
Jeg møter Munkeby i studioet hans på
Vålerenga. Tok en taxi oppover. Det ligger inn i en
bakgård, opp en heis, og rett forbi et  bordtennis-
  bord. Ett rom, med datagreier, en effektrack,
Fenderamp, gitar, saksofon og  diverse utstyr som
man kan forvente å finne hos en musiker. Men å
finne seg et egnet lokale i Oslo er ikke nødvendig -
vis det  enkleste, i følge Munkeby:

- Det er bare så mange kjeltringer. De er proffe
på sånne jævla lurerier, vet du, så jeg har ned-
skalert noe sinnsykt, solgt ting, gått over til digi-
tale løsninger, for å kunne være lett på foten. Må
man flytte, så ok, det tar meg to timer.

Vi finner oss hver vår stol, og jeg er klar for
første spørsmål. Han kommer meg i forkjøpet.

- Den nye plata ble spilt inn med hele  bandet
live i studio. Unntatt vokalen. Men  instrumentene
ble gjort samtidig. Man trenger jo ikke gjøre det.
Men det var lenge siden vi hadde gjort noe sånt,
så da gjorde vi det da.

- Live i studio, men med dubbing og  pålegg
da, eller?

- Nei, altså, man fikser på det man må fikse på,
men når jeg sier live i studio, så mener jeg at alle
spiller samtidig. Så gjør man opptak til man føler
at det har en eller annen magi ved seg. Så går
man inn og ser, er det noe her som må fikses på?
Er det et trommefill, eller er det noen som spilte
feil? Så kan man fikse på det, eller så kan man gå
tilbake og gjøre det vi kaller jazzedit. I stedet for å
editere ett og ett instrument så kan man ta hele
bandet. Hvis andre halvdel av låta var bedre på
forrige take så kan man klippe hele driten.

- Er det en jazzedit?
- Det var det vi kalte det for da, for når man

spiller i jazzband - vi gjorde jo det - da kan man
editere, men du tar aldri ut ett  instrument og
fikser på det. Det er jo samspillet det går på. Hvis
vi hadde tatt gitaren fra forrige take og putta inn
så ville det ikke svingt sammen.
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Fra hjernetunge ting til force of nature. 

Jørgen Munkeby i Shining vet hva han snakker om.



Det er tydelig at dette intervjuet kommer til å dreie seg om
den nye plata til Shining. Det er uunngåelig. Det er det
Munkeby er opptatt av, og sitter midt oppi. Men det blir
noen avstikkere også, til Bellona, Emperor, fossilt
brennstoff, et par millioner kroner og ingen ting å tape, og
til det å hause hverandre opp. Så håper jeg å få svar på det
jeg lurer på om låta House of Control, den mest utypiske
og melodiske låta Shining har lagd så langt. Hva handler
den om egentlig, er det svunnen kjærlighet? Jeg har til og
med lært en tekstlinje utenat: I sold all the things I love, for
a place in this house of control.

Munkeby er hyggelig, snakkesalig, oppmerksom, til -
stede, og han har med seg matpakke på jobb. Mens han
spiser brødskiva tar jeg meg tid til å fortelle følgende:

Første gang jeg så Shining var på Bylarm i 2010. Jeg
ante ikke at det fantes sånne band i Norge. Et kontrollert
jazzkaos i metaldrakt, med saksofonovergrep og takter jeg
ikke kunne navnet på. Det er noe med å bli konfrontert med
ting man ikke forstår, ikke umiddelbart catcher, ikke er for-
beredt på, men likevel vet at man liker. Sånn var det med
konserten, og sånn var det med albumet Blackjazz som
kom ut samme år. En liten revolusjon i seg selv, også fordi
Shining hadde gått fra å være et rent jazzband, kjent for et
jazzpublikum, men ukjent for meg, til å skjære rett inn i
rocken, og uten videre stå støtt som det kanskje mest
 spennende bandet i Norge. Men hvor ble det av Shining
etter det egentlig? Greide de å følge opp? Ja, for så vidt.
Albumet One One One fra 2013 har den jazza galskapen

 intakt, men låtene er streitere, vokalen også. Plutselig
 minner de like mye om Motorhead som Meshuggah.
 International Blackjazz Society fra 2015 var enda et steg i
samme retning. Shining hadde gått hele veien fra jazz til
rock. Nesten. Munkeby har en del å melde om saken:

- Den plata vi gjør nå kommer til å være annerledes
igjen. Et stort brudd, som vi har gjort en del ganger opp
gjennom historien. Men etter Blackjazz så har vi ikke gjort
så store brudd, synes jeg. Så dette er det, og vi måtte
bruke en del tid på å finne ut hva det skal være, hvor stort
skal bruddet være.

Vi starta med å spille inn to låter for litt over et år sida,
og ga ut en av dem i forbindelse med en turné. Den låta
(Everything Dies) er nok den som er mest lik det gamle.
Resten ble spilt inn i januar i år, og er…annerledes. Vi har
også forandret litt idé til hvordan det skal mikses, og hele
sounden har flytta seg. Så det var egentlig bra at vi dyppa
tærne så tidlig.

- Er det forandring for forandringens skyld, at det er et
poeng i seg selv, eller fordi dere var på et sted som ikke
føltes helt rett?

- Nei, det har vel aldri skjedd egentlig, at vi har følt at
det ikke var rett. Men det føles ikke rett å repetere. Etter
Blackjazz så føltes det rett å repetere littegrann. Repetere
den idéen, det ordet og de lydene, fordi det var nytt, og i
stedet for at det skulle bli et blaff skulle man underbygge
det og gjøre det sterkere og større, reinforce hele idéen. Og
så kom det til et punkt hvor nå, nå skal vi lage ny plate, og
jeg har ikke lyst til å gjøre det en gang til. Da ble det litt
sånn at pendelen svinger andre veien, nå må jeg gjøre noe
annet, men hva det skulle være, det har det tatt en stund å
finne ut av. For det er jo ikke sånn at alt annet er bra.

- Hva har det blitt da? Må vi vente og se?
- Ja, for det føles jo bedre å presentere en ferdig greie,

men det vi allerede har gått ut med er at det kommer ikke
til å være en eneste saksofontone på plata.

- Men det er jo ditt instrument.
- Ja. Og jeg har jo skapt meg en slags karriere på

grunnlag av det også de siste ti åra. Jeg har en sidegeskjeft
rett og slett; å spille for andre band rundt omkring i verden

som vil ha den type sax. Faktisk så mye at jeg ikke har tid
til å gjøre alt. Og det er liksom Blackjazz-sax, ikke sant. Så
det å ha en ny plate hvor det ikke er til stede i det hele tatt
er for meg spennende å prøve på. Noen vil kanskje synes
at det er stort brudd, andre vil tenke at de var ikke så inter-
essert i den saxen uansett. Man skal ikke overdrive betyd-
ningen av det, men for noen er det en big deal, og
sym bolsk så er det jo noe.

-Jeg kjenner at jeg er litt redd for at det skal høres ut
som et streit metalband. For det er jo den retningen det
har gått i.

- Det kan godt hende, og at du er en av de som vil tenke
at du savner noe av det gamle. Men jeg tror du ikke hadde
ønska at det skulle være der hvis jeg og vi ikke hadde lyst
til det.

Akkurat nå sitter jeg og lærer meg hele plate nummer
to av Emperor på keyboards. Jeg skal være vikar for dem
på festivalkonserter i sommer. Vegard (Sverre Tveitan),
eller Ihsahn som han kaller seg, han er jo mest kjent for
Emperor-platene, og nå gjør de tjuefemårsjubileum for
plate nummer to. Da er det headlinerkonserter på store
 Europafestivaler. Femti tusen i publikum og sånn. Men han
har jo også hatt en lang karriere, og det han gjør nå er helt
annerledes. De som elsker Emperor over alt på jord, og det
er ganske mange, de vil jo helst at han skulle fortsatt med
det, men for han er ikke det snakk om. Så han sier at hvis
de liker de Emperorplatene så kan de jo fortsatt høre på de.
De blir jo ikke borte, selv om han ikke lager en til. 

Selv har jeg spilt i Jaga Jazzist også i mange år, men
jeg vil ikke lage sånn musikk nå. Og før Blackjazz kom ut
var det veldig mange som sa til meg at de greiene du er på
vei til å gjøre nå, de bør du absolutt ikke gjøre. Grindstone
(Shining-albumet før Blackjazz) er det beste, ikke begynn
med vokal, ikke begynn med streite låter. Fortsett med
 jazzprog-greiene. Hadde jeg fulgt det så hadde det jo aldri
blitt noe Blackjazz.

- Ja, det hadde jeg tenkt å spørre om også, for samtidig
som man gjerne vil ha mer av det gamle, så innbyr dere jo
til en forventning om en slags forandring.

- Ja, og da kan du tenke deg, - hvor skal man gå da?

«Skal det være hardere, mer overtsyrt og kaldt? 
Hvis man pusher det lenger så blir det ikke noe særlig musikk igjen, 
da hadde det bare blitt en øvelse i provokasjon.»



Blackjazz var jo ganske ekstrem. Skal det være hardere,
mer overtsyrt og kaldt? Hvis man pusher det lenger så blir
det ikke noe særlig musikk igjen, da hadde det bare blitt en
øvelse i provokasjon. For meg handler det også veldig mye
om at jeg liker å lære nye ting. 

- Men er ikke det en litt bakvendt vei å gå; fra noe
 komplekst jazzaktig, til noe forenkla rockaktig?

- Da tenker du at det er vanskeligere å spille avanserte,
komplekse greier enn å lage og spille enklere ting. Det er
nok det som er bakgrunnen for det du sier. Og da kan jeg si
at det følte ikke jeg. Det var mye vanskeligere å lage den
plata vi har lagd nå. Tok mye lenger tid. 

- Er det noe med å strippe ned ting og gjøre det mer
basic? Stole på hver enkelt lille ting?

- Og da må hver lille ting må være jævlig bra. Du kan
ikke gjemme deg bak noe heller. Jeg veit jo at folk tenker at
det er vanskelig å spille masse kryss og b’er, og lange låter
og sånn. Det er kanskje vanskelig å spille, men jeg merker

 Escape Plan i Europa. Vi gjorde to konserter og så ble
deres buss påkjørt av en trailer ved motorveien i Polen. Alt
utstyret blei knust, folk kom på sjukehus. Vi ble stående
fast i Polen og vente på hva som skulle skje. Det koster ti
tusen pr dag å ha en sånn buss som vi kjørte. Vi fikk ingen
inntekter fra konserter som ikke ble spilt, merch som ikke
ble solgt. Det var et underskuddsprosjekt fra før av, for det
var jo en supportturné, og så ble det enda verre. Så ble
hele greia kansellert, vi bestilte ny reise hjem, og fikk ikke
tilbake penger for leie av buss eller backline. Så alle ut-
gifter ble større, inntekter ble borte, og ingen forsikrings-
selskaper ville ta i de greiene der, for det var jo ikke vi som
ble påkjørt. Så vi fikk svarteper på alle måter. Vi fikk ikke
engang støtteerklæringer i media, for det var jo det andre
bandet som ble påkjørt. De fikk jo til og med kronerulling
fra fansen, og satt igjen med mer penger enn planlagt. Det
er sant!

- De burde kanskje delt litt med dere?

at da er det mye verre å lage enkle ting og få det til å bli
bra, enn å skrive og lage den komplekse musikken. Derfor
er det mye mer utfordrende nå. Om publikum tenker at det
ikke er sånn, så bryr ikke jeg meg om det, men det er
 faktisk det altså.

- Hvordan jobber dere med en låt da, har du laget alt
på forhånd, eller lager dere låtene sammen?

- Nei, vi lager ikke ting sammen, det har vi egentlig
aldri gjort. Vi fikk en ny bassist sommeren 2015, og han har
vært med å skrive musikk denne gangen. Jeg har på en
måte starta låten, og han har blitt involvert mer og mer.

- Er idéen et riff?
- Det kan være et riff, men det kan være hva som helst.

Det kan være et lydbilde, et behov for å….vi følte underveis
i plata at vi hadde for mange låter som var rockegitar riff-
basert, det ble litt sidrompa og gammaldags, litt for mye
ZZ Top. Da sa vi at nå må vi ha noe hvor basisen er mer
synthbasert. Så da var det et utgangspunkt. Et helt annet
utgangspunkt var da vi kom hjem fra turné i februar  2017.
Vi skulle gjøre to ukers supportturné for The Dillinger

- Men de er amerikanske, så de gjør ikke sånt. Det tror
jeg ikke falt dem inn i det hele tatt.

Så vi kom hjem og sa fuck off, nå skal vi bare sette oss
ned og skrive den mest kommerse låta vi kan komme på.
Så glemmer man etter hvert hva utgangspunktet var, og
lager en bra låt. Så det er mye rart som kan sette i gang
låter da. Det kan være riff, det kan være idéer om lydbilder,
og det kan være sånne typer ting som det der.

- House of Control, hvor starta den? Det er en
 anner ledes låt, som det ligger noe personlig i, som jeg ikke
gjenkjenner i de andre låtene.

- Det handla litt om livesetting. Jeg følte at vi hadde
bare ett gir. Bare høygiret, liksom. Det funker hvis du gjør
korte supportjobber, men hvis du skal spille en hel kveld,
så blir det litt heseblesende både for oss og publikum. På
konserter med andre band så jeg at man kunne lage litt
dramaturgi i det, eller at man hvertfall har én låt som ikke
er lik de andre. Energimessig, skriveteknisk, vokalmessig.
Litt mer variasjon savna jeg. Men det skal jo selvsagt mer
til enn det for å skrive en låt.

«folk tenker at det er vanskelig å spille masse kryss og b’er, 
og lange låter og sånn. Det er kanskje vanskelig å spille, men jeg merker 

at da er det mye verre å lage enkle ting og få det til å bli bra...»



mange musikkelskere som er veldig
opptatt av utstyr eller teknikk og det
er helt lov, men det er også helt lov å
ikke være det.

Men tilbake til det vi snakka om.
Jeg har fått en følelse av at hvis
låtene er litt for avanserte, og det er
litt for mye telling og tenking og
stopp og start, så går det på bekost-
ning av tilstedeværelsen og
spilleoverskuddet, muligheten til å
spille sammen og til å være en force
of nature. Hvis du tenker på en kon-
sert som en kirke, hva heter det..
messe, eller congregation. Man
 kommer sammen og hauser hver -
andre opp, det er jo det de driver
med i kirker, man kommer sammen
og hauser hverandre opp, og så går
man ut og så er den magien over.
Noen konserter er jo litt sånn, og
hvis det blir for avansert og det blir
for mye tenking og telling, så blir det
noe annet.

- Hvordan øver dere? Står dere i
øvingslokalet og terper på hvert
 eneste riff sammen?

- Nei vi øver ikke så veldig mye
sammen. 

egentlig gjorde med de tolvtone-
greiene og den strukturen der. Det
kunne vært en tegning av et bygg, og
det hadde vært like interessant og
spennende for dem. Det har jeg
førstehånds erfaring med, å være på
den type timer hvor jeg får følelsen
av at ingen bryr seg om hvordan det
låter. Og det er helt greit. Som
musiker må man kunne gå til den
teoretisk biten, men også jobbe med
den andre siden, at det ikke er så
 viktig hva som står på papiret, det
som er viktig er hva det får deg til å
føle. Alt her er lov. Og vi som
 Shining, og jeg som musiker, har jo
variert ut fra hva jeg liker. Og nå liker
jeg uten tvil å fokusere på det
emosjonelle, det animalistiske, litt
basiske, litt dumme. Ikke det derre
supersmarte. Det er jeg helt bevisst
på, og det gjelder også for hva slags
musikk jeg liker å høre på. Man kan
jo bli litt lei av mattestykker, så når
jeg hører på avansert musikk så blir
jeg litt sånn matt. Jeg er ikke inter-
essert. Jeg blir jo ikke imponert
heller. Det er helt lov å bli imponert
og synes at det er viktig. Det er

være noe i veien. Samtidig er det en
del telling, litt avhengig av hvor godt
man kan greiene, og hvor vanskelig
det er. Du må være to ting på én
gang. Du må være den bevisste
styreenheten, men så må du også la
det derre intuitive surre og gå. Det er
litt av greiene med dette med avan -
sert og ikke avansert musikk, som jeg
har en del erfaring med, for jeg har
spilt mye avansert musikk, som enten
går på at det er vanskelig å spille, at
det går veldig fort, eller at det er mye
å huske på, mye å tenke på, mye å
telle og sånn. Og erfaringen er at litt
for mye energi går med til sånne
hjernetunge ting, og mindre blir
igjen til det å fremføre, få energi og
samspill, følelser, og den delen av
musikken. Jeg har jo gått på musikk -
høgskolen og studert musikk sam-
men med samtidskomponister, og
veit at det det finns folk som liker kun
det emosjonelle med musikken, og
så finns det folk som kun liker det
cerebrale, tankegreiene. Nesten så
mye at de egentlig ikke trenger å
høre på musikken, de trenger bare å
se på notene, og se hva Schöneberg

- Ikke det?
- Nei. Vi øver aldri sammen på

ting man kan øve på hjemme. Litt av
idéen er at når vi møtes og spiller
sammen så må alle kunne sitt til
 fingerspissene, så det eneste vi øver
på er samspill. Det handler også om
at man ikke skal ødelegge for gleden
ved å holde på, om å være litt effek-
tiv, ikke bli for terpete. Det handler
ikke om at man ikke skal bruke tid på
det som er viktig, men at man ikke
skal bruke tid på det som ikke er
 viktig. Noen ganger når vi har
vikarer, så har vi starta øvinga med
alt utstyret nedpakka, så har vi ti
minutter på oss, og så er det av med
lyset, på med stroben og sette i
gang. Vi blir helt kvalme alle sam-
men, men det handler om at det er
virkeligheten når du er ute og spiller.
Det er kaldt, du ser ikke hvor ting er,
det blinker og du må egentlig drite.
Og du hører ikke ordentlig hva de
andre spiller. Når jeg spiller aleine
hender det at jeg tar pushups og
løper for å få sånn puls som man har
på konsert, og så spiller jeg gjennom
hele settet. Når vi øver så setter vi

- Teksten er jo også annerledes
enn de andre?

- Ja. Men det starta ikke med
 teksten. Det starta med et behov for
et eller annet som var annerledes
live. Den låta er veldig fin å ha live.

- Jeg oppfatter dere som et band
som stiller store krav, og vil ha
kvalitet i alle ledd. Stiller dere
samme krav til tekster som til resten
av uttrykket?

- Ja, og mer nå. Jo mer vokalen
kommer fram, jo mer blir teksten
 tydelig, så da må den være ordentlig,
og da blir det vanskeligere. Så det er
et eksempel på at enklere struktur og
lydbilde gjør at andre ting blir veldig
vanskelig. Det er mye mer kleint og
awkward med en dårlig tekst enn det
er med dårlig..

- Riff ?
- Musikk, ja eller riff. Det er mer

transparent da, så denne gangen har
vi gått mange flere runder med alle
ting, alle låtstrukturer, alle melodier,
alle riff, alle vokalløsninger og alle
tekstene. Så har jeg involvert produ -
senten vår i Los Angeles mer når det
gjelder tekster. Jeg har involvert en

tekstforfatter i England, jeg har invol -
vert folk jeg kjenner her i Norge. Før
så har jeg skrevet absolutt alt selv.
Denne gangen vil det stå mange flere
navn på credits på alle låtene. Jeg er
fortsatt den som har holdt i alt, men
har bevisst involvert flere. Noen
ganger har det fungert veldig bra, og
man har gjort det igjen, andre
ganger har det ikke fungert, men så
har man prøvd da. 

- Så du tar sjansen på å gi fra deg
kontroll, så lenge du har siste ordet?

- Man gir jo ikke fra seg kontroll.
Man inviterer folk inn for å se om de
kan bidra med noe. Så må man hele
tida vurdere om det gjør ting bedre. 

- Dere kommer jo fra et helt
annet sted enn rocken, og spiller
musikk med mer komplekse struk-
turer og takter enn det som er vanlig
i rock. Har du musikken internalisert i
kroppen når du spiller, eller står du
og teller og tenker?

- Det er jo essensielt for det å
være musiker at på scenen skal
egentlig alt være internalisert, og du
skal bare være kanal for det gud -
dommelige, eller låta. Det skal ikke



En del folk hadde kanskje en idé om at man ble knebla
når man fikk de pengene, men jeg så kontraktene og det
var jo ikke en sak i det hele tatt. Det at vi får penger trenger
jo heller ikke bety at vi går god for alt det Statoil har gjort i
all fortid og fremtid. Vi har ikke gjort en eneste ting for
 Statoil. Vi skulle være tilgjengelig for å spille et eller annet
for dem, men det endte opp med at det ikke passa. Jeg
ville også gjøre en live on location greie på en oljeplatt -
form. Det var vi i dialog med dem om, og grunnen til at det
ikke gikk handla om sikkerhetsklareringer og denslags. Full
storm utpå der, det hadde vært så kult! Det er jo en norsk
ting, det er furet værbitt. Det hadde jeg fint kunne gjort selv
om jeg i utgangspunktet er mot oljeenergi. Synd at det ikke

ble noe av. Men jeg må si at det påvirka meg litt at ikke
 Bellona klarte å spa opp den lista, altså. 

Sju tusen ord senere. Det er midt på dagen på
Vålerenga. Det var mye vi fikk snakka om, og mye vi ikke
fikk snakka om. On location-videoene fra Trolltunga og Mo-
javeørkenen for eksempel, men dem kan du sjekke på
YouTube. Praten om norsk musikk skal vi holde for oss selv
også, og når det gjelder politisk musikk kunne Munkeby
avsløre at han er svak for både Rage Against the Machine,
moderne country og Kid Rock’s redneckhyllest Po-Dunk. Så
i grunnen fikk jeg svar på det meste, bortsett fra teksten på
House of Control, og en ting jeg ikke turte å spørre om:
Skal vi ta et slag bord tennis?

alltid opp en settliste, og så spiller man hele greia, sånn at
ikke konserten blir første gang du gjør overganger mellom
låtene. Jeg har sett øvingsopptak med Nirvana hvor Kurt
Cobain står med ryggen til trommisen, for det er jo sånn det
er på konsert. Hvis du aldri har gjort det, men alltid sett
trommisen i øya, så blir det en overgang når du skal spille
konsert. Man  glemmer å øve på konsert situasjonen. I stedet
øver man på den biten hvor jeg har sagt at ‘det kan du øve
på hjemme’; hvor du skal trykke fingra.

- Hva liker du å høre på nå?
- Jeg har nesten bare hørt på vår musikk for å få det

 ferdig, pluss at jeg skal lære meg hele Emperorgreiene.  
Men samtidig hører jeg jo mye som kommer ut, og ikke

Dillinger Escape Plan, John Coltrane eller Meshuggah. Et
av de banda jeg har likt, men som jeg ikke hører på så mye
nå er Biffy Clyro. Et annet eksem pel sånn fra the top of my
head er coverlåta Sound of  Silence (Simon & Garfunkel)
med Disturbed. Jeg har ikke så mye sans for Disturbed
selv, men det var en låt jeg huska for det var spenstig gjort
av dem å gjøre det. Det er ikke det at jeg elsker låta, men
det er mer idéen, greia med å tørre å gjøre noe sånt.

- Hva er planen når albumet kommer?
- Vi skal lage en bra plate og spille bra konserter. Vi har

forandra ting, men det har vi ikke forandra på. Den kom-
mer sannsynligvis midt i september, med et par singler
først, og selv om musikken har beveget seg bort fra sånn
nerdemusikkfokus, så er det måten vi gjør ting på. Lager
bra musikk og spille bra konserter. Man kan jo tenke litt
strategisk, med bilder og coverart og video, men det er
egentlig plateselskapet og promofolka sin jobb, og etter-
hvert merker jeg at jeg er ikke så glad i den biten av bran-
sjen. Den er så fryktdrevet, alle er så pissredde for å gjøre
feil, og for nye ting. De er redde for alt. Og de har lite
penger, hvertfall sier de at de har det, og det har de jo
sikkert også for det er jo ikke så mye penger i omløp som
det var før. Og så er det jo ingen som vet hvordan man
breaker en artist. Det man vet et at har man en hel haug
med penger og en pen dame, så er det en del ting man kan
gjøre, som funker på et eller annet vis for en kort periode.
Bortsett fra det er det ingen som vet. Så jeg merker at

bransjen, alle de tinga der, det holder jeg meg litt unna. For
man kan ikke la det snike seg inn i huet når det gjelder valg
man skal gjøre musikalsk. For oss har det vært sånn at vi
lager musikk ut fra hva jeg ønsker og jeg vil. Akkurat når
det gjelder den plata her, så kan man fort høre på den og
tenke at her er det noen som har tenkt at de skal tjene
penger. For den er mer kommers. Og det kan folk tenke, og
det bryr meg midt bak, for jeg veit at det tenker ikke jeg.

Da vi lagde Blackjazz tenkte jeg at vi har ingen ting å
tape og alt å vinne, og det er den beste state of mind’en
man kan være i når man skal lage ting, og det har jeg tenkt
at vi skal være denne gangen også. Selv om vi har mer å
tape nå. I det store og hele så fungerer ting bra, vi har et
ganske stort publikum i deler av verden. Likevel har jeg
klart å komme meg til et punkt hvor det er ingenting å tape.
Ingenting å tape, alt å vinne. Og det er et veldig deilig sted
å være da, mye bedre enn å gå og være redd.

- Dere har jo fått penger fra Statoil og a-ha. En million
fra hver. Har dere hatt noen betenkeligheter med å ta i mot
de pengene?

- En million fra a-ha,- ingen betenkeligheter med det.
Det har bare vært veldig ålreit. De har vært kule. Den linken
med et superpopband og det vi holdt på med da, var et
spennende clash på et vis.

Når det gjelder Statoil, så er jeg av den oppfatning at vi
må slutte med fossilt brennstoff, og burde gjort det for lenge
sida. Og Statoil er en av de som må starte med det. Samtidig
er det mer sammensatt enn som så, og kanskje ikke alt skal
skje over natta. Jeg oppfatter Statoil som interessert i dia-
log rundt de tinga. I en felles norsk dialog, hva er det vi vil
med det norske oljeselskapet, og hva vi skal gjøre i
fremtida? Jeg har en idé om at Statoil er ryddige i forhold
til mange andre, og at de vil bruke penger på andre ting
enn bare å tjene mer penger er jo veldig ålreit. Men det er
mye å sette seg inn i, og jeg har ikke satt meg inn i alt, så
rett før vi sa ja til de pengene ringte jeg Bellona og sa at
’nå kan det hende vi får penger fra Statoil; kan dere sende
meg en liste over alt Statoil har gjort som dere mener er
feil’. Og det skulle de gjøre. Men så sendte de meg aldri
den lista, og jeg tenkte at hvis de ikke klarer å gjøre det…

«Likevel har jeg klart å komme meg til et punkt hvor det er ingenting å
tape. Ingenting å tape, alt å vinne. Og det er et veldig deilig sted å være da,
mye bedre enn å gå og være redd.»
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