Tjodalv, den første trommisen vår, og han 
sa akkurat det samme som deg; “Men faen, hvor er 
Shagrath hen a?”. Men det var bevisst fra min side 
at det skulle være litt mindre grimmvokal. I 2013 
gjorde vi et eksklusivt “Death Cult Armageddon”- 
show, og da jeg skulle øve meg opp på de låtene 
igjen var det første jeg tenkte “Faen så mye tekst, 
det er jo bare synging hele tiden, og når det ikke 
er synging så er det skriking”. Så nå tenkte jeg at 
jeg skulle prøve å ha et litt mer voksent forhold til 
det, og gjøre litt mindre ut av akkurat den biten, og 
heller lage en filmatisk opplevelse. Derfor er det 
helt bevisst mindre grimmvokal på den plata her. 

– Hvorfor filmatisk?
– Det er ikke sånn at vi setter oss ned og 

 bestemmer sånt på forhånd, det kommer mer 
naturlig. Den skiva her er et resultat av hva vi 
greide å hoste opp innenfor denne tidsepoken. Alle 
skiver er jo relatert til en tidsperiode i livet ditt. Vi 
 diskuterer ikke retning på forhånd, ting kommer 
veldig mye av seg selv. Og så bygger vi det ut fra 
grunnideer som vi har. Utfordringen denne gangen 
var at vi måtte holde litt mer tilbake enn vi har gjort 
tidligere. På melodiske og melankolske  temaer er 
det ofte veldig lett å legge til lag på lag, og det var 
utfordrende å prøve å holde litt tilbake, og beholde 
noen elementer litt primitivt i stedet for å bare pøse 
på med veldig mye info. Innenfor Dimmu Borgir- 
universet da selvfølgelig. Har du et grunnelement, 
eller et bra gitarriff, som kan stå på egne bein så 
trenger du egentlig ikke å legge til så veldig mye 
mer. Det var litt utfordrende på denne plata. 

– Det er mye pompøst her.
– Det er det. Det er veldig pompøst, og mye 

info som må tygges på noen ganger. 

KOMPONERING PÅ HØYT NIVÅ
– Hvordan vil du sammenligne denne skiva  
med det dere har gjort før? 

– Jeg tror ikke at Dimmu Borgir-fansen som 
har fulgt oss fra dag 1, og kjenner historien og 

alle skivene vi har gjort, vil bli skuffet over denne 
plata. Jeg tror mange vil bli positivt overrasket. 
Det er en skive som jeg er veldig stolt av. Jeg 
synes det er Dimmu Borgir på et litt mer voksent 
plan enn tidligere. Og det er veldig bra låt skriving 
her. Strukturen i låtene er jeg veldig stolt av. 
Låtene er bygd opp på en veldig profesjonell måte, 
føler jeg selv i hvert fall. Jeg er veldig sikker på 
denne plata. Jeg håper jo at folk vil like plata, 
men det viktigste er at vi er fornøyde og kan stå 
inne for det vi har gjort. Og jeg kan virkelig stå 
inne for den plata her. Vi kan ikke tilfredsstille alle. 
Selv  Dimmu-fansen krangler jo seg imellom om 
hva som er den beste plata vår osv. Men når det 
gjelder låtstruktur så synes jeg nesten at vi har 
tatt det til et helt nytt nivå, det er høy kvalitet på 
låtskrivingen på denne plata. Da vi startet opp  
i ’93 var det bare å klemme alle riffene vi hadde 
sammen, for å se hva som kom ut av det. Mens 
nå er vi veldig bevisste på hver minste detalj  
i hver enkelt låt – hva som er vers og refreng, 
og kanskje t.o.m. legge inn repetisjoner på 
 refrengene, som en slags hook. Det kommer nok 
også av at vi er et liveband, og vet hvilke type 
låter som fungerer for oss live. Det ligger sikkert 
litt i underbevisstheten at vi vil skape noe som vi 
kan dra med fansen på.

EVIGVARENDE INTEGRITET
– Hva ligger bak albumtittelen “Eonian”?

– Vi har bestemt at vi ikke vil gi for mye detaljer 
rundt tekstene. Jeg synes det er viktigere at 
folk skaper seg sin egen mening når de leser en 
tekst, eller tar seg tid til å prøve å skjønne det 
universet dette handler om. Men ordet Eonian 
kan du oversette til evigvarende. Og det linker 
kanskje opp mot historien til Dimmu Borgir, den 
er ustoppelig. 25 år har det blitt. Albumet handler 
også om illusjon av tid, refleksjon, parallelle 
universer, selvransaking og den type tematikk. Det 
går igjen på mange av låtene, selv om det ikke er 
en konseptskive, det blir feil å si at det er det. Men 
vi følte at med “Eonian” så falt alt på plass, med 
hva plata representerer i sin helhet. Det ligger 
litt i platecoveret også, med evighetssymbol og 
timeglass. Der har vi brukt en artist som heter 
Bielak, han har gjort covere for Ghost og Watain 
og mange andre store band. Det er et veldig 
detaljert cover. 

– Er tekstene litt annerledes enn de har vært 
tidligere?

– Ja, det vil jeg påstå. Jeg synes egentlig alle 
tekstene våre har vært veldig forskjellige for hver 
plate. Denne gangen er det Silenoz som har gjort 
hoveddelen av tekstarrangementene, og så har 
jeg vært en større del av låtskriverprosessen. Det 
er en kombo som funker bra for oss. Selv om jeg 
er vokalist så kan han skrive tekster, og så setter 
jeg det inn i det rette universet i låtskrivinga. 
Men tekstene kan variere veldig, det kan være 
 personlige tekster og det kan være alle mulig 
slags mørke temaer. Og det har helt klart vært en 
utvikling. Tekstene er kanskje ikke så direkte som 
de var tilbake i 1995, da vi ga ut “Stormblåst”. 
Det er ikke så brutalt og direkte lenger, vi var 
kanskje mer aggressive i gamle dager, og har blitt 

mer voksne nå. Det tenker jeg bare er en naturlig 
utvikling, at man blir litt mer voksen i huet. 
Kanskje, ha ha. 

– Skiva oppleves på en måte litt roligere.
– Tja, det er faktisk jævlig mye kjappe partier 

på “Alpha Aeon Omega”, det er en ekstremt 
 intens låt. Men samtidig er den melodisk, i tillegg 
til å være brutal. Alle har sin måte å tolke ting 
på når de hører noe. På denne plata ligger det 
veldig mye melodi, men samtidig veldig mange 
 melankolske strukturer. Jeg oppfatter det sånn, 
men kanskje en annen person vil oppfatte det 
som veldig vakkert eller pent. Alle har sin måte  
å tolke det på. Men dette er ikke tradisjonell black 
metal. Det har det egentlig aldri vært heller. Vi 
er ikke Watain eller Satyricon, all respekt til de 
banda, men Dimmu er et helt annet univers. Vi 
er det sorte fåret i scenen, vi har alltid fått mye 
pepper for det vi har gjort, for at vi har gått i andre 
retninger enn det veldig mange andre band gjør. 
Men det er viktig for oss at det er naturlig, hvis 
ikke blir det ikke ekte vare. 

– Det var en veldig fin melodi på den siste 
instrumentale låta, “Rite Of Passage”.

– Ja, det er en såkalt outro. Man danner seg 
bilder i hodet når man hører på den. Og den >

“Vi er det sorte fåret  
i scenen, vi har alltid  
fått mye pepper for 

det vi har gjort.”

.

.
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U T  A V  S K Y G G E N E

KAMELOTDIMMU BORGIR

Kamelot bør være et kjent navn 
både for fans av melodiøs  power 
metal og enhver norsk metal
entusiast. Sistnevnte faktor ene  
og alene på grunn av Roy Khan  
sin tidligere rolle som vokalist  
i  bandet. Mye vann har rent under 
brua siden den gang, og siden 2012 
har svenske Tommy Karevik stått  
i front som vokalist, og har allerede 
rukket å medvirke på tre album.    

TEKST PÅL SILIHAGEN | FOTO TIM TRONCKOE

 Kamelot har siden debuten “Eternity” fra 1995 mer eller mindre 
holdt seg til den samme formelen. Deres rykende ferske album 
“The  Shadow Theory” er intet unntak, men bandet har videre-

utviklet  soundet fra forgjengeren “Haven” og låter enda litt mørkere og 
røffere. Fansen vil nok være noe delt i dommen over deres siste verk, men 
gode  anmeldelser over hele linja skulle være bevis godt nok på at power 
metal-kongene har truffet blink nok en gang. I forbindelse med slippet av 
 albumet var vi så heldige å få en liten prat med vokalist Tommy Karevik som 
er strålende fornøyd med sluttproduktet. 

– Vi er veldig fornøyd med skiva og så langt fornøyd med tilbake-
meldingene. Vi føler selv at vi har lagd et enda tøffere album enn “Haven” og 
at “The Shadow Theory” har et sound som virkelig treffer deg rett i ansiktet. 
Gitarene er lagt mer fremme i lydbildet og vår nye trommeslager, Johan 
Nunez, har tilført bandet enda mer råskap.

Et relativt oppskrifsmessig svar, så vi må komme inn under huden på 
svensken. Så vi spør rett ut hvordan prosessen med albumet var og hvilken 
rolle han har som bandmedlem. 

– Tja, jeg er jo med å skrive ca 80% av låtene og låta “Ravenlight” lagde 
jeg selv i sin helhet og spilte inn som en demo. Deretter spilte jeg den for 
resten av bandet og så tok vi den med inn i studio og videreutviklet den  
før vi satt igjen med en ferdig låt. Sånn er ofte låtprosessen i bandet.  
Vi kommer med ideer som vi videreutvikler og sluttstiller sammen, 
og vi hadde det utrolig gøy under innspillingen av skiva. 

Men hvem er så denne svenske gullstrupen som  
virkelig måtte hoppe etter Wirkola, eller 
Khan i dette tilfellet? Ingen tvil om 
at karen virkelig kan synge, og det 
åpenbare spørsmålet er selvsagt 
hvem som er hans store forbilde.  

– Jeg hørte mye på Michael Jackson da jeg var gutt, og selvfølgelig var 
Freddie Mercury en stor helt vokalmessig. Men mitt aller største forbilde er 
Jørn Lande. Han har en kraft i stemmen som traff meg rett i magen første 
gangen jeg hørte ham.

Dette svaret kom litt bardust på oss. Jørn Lande! Joda, vi blir både stolte 
og beæret over at svensken har trykket en norsk viking til sitt bryst, eller 
hjerte om du vil, men vi klarer ikke å skjule overraskelsen og følger opp dette 
med å si til Karevik at han høres ut som alt annet enn Lande, men heller 
Freddie Mercury. 

– Joda, jeg er langt på vei enig i det, men Lande er en unik og stor vokalist 
som jeg ser opp til. 

Vi lar den ballen ligge og vil gjerne vite litt mer om Karevik og hans bakgrunn 
som vokalist. Ikke bare synger han i Kamelot, men også i det mer progressive 
bandet Seventh Wonder. Hvor lærte han å synge og når startet han karrieren? 

– Min mor tok meg med på Operaen da jeg var liten og det var da det hele 
startet. Jeg skjønte da at det var vokalist jeg skulle bli og at det bare var  
å øve. Jeg gikk aldri til noen sanglærer, jeg lærte meg teknikkene selv, og 
prøver å få mest ut av den stemmen jeg har.

Det kunne neppe vært lett å ta over mikrofonen etter Roy Khan som var 
selve signaturen til bandet Kamelot, og det åpenbare spørsmålet er selvsagt 
hvordan det var å hoppe inn i bandet og skulle møte fansen. 

– Det har vært en fantastisk reise siden 2012 og en av mine første og beste 
minner er fra starten. Jeg ble kastet inn i det foran 30 000  publikummere på 
Masters of Rock og det gikk heldigvis veldig bra. Responsen var overveldende 
og etter det så har jeg ikke tenkt så mye på forgjengeren min. 

Med et rykende ferskt album er det selvsagt en påfølgende turné i vente og 
Karevik er mer enn klar for å møte fansen med nye låter.  

– Vi skal kjøre på med fullt øs og enda tøffere scenerigg. Det blir ikke bare 
nye låter altså. Vi kommer til å spille gamle klassikere også, men det blir gøy  
å teste ut de nye låtene for fansen. Det kommer også en live-dvd etter turneen. 

Ingen tvil om at Karevik har tro på både bandet, de nye låtene og den nært 
forestående turneen. Og selvsagt legger de turen innom Oslo så den 
som vil vite mer får stikke innom Sentrum Scene når 
 høstmørket begynner å senke seg.

kunne vært brukt til rulleteksten på slutten av en 
film. Jeg tenker utferd når jeg hører den låta, det 
er en verdig avslutning på plata. Det er nesten 
en begravelsesmarsj, på en eller annen rar måte, 
he he. Vi følte at den ikke trengte å ha tekst eller 
vokal, den snakker for seg selv. 

UTFORDRENDE HELTIDSJOBB
– Hvorfor valgte dere “Interdimensional Summit” 
som første singel?

– Det er lenge siden vi har vært på banen, og 
den låta har en slags link til tidligere materiell. Det 
er ikke en klassisk Dimmu Borgir-låt, men den 
har mange elementer som bandet er kjent for. Det 
har vært mye diskusjoner rundt hva som skulle 
være første singel ut, men vi konkluderte med at 
det var det rette valget fordi fansen kan relatere 
seg til mye av følelsen i den låta. Singel nummer 
to blir “Council Of Wolves And Snakes”, som er en 
låt som er Dimmu Borgir i et nytt territorium på 
en måte. En litt utradisjonell låt, men sett fra et 
artistisk perspektiv så er det kanskje en av mine 
favoritter på denne plata. Det er en litt særere og 
en annerledes type låt, vi tråkker i et litt ukjent 
territorium på enkelte elementer i den låta. Den 
første singelen blir gitt ut som 7-tommer i mange 
forskjellige farger. Jeg er veldig fornøyd med at 
den kommer i vinylutgave. Jeg er vinylentusiast 
selv, og alle band jeg kjøper skiver av vil jeg helst 
ha på vinyl. Neste helg skal vi lage videoer til 
 begge disse låtene hos Patric Ullaeus i Sverige.  
Så vil det komme flere videoer utover året 
 antakeligvis, jeg vil tro det totalt blir fire videoer 
fra denne skiva. Vi har også et ønske om å lage 
video på stedet Dimmuborgir (på Island), men det 
var litt komplisert å få det til på denne årstiden. 
Men kanskje etter hvert.   

– Jeg har hørt rykter om at dere skal på tre års turné.
– He he. Ja, det er jo gjerne sånn at når du 

først forplikter deg til et band som Dimmu Borgir 
så er det en heltidsjobb, og en syklus på en plate 
er gjerne rundt tre år. Etter det så melker man det. 
Man skal ikke holde på for lenge, men heller ikke 
for kort. Tre år er en passelig tid på å promotere 
en ny utgivelse, når man både skal turnere i hele 
verden og spille på festivaler om sommeren. 
Dimmu Borgir har bygd seg et fundament, så selv 
om vi har vært borte en stund så har vi fortsatt en 

fanskare. Vi har lagt ned et solid grunnarbeid for  
å bygge det fundamentet. Vi har aldri fått noe 
gratis, vi har aldri hatt noen listeplasseringer eller 
“vært heldige” og blitt store. Bandet har jobbet 
hardt i over 25 år, og vi har ofret mye for å være 
der vi er i dag. 

– Hvordan klarer dere å koordinere turnélivet 
med privatlivet?

– Vi er nok litt mer selektive nå på hva vi 
velger å gjøre, vi kommer ikke til å spille på 
alle  gatehjørner. Og så må vi prøve å arrangere 
pauser mellom turneene. Og kanskje gjøre kortere 
turneer. Før turnerte vi to måneder i strekk, men 
vi blir jo ikke noe yngre akkurat. Vi må bare 
prøve å gjøre det beste ut av det, og velge de 
beste  stedene som er fornuftige for oss, både 
 økonomisk og størrelsemessig. Så må man prøve 
å få tid til familie mellom slagene. Men det kan 
helt klart bli utfordrende. 

KREATIV TREENIGHET
– Dere er fortsatt bare tre faste medlemmer?

– Ja. Det er noe vi bestemte oss for i 2009.  
Det blir for mye med seks bandmedlemmer som 
skal ha like mye å si. Jo flere kokker, jo mer 
søl rett og slett. Etter alle årene med stadige 
utskiftninger av bandmedlemmer, og litt dramatikk 
relatert til det, så fant vi ut at det var bedre for oss 
å være en trio. For at bandet skulle kunne fortsette 
videre var det viktig å ta den avgjørelsen. Det er 
jo aldri bra å skifte ut folk i et band, men noen 
ganger må man ta avgjørelser som ikke alltid er 
veldig  behagelige, for at bandet skal kunne fort-
sette. Nå er det jo Silenoz og jeg som er original-
medlemmene, og som tar de store avgjørelsene 
og business-delen av bandet, men Galder spiller 
også en viktig rolle i låtsriverprosessen. Gerlioz 
(Geir Bratland, keyboard) og Daray (Dariusz 
Brzozowski, trommer) er også med på å skape 
helheten, men det er vi tre som tar avgjørelsene. 
Begge to har vært med i ganske lang tid faktisk, 
Daray har vel vært med i rundt ti år. 

– Det blir jo nødvendigvis en stund når det er 
åtte år siden forrige skive, he he.
– Ja, Daray var med oss en stund før vi lagde 
“Abrahadabra” også. Nå føler vi at vi har en stabil 
lineup med folk som tar jobben sin seriøst. Vi 
 samarbeider bra som et team, og det er viktig 
når vi er så mye sammen. På turné lever man 

veldig tett på hverandre, og da er det viktig å være 
omgitt av mennesker som du greier å være rundt. 
Jeg kan forstå at en fan kanskje savner et  
ex-medlem, men det er alltid en grunn til at 
endringer skjer, og det er til det positive. Ikke 
alltid fordi man har lyst, men noen ganger så må 
man. Det blir litt sammenlignbart med band som 
Kiss for eksempel, som jeg har vært stor fan av 
siden jeg var fire år. Jeg foretrekker Ace Frehley 
og Peter Criss, men jeg skjønner hvorfor Paul 
og Gene har tatt en beslutning på å bruke andre 
mennesker enn dem. Det er kanskje lettere for en 
musiker å forstå, enn for en fan. 

– Hvordan har dere utviklet dere som musikere 
på 25 år?

– Vi er jo selvvlærte, men vi har blitt bedre og 
mer bevisste på hva vi vil selv. Og visjonen til 
Dimmu Borgir er det jo vi som har. Når man hører 
på den første skiva sammenlignet med dagens, 
så høres det ut som to forskjellige band. Det er 
en enorm utvikling, og det er basert på at man 
blir mer bevisst på hva man vil ha, hvilken retning 
man vil, og hvilken atmosfære eller følelse man 
ønsker. På et bands første plater jobber man 
kanskje med teknikere som ikke forstår visjonen 
og retningen til bandet, og så får man dårlig lyd, 
og man har lite budsjett. Men etter hvert vokser 
man som band, og blir mer bevisst på ting. Det er 
en naturlig utvikling. Det har vært en lang reise, 
og den er fortsatt ikke slutt for å si det sånn. Jeg 
føler fortsatt at vi har veldig mye å gå på. Vi er 
fortsatt veldig kreative, og har faktisk begynt  
å spille inn ideer med tanke på neste plate allerede. 

– Så det kommer ikke til å gå like lang tid til 
neste plate?

– Nei, jeg håper ikke det. Men det er tid-
krevende å være på turné, og det er vanskelig  
for et band som Dimmu å lage musikk når vi 
er midt i live-settingen. Men på ett eller 
annet tidspunkt regner jeg med vi må 
ta en liten pause for å fokusere på  
å lage noe nytt, så det ikke går 
så lang tid til neste gang. 

Anmeldelse av  
“Eonian” finner du på 
norwayrock.net.

“Bandet har jobbet hardt i over 25 år,  
og vi har ofret mye for å være der vi er i dag.”

.
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