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KARI RUESLÅTTEN
SIN EGEN STØYFIENDE

KARI RUESLÅTTEN

Kari Rueslåtten er for tiden ute og 
 promoterer sitt nye alnum “Silence Is The 
Only Sound”. I den forbindelse besøkte 

hun hovedstaden for å spille i Kulturkirken Jacob.  
Undertegnede snek til seg en middagsdate med 
dette vakre vesenet, og innledet med å spørre om 
hvordan man følger opp et kritikerrost album som 
“To The North”.

– Veldig hyggelig at du sier det på den måten. Når 
jeg skriver låter så skriver jeg som regel litt flere enn 
jeg trenger, for du vet aldri helt hva du trenger. Når 
du lager et album, har du lyst til at det skal være en 
helhet. Men hvis du har for mange av en type låter 
så blir det ikke en helhet, da må noen bort. Derfor 
skriver jeg heller alltid litt for mange, og så tenker 
jeg at de blir med på neste plate i stedet. Men når du 
skal begynne på en ny plate så har du ikke lyst til å 
ha med dem, du har lyst til å begynne på nytt. 

– Så du tenkte ikke at du skulle fortsette  
i samme trenden som forrige plate?

– Nei, men det er et veldig godt spørsmål. For 
jeg var veldig fornøyd med hvordan det gikk, og 
de musikerne som var med var både hjertelige 
og dyktige. Det er mange som er dyktige, men 
disse ville gjerne forstå hva jeg tenkte, og hadde 
lyst til å løfte det opp et hakk. Så jeg hadde lyst til 
å  jobbe med dem igjen, og tok med akkurat det 
samme bandet på denne plata. Da ble det også 
lettere å si hvilken retning vi skulle gå. Jeg synes 
både “Time To Tell”, “To The North” og “Silence Is 
The Only Sound” er en del av en slags utvikling. 
Som type er jeg egentlig veldig bekymra, og 
samtidig uredd. Uredd når det gjelder å kaste seg 
ut i det, og tenker “ny plate, nye muligheter”. Men 
egentlig er jeg kjemperedd for de utroligste ting. 
Mest av alt går det på de små tingene, at noe skal 
gå galt. Jeg bruker mye tid på å bekymre meg 
for ting. Og det er som regel unødvendig. Men å 
lage en ny plate er å kaste seg ut i noe ukjent. Og 
kjent, så det er samtidig en deilig følelse.  

– Du skriver alt selv, eller samarbeider du med noen?
– Jeg skriver alt selv. Det er en ensom prosess 

å skrive tekst og musikk, men etter det er du 
ikke alene lenger. Før jeg går i studio er det 
mye  samarbeid. Jostein Ansnes (gitar) er også 
produsent, og når man har den rollen så har 
man også helhetsansvar. Jeg sender demoer til 
ham og forteller underveis hva jeg tenker, og får 
tilbakemeldinger fra ham. Og det samme andre 
veien. Det er ikke høy krigføring, men begge har 
sterke tanker, og det synes jeg er veldig deilig. 
Etter vi hadde laget “To The North” visste jeg at 
han kunne jeg stole på, for han skjønner greia mi. 

– Hvilken låt er du mest fornøyd med på det 
nye albumet?

– Det er vanskelig å finne tid til å skrive når 
man har mann og barn. I innspurten av skrive-
prosessen trengte jeg mer enn noen stjålne 
øyeblikk til å skrive, så jeg sendte familien ut 
på tur en søndag. Det var en perfekt dag med 
sol og snø, og egentlig trist å sitte inne. Derfor 
tenkte jeg at den låta jeg skrev da måtte med på 
skiva. Men da vi kom i studio fikk vi den ikke til. 
Jostein ville droppe låta, men bassisten (Martyn 
Campbell) likte låta og hadde mange ideer, men 
de ble forkastet underveis. Men helt på slutten av 
innspillinga kom han med en idé som han hadde 
jobbet med etter at alle andre hadde dratt hjem. 
Og der satt den, det ble kjempefint. Det var “As 
Evening Falls”. Så den er jeg veldig fornøyd med.

– Når du skriver, er det musikken eller historiene 
som melder seg først?

– Det er litt forskjellig. Av og til har jeg en sterk 
tanke, mens andre ganger er det melodien som 
kommer først. Ofte kommer ideen og musikken 
på likt, og så jobber jeg ut tekstene når melodien 
er på plass. 

– Du begynner altså sjelden å skrive bare  
en tekst først?

– Ja, egentlig. Men jeg leser mye dikt og noveller 
for å få ideer, og hvis jeg ser en frase, eller får 
en assosiasjon til noe som kunne blitt en frase, 
så skriver jeg det ned. Jeg har mange fraser 
liggende, så når jeg får en idé kan jeg se gjennom 
frasearkivet for å se om det er noe som passer. 

– Hva handler tittellåta om, og hvorfor ble den 
albumtittel? 

– Den handler om den konkrete støyen med 
at vi er så busy, det er så mye som skjer og vi 
har ikke noen måte å trekke oss tilbake på. Det 
er ikke tillatt, man forventes å være tilgjengelig. 
Ting har utviklet seg så fort, det er ingen som 
forventer noen pauser, alt skal skje med en gang. 
Hvor er det stillheten egentlig er? Mine beste 
skrive perioder er når jeg drar til fjells, på en hytte 
helt alene uten andre folk. Men når det er så 
stille, så hører du så godt tankene dine. Av og til 
er tankene også en fiende, du får ikke fred. Så da 
begynte jeg å fundere på hvor det eneste stedet 
med stillhet er. Gi meg et hull i jorda, må vi dit før 
det blir stille? Låta handler om at vi både er omgitt 
av støy, og også at vi er vår egen støyfiende. Så gi 
meg den plassen der stillhet er den eneste lyden. 
Da jeg sendte den låta til Jostein var det han 
som sa at det måtte bli albumtittelen. Jeg var litt 
usikker på om det var det hele plata handlet om, 
men etter hvert landet jeg på at den tittelen fint 
kunne summere opp albumet. 

PRODUKTIV JUBILANT
– Hvorfor har du valgt å lage en ny engelsk 
 versjon av en gammel låt?

– Det er min måte å markere 20-årsjubileet 
på. “Spindelsinn” var starten på det som skulle 
bli solokarrieren. Den var skillet mellom metall 
og et annet uttrykk. Jeg var spent på hvordan en 
helt annen sjanger ville bli. Jeg har alltid beveget 
meg innenfor det mørke og dystre, men samtidig 
har jeg vært stor fan av Tori Amos, og likt mye 

 forskjellig musikk, klassisk musikk også. Og så 
kom  “Spindelsinn”. Det er artig å kunne gjøre den 
på nytt, for den har betydd mye. Og jeg har spilt 
den utrolig mye på konserter, og opplevd at folk  
i mange forskjellige land kan den og synger  teksten 
med meg. Så jeg hadde lyst til å gjøre den på nytt, 
men det var naturlig at den måtte fornyes litt, og 
da ble det engelsk tekst og litt nytt  arrangement. 
Det var veldig artig, og jeg var spent på om den 
kom til å bli med på plata. Det gjorde den.

– Du har vært veldig produktiv de siste årene, 
er du allerede igang med neste plate?

– Nei. Du vet, Facebook sender deg sånne 
minner om hva som skjedde for noen år siden, 
og herregud så mye som har skjedd de siste åra. 
Så jeg skal sette ned tempoet litt har jeg tenkt. 
Det betyr ikke nødvendigvis at jeg ikke skal gjøre 
musikk, men det å komponere og lage et helt 
album er tidkrevende. Men det er veldig artig også 
da, så jeg har ikke lyst til å miste gløden. Jeg er 
redd for at jeg pusher for hardt og er for ivrig, 
men låtene kommer lett for tiden så jeg pusher 
dem ikke frem sånn sett. Men det å gi ut et album 
er mye mer enn å lage musikken, det er sånt du 
glemmer når du setter igang.    

– Er det formidling av låtene eller det å skape 
ny musikk som motiverer deg mest?

– Begge deler tror jeg. Men det å lage låtene er 
nesten terapi, det er noe som man får mye igjen 
for på mange vis. Jeg liker veldig godt å synge og 
spille piano, og skape fine melodilinjer og kjenne 
at de vokser. Så det er lettere for meg å kutte 
ut konserter, for det handler mer om albumdis-
tribusjon. Men når jeg står der og får den nære 
kontakten med folk, og kjenner at det jeg har 
laget faktisk betyr noe for noen, da ville jeg aldri 
vært foruten. Det er helt uvurderlig. Musikk er et 
verdensspråk, det er noe som appellerer til oss på 
tvers av alt. 

– Har du mange fans utenfor Norge også?
– Ja, spesielt i Tyskland. Eller Europa 

generelt og Sør-Amerika. Det er stort sett de to 
 kontinentene. Jeg har vært en del rundt omkring 
og spilt siden 2014, og det er utrolig givende. 
Det er veldig artig å få være med på, ikke minst 
det å møte fansen etter konserten. Folk er utrolig 
 hyggelige, det har blitt mange givende og fine 
møter. Jeg føler meg veldig priviligert.

–  Skal du ut på turné nå?
– Ja, jeg drar en runde til Tyskland i midten av 

november, og så blir det en tur til Italia og Hellas  
i begynnelsen av desember. 

– Blir det med fullt band, eller blir det akustisk?
– Det blir for det meste som duo. Jeg liker det 

akustiske uttrykket veldig godt, men det er også 
et økonomisk spørsmål. Man må få det til å gå 
rundt. Intimkonserter blir veldig nært, og det synes 
jeg er spennende. Det blir veldig konsentrert. Vi 
gjorde The Sirens (trioen Anneke van Giersbergen, 
Liv Kristine og Kari Rueslåtten) for noen år siden, 
og da spilte vi med fullt band. Det var en svær og 
proff produksjon med masse folk. Det var super-
artig. Og det ble en stor overgang til duoformatet 
og mine egne låter. Begge deler er kult, men det 
er deilig med den nærheten, og muligheten til  
å improvisere og prate mellom låtene. 

– Blir det noe mer The Sirens?
– Nei, det ser ikke sånn ut akkurat nå. Vi 

hadde det veldig koselig, men det skulle utrolig 
mye til for å få det til, jeg trodde nesten ikke 
det skulle bli noe av. Vi holder alle på med egne 
ting. Så vi kan vel si at vi har lagt det på is inntil 
videre. Men det er virkelig noe av det artigste 
jeg har gjort. Lydteknikeren som vi hadde med 
oss, har jeg tatt med videre. Han er kjempeflink, 
og det er så godt med den forståelsen for hva 
man holder på med. Selv om det vi gjør nå er 
 akustisk, så har han forståelsen for hvor det 
egentlig kommer fra. 

PSYKOLOGISK TIME-OUT
Etter fem soloutgivelser tok Kari en pause fra 
musikken, og da hun omsider kom tilbake med 
“Time To Tell” i 2014 hadde hun ikke gitt ut ny 
musikk siden “Other People’s Stories” i 2005. Jeg 
var nysgjerrig på hvorfor hun var så lenge borte 
fra rampelyset.

– Det var en lang periode hvor jeg ikke gjorde 
noen ting. Det er rart å tenke på nå, det var jo 
bare teit. 

– Føler du at du har kastet bort noen år?
– Ja, jeg gjør det. Jeg stiftet familie, hadde små 

barn og trodde at jeg ikke hadde tid. Samtidig 
som jeg følte at jeg måtte gjøre noe helt annet. 
Jeg begynte å studere psykologi, og fikk meg en 
jobb etter hvert. Jeg ble glad i det også.

– Har du jobbet som psykolog?
– Ikke som klinisk psykolog, men som 

 organisasjonspsykolog. Jeg jobber med leder-
utvikling og friske folk. Det er veldig artig, og 
når du begynner med et fag så blir du hekta, 
jeg ble veldig oppslukt av det. Men så møtte jeg 
Tuomas Holopainen (Nightwish, tangenter), og da 
skjønte jeg at nå var det nok, jeg måtte tilbake til 
musikken.  
– Hvorfor gikk du fra metall til å bli  
singer/songwriter?

– Det er egentlig et godt poeng. Men da jeg 
spilte i The 3rd And The Mortal, og mange av de 
andre banda jeg har spilt i, så var låtskrivingen 

så demokratisk. Flere kom med riff og jeg kom 
med en melodilinje, og så ble det til noe sammen. 
Men da jeg plutselig sto der alene begynte jeg 
å lære meg å spille piano, for jeg måtte ha et 
instrument. Gitar hadde jeg fått nok av, så det 
gadd jeg ikke å lære meg, he he. Jeg spiller litt 
gitar, men mest piano. Og da ble det et annet 
uttrykk. Jeg programmerte en del musikk, og da 
fikk jeg inn andre komponenter som jeg syntes 
var veldig spennende. Jeg syntes det var deilig 
at du kunne lage de sørgmodige klangene uten 
at du  nødvendigvis trengte tre fuzzgitarer. Så det 
skjedde vel litt gradvis. Metallsjangeren er veldig 
bandorientert. Når du skal lage et metallalbum så 
er det naturlig å tenke band. Litt tilfeldig var det 
vel også, samt at jeg hadde et behov for å legge 
noe bak meg. 

– Hvorfor begynte du med metall  
i utgangspunktet?

– Det var ikke noe alternativ. Det var det  
som gjaldt, helt fra tidlig ungdom. Det var det  
jeg hørte på.

– Du har kanskje fått et bredere publikum på 
grunn av metallbakgrunnen? Det er vel mange 
i rockemiljøet som egentlig ikke hører på sånn 
musikk, men gjør det fordi du allerede har kred  
i miljøet. 

– Ja, de tenker vel at dette kan de like selv om 
det ikke er metall. Det synes jeg er fantasisk kult. 
Jeg hører jo på mye forskjellig selv, uavhengig av 
sjanger. Også har det kanskje vært en utvikling 
hos noen som har begynt med metallen, men 
 kanskje har utvidet horisonten sin litt. Det er 
mange folk som har vært med meg lenge, men 
nye folk som har kommet til er ikke nødvendigvis 
fra metallverdenen. Så jeg har forskjellige typer 
publikum. Jeg synes det er utrolig hyggelig og 
rørende at folk som har fulgt meg hele veien 
fortsatt er med på det jeg gjør. 

– Og det selv etter en lang pause.
– Ja! Jeg var helt sikker på at det skulle 

være over. Jeg er kjempeglad for det. Jeg vet 
egentlig ikke helt hvorfor. Det må være fordi det er 
 melankolsk tror jeg. Kanskje vi ikke trenger  
å være så låst i sjangre, hvis vi får en slags bro 
over til noe annet så er det på en måte greit.

– Hva slags inspirasjonskilder har du hatt opp 
gjennom årene? Hva var det som gjorde at du fant 
ut at du ville drive med musikk?

– Jeg har alltid vært veldig glad i å fortelle 
historier. Og at andre forteller historier. Spesielt 
skumle og dystre historier, som ikke nødvendigvis 
har en lykkelig slutt. Jeg er veldig mørkeredd 
og har en sterk fantasi. Så jeg hørte veldig mye 
på radioteatret da jeg var liten. Det gikk seint på 
kvelden, og jeg hørte på det under dyna. Jeg var 
sikkert altfor liten egentlig, men da var jeg så 
redd etterpå at jeg begynte å synge. Jeg hadde 
gitar, og begynte å lage musikk og rytmer. Så 
det begynte med at det åpenbart var noe som 
måtte ut. Også har jeg alltid hatt en folketoneaktig 
stemme, så jeg har hørt mye på folkemusikk. 
Pappa har vært veldig ivrig på det, han kommer 
fra Hallingdal. Ellers hørte jeg på artister som 
Dollie de Luxe og Randi Hansen, jeg likte godt den 

Kari Rueslåtten ligger ikke på 
 latsiden for tiden. Siden 2014 har  
hun gitt ut hele tre studioalbum, 
hvorav siste tilskudd på lista kom 
 tidligere i høst. Vi tok en prat med 
gullstrupen om både ny og gammel 
musikk. 

TEKST MARIANNE LAURITZEN
FOTO ARILD JUUL

“Musikk er et 
verdensspråk.”.

>



64 NRM 4-2017 norwayrock.net 65NRM 4-2016norwayrock.net

GEIR AMUNDSEN

1. VON HERTZEN BROTHERS – War Is Over   
Verdens beste finske progga brødretrio skuffer aldri!     

2. SONS OF APOLLO – Psychotic Symphony 
Solid og tøft. Men ikke mindblowing.    

3. H.E.A.T – Into The Great Unknown 
Svensker altså. Digger dem. 

4. STEVEN WILSON – To The Bon  
Det tok sin tid, men der satt den.  

5. GUN – Favourite Pleasures 
Skottene har et utømmelig lager av fengende 

gromlåter.   

GEIR VENOM LARZEN

1. EUROPE – Walk The Earth 
Den som konkluderer at symfonisk tungrock  

ikke blir stort bedre enn Europes overrumplende  
nye skive, har rett.

2. DIABLO SWING ORCHESTRA  
– Pacifisticuffs 

Djevelsk godt, for tredje gang på rad.  
Svenskene  behersker endog fornyelsens kunst,  
uten å kompromisse individualitet. Ingen gjør 
 vaudevillerock bedre enn disse akkurat nå.

3. MOTORPSYCHO – The Tower 
Nesten på nivå med trøndernes magnus opus,  

”Heavy Metal Fruit”.

4. MORK – Eremittens Dal 
Funksjonell, 90-tallskjevlet svartmetall. 

5. GÅTE – Attersyn 
Når bandet – inkludert gitarist Børmark – omsider  

tar til vettet, går man 2018 feststemt i møte. 

MARIANNE LAURITZEN

1. TOM PETTY – Alt 
Ingen nærmere forklaring nødvendig.

2. SATYRICON – Deep Calleth Uopn Deep 
Denne tåler noen runder til.

3. ENSLAVED – E 
E for eisablabraskive. 

4. EUROPE – Walk The Earth 
Nok et bra album fra 80-tallsheltene  

som stadig blir mer og mer influert av 70-tallet.

5. H.E.A.T – Into The Great Unknown 
Prøver å like mer enn to låter på denne skiva. 

SVEN O. SKULBØRSTAD

1. DIABLO SWING ORCHESTRA  
– Pacifisticuffs   

Sverige klinker til med årets album for tredje strake  
året på rad. Nå MÅ folk få ørene opp for dette 

 fantastiske bandet. 

2. PSION – Psion EP   
Storslått og symfonisk black/death power hardcore metal.

3. JESPER BINZER – Dying Is Easy  
Den danske dreng leverer solid materiale på egne ben.

4. GÅTE – Attersyn 
Velkommen tilbake, dere har vært sårt savnet! 

5. PROPHETS OF RAGE – Prophets Of Rage 
Rage Against The Machine + Public Enemy  

+ Cypress Hill = Hell yes!

ADIMIRON
Et Liber Eris
Indie Recordings

Mørkt, melodiøst og 
progressivt fremmer 
plutselig italienske 
Adimiron egen sak. De 
har et knippe album 
bak seg, men årets 

utgivelse skroter forutgående arbeider. Jeg 
styrer imidlertid klar av påtvungne passasjer 
med gutturalklisjébrunst; Adimiron er per 
2017 såpass driftige låtskrivere at den slags 
muggholdig tenkning burde nøytraliseres. 
Platas atmosfæriske kvaliteter, derimot, 
bevirkes effektivt og inntagende, hvori 
sveisne tristesselinjer ryggstøttes av 
reflekterte ostinatrepetisjoner, fule 
dissonans sløyfer, brautende krigshissing og 
flammende samspill. At bandet besitter 
inngående kjennskap til King Crimson, Killing 
Joke, Mastodon, Leprous, eldre Riverside og 
Opeth synes hevet over tvil. Brorparten av 
enkeltlåtene faller på riktig side av 
kvalitetsstreken, med god margin, og anføres 
av ”The Sentinel”, Mastodon-rittet ”Zero-
Sum Game”, besindige ”The Coldwalker” og 
”Stainless”. Manko på definert identitet 
kompenseres for ved varietet og 
kompositorisk dybde. Adimiron overrasker. 
4/6 | Geir Larzen

AIR RAID
Across The Line
High Roller

De tre årene siden 
forrige skive har bydd 
på turbulens innad i Air 
Raid og Gøteborgbandet 
kan skilte med to nye 
medlemmer på sitt 

tredje album. Aller mest drastisk er selvsagt 
et vokalistbytte, men Fredrik Werner gjør en 
god jobb han og bandet leverer også denne 
gang heavy metal som om det skulle vært 
1985. Og da kanskje som de skivene man 
gjerne fant litt billig i LP-kassene tidlig på 
90-tallet. Det er i grunn ikke noe 
revolusjonerende her, det er ganske så streit 
og grei metal. Det låter mer europeisk enn 
amerikansk og på låta Northern Lights har 
gutta hentet influenser fra svensk 
folkemusikk. Det jeg virkelig liker er ride 
cymbalen. Det å få til lyden av at man hører 
trommestikka treffer cymbalen er en kunst. 
Det i seg selv er ikke nok til å heve 
låtmaterialet over middels dessverre.  
3/6 | Ronny Østli

AKERCOCKE
Renaissance In Extremis
Peaceville

Når engelske Ake rcocke 
smir album nummer 
seks, er alt ved det 
gamle. At kvintettens 
kliniske samrøre av 
tekno kratisk dødsmetall, 

gotisk rock og forgodtbefinnende nonsens 
borger for originalitet og musikalsk 
innovasjon, er en dummere påstand enn 
Donald Trumps samlede Twitter-konto. Som i 
forutgående virker nedhamres bestialske 
omkalfatringer, uten kunstnerisk motivasjon, 

og man ender med et maskinelt, og passe 
tåpelig lappeteppe av inadekvate brytninger, 
i selvhevdende tjeneste. Jason Mendonças 
kjellerdype gutturalknurr er umulig å ta på 
alvor; det samme gjelder de dramatiske 
etterstrebelsene hans. Akercocke er i ferd 
med å bli uutholdelig irriterende. At her ikke 
tiltrer enkeltpartier av kompositorisk tyngde 
må tilskrives bandets hastige fraksjonshigen. 
2,5/6 | Geir Larzen

ALAZKA
Phoenix
Arising Empire

Melodiøs metalcore 
finner vi på albumet til 
disse unge tyske 
debutantene. Tidsriktig 
for mange, ikke for 
meg. Til metalcore og 

være er musikken ganske behagelig, den er 
ikke helt håpløs. Som vanlig er det vokalen 
som tar knekken på meg, det ropes selvsagt 
og varierer med mer melodisk vokal på 
refrenger og andre partier. Jeg vil tro 
sangeren her ikke er helt ukjent med In 
Flames, jeg får litt Anders Fridén vibber over 
noe av stemmebruken her. Det er en ganske 
variert skive egentlig, og de gjør mye riktig. 
Hadde det bare vært musikk jeg liker.  
2/6 | Ronny Østli

GREGG ALLMAN
Souhern Blood
Universal

Sørstatsveteranen døde  
i mai, og etterlot seg en 
rimelig verdig, av dempet 
svanesang. Åpnings-
sporet ”My Only True 
Friend”, skrevet til 

broder Duane, er originalpennet, mens resten 
av skiva lades med låter plukket fra 
sortimentet til størrelser som Tim Buckley, 
Willie Dixon og The Grateful Dead. Noen 
oppsiktsvekkende prestasjoner finner ikke 
veien til ”Southern Blood”. I stedet oppfører 
Allman personlige favoritter, i henhold til 
vennligstilte Allman Brothers-tradisjoner, 
smidd og instrumentert for radio, av en 
distingvert herre som ventet på døden.  
”I Love The Life I Live” svinger, mens 
albumets country-sterile foreteelser neppe 
appellerer til andre enn skjeggete Allman-
fanatikere, uten allergi mot skingrende 
saksofonsoloer.  3/6 | Geir Larzen

ANGUIS DEI
Ad Portas Serpentium
Svart

Ethvert symfonisk 
svart metallband må 
for evig og alltid tåle 
sammenligning med 
Emperors magnifikke 
nybrottsarbeid ”In The 

Nightside Eclipse”, debutantene Anguis 
Dei inkludert. Kvartetten består imidlertid 
prøven bedre enn de fleste, og imponerer 
med denne EP-utgivelsen. Jyplingene 
påminner nevnte idoler i kombinasjonen 
ungdommelig vrede, nådeløse tempi, 

sterke melodilinjer, kontrasterende grep, 
orkestrerte synthesizere og tekniske 
kapasiteter. ”Maythorns Over Uroboros” 
fremmer kandidatur som årets heftigste 
svartmetallkomposisjon, armert med 
substansiell melodikk, rabiat samspill og 
dynamiske kirkeorgelbrekk. Satan-
hymnologiske omkalfatringer gjør seg 
også gjeldende i påfølgende spor, mens 
”Origin”, et demonisk pianointermesso, 
danner pen opptakt til heseblesende, 
treffsikre ”The Lionel”. Anguis Dei gjør  
en mer enn lovende platedebutfigur.  
4,5/6 | Geir Larzen

AOSOTH
V: The Inside Scriptures
Agonia

Brutal black metal er 
sjangeren franske Aosoth 
serverer. Tempoet er 
rimelig høyt hele veien. 
Dette er ikke av den 
melodiøse svenske 

sorten som eksempelvis Marduk leverer, ei 
heller så brutalt som Blasphemy. Uten å 
være like teknisk får jeg tidvis en slags 
nyere Emperor feeling av dette. Jeg har 
veldig sansen for et av bandets tidligere 
album, men synes denne blir en smule 
anonym. Det er massivt og fett, men det går 
litt inn ene øret og ut av det andre. 
Favoritten er låta Contaminating All 
Tongues, som starter midtempo og som 
skiller seg litt på dette femte albumet til 
Aosoth. 3/6 | Ronny Østli

APPICE 
Sinister
SPV / Steamhammer

Det finnes vel ingen 
slagverkende brødrepar 
som har hatt større 
innflytelse på rocken, 
spesielt den hardere 
delen, enn brødrene 

Carmine og Vinny Appice. Nå har de, inspirert 
av liveoppsetningen deres «Drum Wars  
– Live», barket sammen i ren trommeduell og 
samlet sammen et kobbel av ymse 
rockemusikere for å backe kampen. 
Interessant tanke, men er det interessant 
utover nostalgitrippere eller trommenørds?

Det varierer veldig. Tittelkuttet, som åpner 
saken, er en classic hard rock-låt hvor det 
mest spennende er det fake temposkiftet 
mellom vers og refreng som egentlig ikke er 
noe temposkifte i det hele tatt når man 
omsider får tak i takten på verset. Uansett et 
bra virkemiddel som hever en ellers høyt 
gjennomsnittlig låt. Det at begge Appicene 
ligger i hvert sitt øre i stereobildet bidrar i 
tillegg sterkt til en meget spesiell men 
velfungerende sound. De har skrevet en 
direkte hyllest til deres mangeårige felles venn 
ved navn Ronnie James Dio, nemlig «Monsters 
& Heroes». Denne skaper heller ikke mange 
store krusninger på sjøen ved navn rock, og 
sliter med å leve opp til inspirasjonskilden den 
handler om. Følelsen av at dette albumet blir 
en lang reise fra start til slutt melder seg 
omtrent her, men heldigvis er det spor til 
bedring allerede ved neste låt, tredjesporet 
«Killing Floor». Langt tøffere riff og bedre 
arrangement gjør at denne sitter vesentlig 

SKIVER
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klare  kvinnestemmen. Så ble jeg litt eldre og Doro 
Pesch kom inn i mitt liv. Da var jeg solgt. Jeg likte 
at imaget hennes ikke var så bimboaktig. Det var 
hun som bestemte hvordan soundet skulle være, 
hun kom ikke bare inn og sang. Det var hennes 
band og uttrykk. Hennes musikalske uttrykk var 
metall, og det syntes jeg var veldig inspirerende.

– Ikke Lita Ford altså?
– Nettopp. Ikke Lita Ford nei. Hun er utrolig 

dyktig, men det var det imaget hennes som 
jeg overhodet ikke relaterte til. Det var sikkert 
plateselskapet som syntes at hun skulle ha et sånt 
image, men det tenkte du ikke på på den tida der. 
Jeg spilte mye i rockeband, og hørte på Kiss og 
Guns N’ Roses. Og Metallica ikke minst. Så ble det 
egentlig bare hardere og hardere. Også studerte 
jeg klassisk sang ganske tidlig, og sang arier. Det 
var også musikk jeg likte veldig godt, så jeg har 
alltid vært litt schizofren musikalsk. 

– Du nevnte Tori Amos i stad også.
– Ja, henne også. Men da hadde jeg blitt litt 

eldre. Og Loreena McKennitt. Det hørte jeg mye 
på mens jeg spilte i The 3rd And The Mortal. Noe 
country også. Men Tori Amos spesielt, hennes 
måte å være så personlig på i tekstene var helt 
nytt for meg. Og veldig treffende, du utfordrer deg 
sjøl ved å sette ord på de litt krevende temaene. 
Det er noe av det du ikke kan gjøre i et band føler 
jeg. Det ligger mye nærmere en singer/songwriter. 
Man er så personlig, det blir liksom litt rart i et 
band, det føltes i hvert fall sånn for meg. Jeg 
elsker alt Tori Amos gjør, hun gjør sjelden noe som 
ikke er bra. 

– Hva hører du på hvis du skal sette på noe 
musikk hjemme en dag?

– Jeg hører mye på kvinnelige artister, det må 
jeg bare innrømme. Jeg liker godt å høre på hva 
de norske damene gjør, som Susanne Sundfør, 
 Highasakite, Anneli Drecker og Mari Boine. Det er 
veldig mye spennende som kommer fra Norge.  
Bon Iver og Florence + The Machine liker jeg også. 

– Kjenner du til Heather Nova? Hun er en 
kvinnelig artist som har fulgt med meg helt siden 
90-tallet. 

– Ja! Henne har jeg hørt mye på. Sånne som 
henne liker jeg godt.

TRYGGE AMBISJONER
– Det er 20 år siden “Spindelsinn”, hvordan har 
du utviklet deg som artist på disse årene?

– Jeg håper at jeg har utviklet meg, he he. Da 
jeg begynte å spille musikk følte jeg meg veldig 
trygg på at jeg hadde noe å komme med, og jeg 
hadde sterke tanker om at det både skulle være 
folketoner og litt elektronisk musikk. Det skulle 
være noe nytt, som forente de to tingene. Jeg 
holdt på veldig lenge med den første skiva, og det 
høres veldig tydelig. Men da jeg skulle synge de 
låtene på konsert var jeg veldig nervøs og redd, 
jeg var usikker og kvalm, og det kosta meg mye. 
Jeg har alltid tenkt at jeg skal lage nye uttrykk. 
På “Other People’s Stories” skulle noe være 
programmert og litt hardt, og så skulle noe være 
akustisk og mer nært. Jeg hadde høye ambisjoner, 
og utfordra både meg sjøl og lytterne på hva som 
er greit av sprang innenfor ti låter. Da jeg skulle 

starte opp igjen med musikken konkluderte jeg 
med at jeg liker at det er variert. På den nye plata 
representerer “Gone” for meg mange ting fra 
fortiden min, mens “Silence Is The Only Sound” 
har en lang hale som jeg kanskje aldri ville turt  
å bruke tidligere. Jeg er kanskje litt modigere nå. 
Høye ambisjoner har jeg alltid hatt, men nå er 
jeg tryggere på at jeg får til den kombinasjonen 
med noe som er sart og noe som er litt hardere. 
Dermed har jeg også blitt litt mindre nervøs når 
jeg skal opptre, og tenker heller “Nå har jeg holdt 
på med dette så lenge at det må da være noe  
i det”. Nå synes jeg det er mye artigere å ha 
 konsert enn hva jeg syntes for 20 år siden. Også 
har jeg en annen jobb i tillegg nå, og det gjør at 
jeg er ganske avslappet til at musikken er noe jeg 
gjør fordi det gir meg overskudd og energi – jeg 
klarer neste ikke å la være. Men det er ikke et 
levebrød, og da er det mer lystbetont.

– Levde du av musikken tidligere?
– Ja. 
– Da slipper du vel den bekymringen om at det 

skal gå rundt nå?
– Ja, ikke sant. Jeg har aldri produsert så 

mye på så kort tid som jeg har gjort nå, som jeg 
egentlig ikke må. Nå går ting mer av seg sjøl, når 
det ikke er noe press. 

– Har du noen låter som aldri kan utebli fra 
settlista?

– Ja, “Spindelsinn” for eksempel. 
– Kommer du til å spille begge varianter 

fremover?
– Nei, jeg spiller en hybrid, halvparten på norsk 

og andre halvparten på engelsk. Jeg klarer ikke å 
slippe den norske versjonen. “Exile” er også en låt 
jeg alltid har gjort, den er jeg veldig glad i. Og fra 
nyere materiale er “Paint The Rainbow Grey” og 
“Battle Forevermore” ofte med.

LABEL, SUKKER OG SALT
– Du har startet eget plateselskap også siden 
forrige plate?

– Ja, jeg syntes jeg hadde så god tid, ha ha. 
Eget plateselskap var en ting jeg ikke hadde 
prøvd på disse 20 årene, og tenkte “Kan det være 
så vanskelig da?”. Men da jeg begynte skjønte 
jeg fort at det var mye å sette seg inn i, og mye 

å lære, spesielt når det gjelder distribusjon. Jeg 
angret skikkelig en periode, jeg ville jo egentlig 
bare lage musikk. Men plutselig løsnet det. Vi fikk 
på plass en avtale med et distribusjonsselskap 
som jeg er kjempefornøyd med. Så det er litt 
artig å gjøre det sjøl, og jeg har mye mer kontroll. 
Men jeg merker at vi ikke rekker så mye på kort 
tid. Men neste plate går sikkert lettere, nå som 
alt er etablert. Jeg ser verdien av å gi ut mange 
plater, at når du først har laget den verdikjeden er 
det mye lettere for alle ledd at det kommer flere 
utgivelser fra én oppdragsgiver. 

– Du har ikke tenkt til å gi ut noe for andre 
artister?

– Nei, foreløpig er det bare for eget bruk. Det 
er ganske tidkrevende. Men kanskje på sikt, 
jeg synes det er veldig artig å jobbe med andre 
artister også.

– Du har gjort noen duetter med Åge  Aleksandersen 
de siste årene, hvordan kom det i stand?

– Da vi skulle spille inn “Time To Tell” var vi  
i et studio i Trondheim som heter Øra Studio. Det 
er et gammelt havnelager med et tårn på toppen. 
Det tårnet har Åge leid i mange år, og kalles nå 
bare “Tårnet til Åge”. Der sitter han og ser utover 
hele byen, he he. Det var jo ikke jeg klar over, og 
plutselig kom han innom mens vi jobbet i studioet 
en dag. Det var kjempekoselig, han er så raus. 
Det første han sa var “Jeg liker så godt  musikken 
din, Kari, jeg har hørt platene dine”. Det var veldig 
overraskende. Og ikke så lenge etter dette kom 
det en forespørsel om jeg ville være med på 
“Sukker og Salt”-albumet hans. Så laget han en 
ny plate etter den, og spurte om jeg ville være 
med på den også. Det var veldig artig å spille med 
ham, flink fyr rett og slett. Jeg har vært med på 
noen konserter også, det var stor stas. Det er litt 
sprøtt å bare være med på én låt, da skjønner jeg 
hvordan Grand Prix-artistene har det – alt skal 
skje på tre minutter, he he. Men de er så proffe at 
det er frydefullt å være med dem. Med rocke-
artister tenker man gjerne “mañana” og at det er 
litt tilfeldig om de dukker opp, men med Åge så 
kommer man alltid for seint selv om man møter 
opp helt presis. Han kommer alltid ti minutter før 
tida. Det er proft – da har man vært på turné en 
årrekke, og skjønner hva det handler om. 

“Musikken er noe jeg gjør fordi  
det gir meg overskudd og energi.”

<


