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et aller siste Queen-showet, “The Show Must
Go On X”, har gått på Oseberg k ulturhus
i Tønsberg i hele sommer. Undertegnede
møtte Åge etter det siste showet, og lurte på hvordan
det føltes å være ferdig i Tønsberg for sommeren.
– Det er litt vemodig, og så er det litt godt også.
Tida går så voldsomt fort. Jeg har gledet meg til denne
sommeren fryktelig lenge, for å gjøre den siste versjonen
av “The Show Must Go On” før vi sier takk for oss. Det
har blitt mye tanker det siste året, på hva dette skulle bli.
Nå har vi kommet oss gjennom sommeren med flagget
til topps, og nå pakker vi ned allerede, det er litt rart. Nå
er vi ferdige med det eventyret, og skal ut på nye.
– Hvor går ferden videre?
– Det blir turné til kulturhus over hele landet fra
høsten. Vi håper å få med så mye av produksjonen
som mulig. I Tønsberg har vi hatt alt stående siden
premieren, men når vi skal ut å reise må vi finne
logistiske løsninger på hvor mye vi kan ha med oss. Det
er stor forskjell på størrelsen på scenene rundt i Norge,
så vi må prøve å tilpasse oss uten å miste for mye av
innholdet. Musikken blir selvfølgelig den samme. Men
her i Tønsberg har vi hatt rundt 50 mann på scenen.
Tønsberg har blitt et hjem for oss siden dette er det
første stedet vi gjorde et sommershow med “The Show
Must Go On”. Det opprinnelige showet fra 2007 var på
to ganger 1,5 time. Litt for langt, men det ble laget med
tanke på at vi kun skulle spille fem show. Og da gadd
ikke jeg bruke begrepet “Kill your darlings!”, he he.
Men etter en runde med doble forestillinger og seks
timer på scenen hver kveld, fire dager i uka, så ble det
litt i overkant. Seks timer om dagen tar livet av enhver
vokalist. Jeg gikk på en smell den perioden der. Etter
flere doble kvelder rakk jeg ikke å restituere meg før jeg
skulle på Gullruten og synge “We Are The Champions”

for det norske folk. Det ble krise. Så i 2008 hadde vi
premiere i Tønsberg på en kortere versjon av showet,
og i 2011 kom vi tilbake med premieren på “The Show
Must Go On 2”.

QUEEN
– Hvor mange ulike Queen-show har det blitt?
– Det har blitt seks forskjellige formater. Det begynte
med “The Show Must Go On”, som vi v idereutviklet
underveis til en kortere versjon. Deretter ble det
“The Show Must Go On 2”. Og så har vi laget en
juleversjon som het “The Show Must Go On – Christmas
Spectacluar”, og en symfonisk utgave som het “The
Show Must Go On Symphonic”. Og nå er det “The Show
Must Go On X”. I tillegg har vi en turnéversjon, for når vi
spiller på festivaler er det gjerne et helt annet publikum
enn de som k ommer for å sitte og se en forestilling. Da
må man legge opp repertoaret på en helt annen måte,
festpublikummet er ikke så lydhøre for monologer
mellom låtene, de driter vel i historien til Freddie
Mercury, de vil bare høre musikken og det skal helst
være allsang. Man kan ikke forvente for mye av et sånt
publikum, da blir man bare veldig skuffa, he he.
– Jeg savnet miniskjørtet i årets show.
– Ja, miniskjørtet har vært med oss siden 2007, og
ble et humorinnslag. Jeg liker å lage små handlingsserier i showet ved å sette sammen låter som passer
både dramaturgisk og tekstmessig. Vi har laget en
handlingskurve hvor tekstene fungerer som en dialog.
Jeg liker kontraster, og i det første showet er det
en galing i tvangstrøye som blir jaktet på av gærne
sykepleiere, og så blir han tatt, blir satt en sprøyte i og
lempet i en rullestol før han synger “I’m Going Slightly
Mad”, mens han hallusinerer. Så blir et forheng dratt for,
og like etter stikker et bein frem fra forhenget og han har
plutselig blitt dame, mens han synger “I Want To Break
Free”. Og den dama har fulgt oss i de andre showene
også, i ulike varianter. Jeg har også vært kledd i nikab
under “I Want To Break Free”, og da ble det nesten et
politisk budskap. Men under årets show hadde jeg lyst
til å gjøre den låta på en helt annen måte. Egentlig ligger
det en sårhet i teksten som man skjuler med humor.
Når man hører den kun med piano i den settingen som
vi gjør nå, så hører man teksten på en annen måte.
I ti år har folk ledd mens jeg har sunget den låta, mens
i år har folk grått i stedet. Det er litt av utfordringen en
artist har, det å kunne utfordre publikum og kunne ta ting
forskjellige veier i stedet for å gå i samme fotspor hele
tiden. For det er lett, men det er også jævlig kjedelig.
– Har Freddie Mercury vært en av dine største
inspirasjonskilder?
– Både ja og nei. Som vokalist og låtskriver definitivt,
men kanskje ikke som scenepersonlighet, i hvert fall
ikke til å begynne med. Jeg hørte Queen første gang
i ‘78, da var det noen som spilte “Live Killers” på
kassett for meg, og jeg syntes det var drittøft. Men
da jeg så musikkvideoen til “We Are The Champions”
ble jeg så skuffa. Jeg hadde sett for meg et jævlig tøft
rockeband, i stedet hadde vokalisten på seg ballettsko
og turndrakt. Det passet ikke visuelt med hva jeg hadde
sett for meg, de så ut som en gjeng med nerder. Men
etter hvert klarte jeg å se forbi det. Men så kom “Hot
Space”-skiva, med bare synthlyder, det syntes jeg ikke
var så fett. Da hadde jeg akkurat hørt “For Those About
To Rock” med AC/DC, og det var litt tøffere kan du si.
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Så jeg ble vel ikke helfrelst på Queen før på midten av
80-tallet da jeg gjenoppdaget dem. Det er få rockeband
på denne kloden som kan skilte med en så mektig og
variert katalog. I løpet av de seks versjonene vi har hatt
av showet har vi spilt 78 Queen-låter. De er hardrockens
Beatles, og de turte å blande stiler.
– Jeg så Queen med Adam Lambert i fjor,
har du sett det?
– Nei, Adam Lambert blir en helt annen type vokalist
enn det jeg tenker på med Queen. Han er en moderne
popvokalist. Det blir som om Christina Aguilera skulle
blitt ny vokalist i Girlschool. Jeg hater vokalonani. Hold
kjeft og syng for faen! Jeg får helt noia av den moderne
måten å synge på med vibrasjoner og wailing. Når
Christina Aguilera synger den amerikanske nasjonalsangen er det jo ikke mulig å høre hvilken låt det er. Jeg
synes direkte synd på de som har skrevet en fin låt og
får en sånn vokalist på, he he. Jeg kunne heller tenkt
meg å se Queen med Paul Rodgers, jeg er kanskje en
av de få som syntes det var et interessant samarbeid.
Det ble noe helt annet, for han gjorde sin egen greie
ut av det. Men det ble Paul Rodgers med Queen,
ikke motsatt.

TIDLIG KARRIERE
– Når skjønte du at du skulle bli musiker?
– Det tror jeg at jeg skjønte da jeg var 8-9 år og
oppdaget orgelet til morfaren min. Hver gang jeg var der
satt jeg konstant med hodeklokkene på og holdt på med
lyder. Jeg har blitt fortalt at første gang foreldrene mine
spurte hva jeg spilte, og de trodde det var typ “Gubben
Noa”, så hadde jeg skrevet en sang med egen melodi.
Jeg syntes det var spennende å være inne i det musikk
universet, i den bobla hvor det fantes melodier som
førte meg steder, og jeg oppdaget at det var forskjellige
følelser knyttet til forskjellige takter. Etter det begynte
jeg å skrive litt tekster, og så begynte jeg på gitarkurs.
Det var gitarist jeg skulle bli. Som 13-åring hadde jeg
fått meg el-gitar og så en annonse i avisa om en fyr
som søkte folk til bandet sitt Bathory. Han kalte seg
“Kjøtt & Blod”, ha ha. Så jeg ble gitarist i Bathory, som
etter hvert endret navn til Tomorrow. Jeg la gitaren på
hylla da jeg skjønte at jeg ikke var flink nok til å synge
og spille samtidig. Vi spilte heavy metal med litt mørke
temaer, vi hørte på Venom på den tida. Det første jeg
gjorde utenom bandet var russerevyen. Det syntes gutta
i bandet var jævlig sell out. De ville ikke at jeg skulle
gjøre noe utenom dem. Og der traff jeg jo Gusty, som
var regissør. Og jeg sang en poplåt, og fikk kjenne på
det at det fins mer enn en kjeller med høye gitarer og
trommer. Det var så inneslutta, så det var fint å få bort
de skylappene og oppleve at det fantes annen form for
musikk. Etter det takket jeg ja til masse, og det har tatt
meg mange steder og gitt meg mange opplevelser som
jeg ikke ville hatt hvis det bare var meg og bandet. Jeg
mistet interessen for bandet etter hvert. Gitaristen tok
veldig stor plass, og skulle ha all kred, mens det var jeg
som måtte lage gitarsoloene hans. Og så var det ikke
like høyt ambisjonsnivå hos alle i bandet. Jeg holdt på å
gjøre det slutt med en kjæreste fordi vi skulle til England
med bandet. Jeg var opptatt av hvordan vi skulle
presentere bandet på best mulig måte, mens de andre
var mer opptatt av hvilke puber og konserter vi skulle
på. Jeg hadde ikke behov for å dra på guttetur jeg, det
var ikke derfor vi skulle dra. Så da valgte jeg å ikke
dra, og begynte heller å jobbe med noen folk i Halden
norwayrock.net

som trengte ny vokalist i AOR-bandet Heads’n’Tails.
Jeg tok over etter Dag Brandt, som senere ble kjent
som vokalist i Shatoo. Det bandet var ikke så heavy,
musikken var mer som Journey, melodiøs hardrock
med keyboard. Jeg likte måten de tenkte musikk på,
de var mer seriøse og litt mer voksne folk. Der var jeg
i mange år. Etter hvert begynte også Jon Pettersen
(gitar, Ammunition, The Show Must Go On) i det bandet.
Jeg gjorde en del musikaler også, og “Rock’n Roll
Adventure” sammen med både Bernt Jansen (Wig
Wam) og Jon Pettersen. Vi la vel ned Heads’n’Tails
i ‘93, og da begynte jeg i et band som spilte rock på
norsk. Jeg startet også en akustisk trio sammen med
gitaristen i Artch og Bent Jensen fra Pulse Of Floyd. Vi
spilte akustiske metallåter, og jeg spilte basstromme,
cymbal og tamburin mens jeg sang. Det var nesten
som et gateband. Etter hvert begynte vi å lage egne
låter også, men vi fikk ikke noen platekontrakt, det var
ikke så lett å komme igjennom med det konseptet.
Så fikk jeg hovedrollen i musikalen “Hair”. Der ble jeg
plukket ut fra en landsdekkende audition, hvor første
prøve var dans. Jeg trodde aldri jeg skulle gå videre fra
danseaudition. Jeg møtte opp med boots, olabukser og
skinnjakke, mens flertallet av de andre mannfolka som
var der var homofile med rosa leggvarmere. Alle de
flinkeste danserne var opptatt av å levere koreografien
prikkfritt, mens jeg som ikke var danser kunne ikke
tenke på det, det eneste jeg kunne gjøre var å kjøre
min helt egne dans. Jeg var helt på min egen planet,
og da så de vel den figuren de lette etter. Det ble 83
forestillinger med “Hair”. Det var gøy å få jobbe med
noen av Norges største musikalstjerner. Senere fikk jeg
jobb i Rondo i NRK, hvor jeg tok over etter Paal Flaata.
Kredibilitetens far var faktisk syngende servitør i Rondo,
he he, og herr harry himself tok over året etter. Alle har
glemt at han var en del av Rondo, men han brukte det
programmet til å markedsføre Midnight Choir. Vi reiste
på Norgesturné med Rondo-servitørene, og fikk et
publikum der ute som likte det jeg holdt på med. Jeg
holdt også på med et annet band som het Scoop. Vi
fikk en deal med Ronni Le Tekrø og spilte inn den første
skiva hos ham. Men han dro oss i forskjellige retninger.
Vi hadde egentlig en veldig definert stil, vi var veldig
inspirert av The Who – 60-talls pop med en kraftig
rockessens. I studio med Tekrø ble det mer hardrock, så
det ble liksom hverken fugl eller fisk. Han levde heller
ikke opp til alt han skulle ordne for oss. Jeg oppdaget
at det var vanskelig å jobbe med andre folk, og lurte på
om jeg skulle satse mer for meg selv. Så jeg lagde noen
demoer, med Tore Moren på gitar blant annet. Og så
hadde jeg fått det for meg at jeg skulle gi ut musikken
min på både norsk, svensk og engelsk. Jeg lagde derfor
en demo med fem låter på tre forskjellige språk. Låtene
fikk andre dimensjoner på ulike språk. Da oppdaget jeg
hvor viktig språket er. Jeg prøvde å selge inn det som
konsept, men det var ingen som trodde på det, ha ha.
En av de som fikk høre denne demoen var Kyrre Fritzner
som da holdt på å skrive en låt som hadde blitt plukket
ut til Melodi Grand Prix, og han lurte på om jeg ville
være med på et samarbeid. Det var en kjempemulighet,
jeg var med på å skrive ferdig låta, og deltok i Grand
Prix med “Always Will” som kom på 3. plass i 1998.
Da jeg skulle gi ut skiva mi syntes plateselskapet det
ble for mye rock, de ville smoothe det ned, og det gadd
jeg rett og slett ikke. Jeg ville ikke gå på bekostning av
musikksmak, så jeg takket nei til platekontrakt og ga
norwayrock.net

den ut på eget selskap i 2000. Jeg spilte den inn hos
Freddy Holm, og reiste rundt med ham og gjorde en
del jobber.

WIG WAM
– Hvordan kom Wig Wam inn i bildet?
– Wig Wam startet som et jamband. Da vi satte
igang i Halden var det bare for moro, vi spilte Van Halen
og andre låter vi ikke hadde spilt på veldig lenge. Og
endelig var det ingen som sa “Mindre vibrato, Åge, du
høres så 80-tall ut”. Det var jo helt ut på den tiden,
det skulle helst være Oasis-vokal på alt, alle skulle
bare synge rett frem, som Beatles. Du var helt ut hvis
du prøvde å dra på litt, det ble sett på som harry.
Iron maiden var helt passé på den tiden. Men vi ble
populære, for det var sjelden å høre sånne låter
live. Så var det noen som ønske å leie oss inn til
et 80-tallsparty, og da kom ideen om å lage et
80-tallsshow ut av dette, og vi fant på imaget
med at det var et comebackshow. Vi var på en
måte Steel Panther lenge før Steel Panther
fantes, ikke fullt så drøye, men veldig
ironiske. Vi var en Spinal Tap-variant av
Steel Panther. Jeg diktet opp historier om
at vi hadde blitt frastjålet alle låtene våre.
Vi var jo et coverband, men innstillinga
var at dette ikke var coverlåter, men
låter vi hadde skrevet, og at Paul
Stanley rappet “Heaven’s On Fire”
på et nachspiel hvor han hørte
demoen. Så fikk vi litt blod på tann
og begynte å skrive egne låter.
Vi presenterte dem ikke som
egne låter, bare puttet dem
inn i settet mellom alle
coverlåtene, og folk sto
faktisk og sang med
på flere av dem og
trodde at det også
var en Kiss-låt.
Vi fikk Ole
Evenrude til
å høre på

demoen, han syntes det var jævlig bra, men var
skeptisk til om det var noe marked for det. Så han
lurte på om det hadde vært kulere hvis vi hadde spilt
inn boybandlåter i heavyversjoner, à la Black Ingvars,
men dette var før deres tid. Så vi dro i studioet til
Ole og spilte inn “I Want It That Way”, “Ooops, I Did It
Again” og “I Turn To You”. Det var morsomt, men det
var ikke helt det vi hadde lyst til, vi ville heller skrive
egne låter. Men det var én låt vi tok med oss videre,
og det var “I Turn To You”, den funka jævlig bra.
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Ammunition på John Dee i fjor.
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ET TILFELDIG MØTE
MED ERIK MÅRTENSSON
– Hva med Ammunition, hvordan kom det i stand?
– Den siste skiva til Wig Wam, “Wall Street”, satt
litt langt inne, for vi var usikre på hva Wig Wam skulle
være i 2012. Jeg var så fornøyd med “Non Stop Rock
‘N’ Roll”, det er i mine øyne det beste albumet vi har
gitt ut, og jeg hadde lyst til å fortsette i den retningen.
Mens Trond (Holter) var lei av det litt useriøse. Vi hadde
helt siden starten gitt en felles finger til verden, vi var
ikke opptatt av kred. Vi skulle bare være et harry band
som spilte fett. Og så skulle vi plutselig begynne å ta
hensyn til hva anmelderne mente, vi ville jo aldri få
noe kred uansett. Avslutningen med Wig Wam ble litt
konfliktfylt. Jeg kunne egentlig ha avsluttet det hele
midt under innspillingen av “Wall Street”, for jeg var
veldig skuffa over gutta og følte meg tilsidesatt og lite
viktig. Jeg følte at jeg ofret alt for dem, og aldri fikk et
klapp på skuldra. Det syntes jeg var dårlig kameratskap.
Men jeg brant sånn for Wig Wam, og ønsket at vi skulle
holde sammen. Men det blir fort mye sjalusi hvis en får
mer oppmerksomhet enn de andre. Jeg presenterte
alltid mine ideer på kassegitar. Jeg var ikke teknisk, jeg
lagde melodier som vi skulle jobbe videre med. Men
hver gang var det en produsent som presenterte sine
låter, ferdig produsert med kor og trommer fra helvete.
Det var så jævlig urettferdig, jeg følte at mine ideer aldri
fikk noe særlig oppmerksomhet. Jeg forsøkte å lage
noen billige demoer, og da spilte jeg inn en låt som het
“Shanghaied”. Men gutta syntes ikke den var kul nok.
Vi hadde lagt klare planer for 2013, vi skulle spille inn et
album som het “Dracula” og dra på turné med det. Jeg
hadde faktisk dimittert et helt Queen-ensemble fordi det
skulle være et Wig Wam-år. Og for å få gjennomslag for
mine låter denne gangen bestemte jeg meg for å spille

inn fete produksjoner av dem. Jeg kom i kontakt med
Tommy Denander, som er gitaristen til Alice Cooper blant
annet, vi hadde en felles bekjent i Dagfinn fra S ha-Boom.
Så jeg satte av en helg til å dra i studioet hans, men
mens jeg satt på flyplassen i Stockholm sammen med
Dagfinn og ventet på Tommy fikk jeg beskjed om at han
plutselig ikke kunne likevel. Da sa Dagfinn at han var på
vei for å spille inn en demo i studioet til en jævlig dyktig
kompis som han trodde gjerne ville møte meg også. Så
da dro vi dit, og der satt det en fyr jeg kjente igjen fra
Sweden Rock Magazine – det var Erik Mårtensson, som
ble starstruck da han så meg, for han var kjempefan
av Wig Wam. Det viste seg at W.E.T. hadde sendt meg
en demo av den første skiva og lurt på om de kunne få
være oppvarming for Wig Wam, he he. Så vi jobbet en del
sammen den helga. “Shanghaied” var en av de første
låtene jeg spilte for ham, den hadde da blitt skrota av
Trond & Co som en jævlig dårlig låt. Men Erik hørte den
på en helt annen måte, han satt med el-gitar og jeg med
kassegitar og så videreutviklet vi den låtideen til å bli det
“Shanghaied” ble. Da skjønte jeg at den fyren hadde jeg
lyst til å jobbe med. Videre lagde vi også “Give Me
A Sign” og “Hit Me With Your Bombs”, med Wig Wam
i tankene. Men i kjølvannet av dette dukket det opp
så mye surr, og jeg ble så lei, så plutselig annonserte
jeg at vi la opp, fra scenen, uten at vi egentlig hadde
pratet om det. Det var ikke noe mer band å snakke om.
Vi hadde en gitarist som syntes alt annet enn Jorn var
dritt. Jeg følte at jeg var den eneste i bandet som hadde
lyst til å fortsette. Vi hadde satt av en helg hvor vi skulle
skrive låter sammen, jeg hadde takket nei til minst fem
eventjobber den helga og tapt masse penger, og da jeg
sa til gutta at jeg gledet meg til den helga kom det fra
Bernt: “Er det så prekært det da?”. Det viste seg at ingen
hadde holdt av helga. Da gadd jeg ikke mer. Vi var ikke
noe band, det var en illusjon at vi var fire brødre som
hadde det så fint sammen. Dette er jobben min, og når
det ikke betyr noe for andre, da er jeg ferdig. Da fikk de
heller dra ut å spille med Jørn Lande.
– Er dere venner i dag?
– Vi har skværet opp nå, men det var en periode jeg
var veldig skuffa over hvordan de hadde behandlet meg.
Jeg hadde alltid følt at jeg fikk skylda for alt som gikk
til helvete. Det var liksom min skyld at Wig Wam ikke
spilte så mye, og jeg fikk alltid høre på nett at jeg var
mer opptatt av solokarrieren min. Jeg var drittlei av den
sjargongen, for jeg visste at det ikke handlet om det.

“Det er en lett og fin tone
mellom oss,
.
det er en god gjeng å jobbe med.”

Det var de andre gutta som kom til meg og sa at vi måtte
ta en pause. På ubestemt tid. Så når de ikke kunne gi
noe tidsperspektiv på når vi skulle begynne å jobbe
igjen, måtte jeg gjøre noe annet, og satte heller opp et
Queen-show. Og plutselig tok jo det av. Så da de endelig
ringte og sa de var klare igjen så hadde jeg booket et
show, og var ikke ledig før om et år. Da var det jeg som
var problemet, men jeg hadde jo bare tatt vare på jobben
min. Det var derfor jeg spilte inn “Glamunition” også,
fordi vi egentlig hadde satt av tre måneder til å jobbe
i studio, men rett før fikk jeg beskjed fra Holter om at han
ikke hadde tid likevel fordi han holdt på med et Dracula-
prosjekt. Men hvis vi ikke spilte inn en ny plate hadde
vi heller ikke noen plate å turnere med året etter, ergo
hadde jeg ikke jobb. Så da måtte jeg lage et soloalbum
i stedet, og ringte til C
 hristian Ingebrigtsen for å lage et
helt annerledes album som ikke skulle konkurrere med
Wig Wam. Jeg vil ikke at soloprosjekter skal konkurrere
med moderbandet. Men uka før vi slapp vår første singel
fra “Wall Street” i 2012, klarte Bernt og Trond, uten å
fortelle hverken plateselskapet eller meg, å slippe sin
nye låt og video “Gunslinger”, med et helt nytt band som
het Baby Snakes. Serafino hos Frontiers var ikke spesielt
fornøyd da. De hadde bare lyst til å gi ut en låt fordi de
hadde lyst på noen spillejobber, var forklaringen. Men det
er ikke sånn det funker altså. Men vi hadde et møte for et
års tid siden, og det virket som det gikk litt opp for dem
hvordan det hadde vært. Trond unnskyldte faktisk en del
ting som hadde skjedd. Jeg liker ærlighet. Når man er
brødre så ønsker jeg folk alt godt, om Jørn Lande sang
“Dracula” eller om Wig Wam gjorde det spiller ingen rolle
for meg, så lenge Trond fikk oppfylt den drømmen. Men
når man ikke sier noe om det, og jeg legger mine planer
ut fra at vi skal gi ut et “Dracula”-album, og dimitterer
et helt ensemble, og samtidig må lese om på nett at
Trond visstnok var ny gitarist i Jorn, og at de skulle gi ut
et album som het “Dracula”... Et halvt år hadde jeg gått
og trodd at vi skulle gi ut det. Han beklaget det. Så nå
har vi lagt fortiden bak oss, og det var godt å se Trond
igjen forrige dagen da jeg var på Dream Police-konsert.
Jeg digger fortsatt Trond som gitarist og låtskriver, og
har ikke et vondt ord å si om ham som musiker. Jeg føler
ikke at det er noe vondt blod mellom gutta nå, men vi
renner heller ikke ned dørene til hverandre.

AMMUNITION
– Hva skjedde så videre med samarbeidet med Erik?
– Da alt dette skjedde ble det litt rart i studio med
Erik, vi lurte på hva vi skulle gjøre med de ferdige
låtene. Jeg vurderte om det skulle bli en soloskive
i stedet, men så en dag foreslo Erik at vi kunne starte
et band sammen. På den tiden spilte Eclipse veldig lite,
så han hadde tid. Vi fant ut at vi ville se hva som bodde
i samarbeidet, og brukte en del tid på å høre på låter
som hadde vært inspirasjon for både han og meg, for
å finne ut hva vi hadde felles. En av de første låtene vi
skrev sammen var “Tie Me Down”. Og så kom låtene
bare på løpende bånd. Da hadde jeg også begynt å spille
med Nordic Beast, og visste at Hal Patino var i ferd med
å takke for seg i King Diamond, og spurte om han var
interessert i å bli med i et nytt band. Og Erik foreslo å ta
med Robban (Bäck, trommer) fra Eclipse, og så hadde
jeg veldig lyst til å ha med både Jon og Lasse (Finbråten,
keyboard). Første album ble nesten skapt som et soloprosjekt. Det er en Erik & Åge-produksjon, det er vi som
har skrevet alle låtene, men det ble en fin bro mellom
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Wig Wam og det nye bandet, det var jo låter som var
skreddersydd for Wig Wam. Men man hører også at det
er noe annet som er i ferd med å utvikle seg der. Vi satte
igang med “Rock’n Roll Adventure” for å bli samspilte,
vi spilte show over hele Norge, og åpnet alltid med noen
egne låter. Men vi begynte å slite litt med Hal etter hvert.
Han er veldig opptatt av image, og er mer interessert i
hvilke bukser han skal ha på seg enn musikken. Erik er
helt motsatt. Jeg er kanskje en mellomting, men Erik
er bare musikk, han driter i hva han har på seg, det er
musikken som betyr noe for ham. Det er det å spille og
lage låter som er hele drivkraften hans, mens for Hal
er drivkraften å se kul ut. Så det ble litt vanskelig med
en bassist som omtrent ikke kunne stemme bassen
sin, og som ikke husket låtene fra gang til gang så vi
måtte ha to andre spillejobber rett før hver viktige jobb
for at bassisten skulle kunne låtene. Og som heller aldri
svarte på telefon. Verdens hyggeligste fyr, men de to
ytterpunktene der slet seg litt. Jeg hadde hele tiden hatt
Victor (Borge, TNT) litt i bakhodet. Vi hadde problemer
med Hal i Nordic Beast også, to uker før vi skulle spille i
Trondheim fikk jeg melding om at han ikke kunne være
med, enda vi hadde booket jobben et halvt år i forveien.
Så jeg ringte til Victor og lurte på om han ville spille med
Mikkey Dee og John Norum, og selvfølgelig ville han det.
Han øvde som en helt i en uke, og gledet seg til å spille.
Så to dager før konserten fikk jeg melding fra Hal om at
han kunne være med likevel, da måtte jeg fortelle ham
at det ikke er sånn det funker, vi kunne ikke avlyse Victor
da. Og Nordic Beast hadde aldri hørtes bedre ut enn
den kvelden. Da låt vi som et band, Victor var limet. Noe
lignende skjedde senere med Ammunition. Jeg skulle
bestille flybilletter til en festival i Sveits, men fikk aldri
tak i Hal, han befant seg vel på Planet Rock eller noe,
så jeg visste ikke om han hadde tenkt å møte opp i det
hele tatt. Så da tok vi med Victor i stedet. Han lærte seg
låtene på flyplassen dagen før, og spilte som en gud på
sin første gig med Ammunition. Victor er like musikknerd
som Erik. Nå er vi en gjeng som er glad i musikk.
– Dere er vel et mer fullverdig band nå som dere ikke
lenger heter Åge Sten Nilsen’s Ammunition.
– Vi brukte det navnet for å få oppmerksomhet
i starten, det er vanskelig med et helt nytt band. Du ser
jo Baby Snakes også pleier å annonsere med Trond
Holters Baby Snakes. Vi fjernet mitt navn fra logoen
ganske tidlig faktisk. Det neste albumet heter derfor bare
“Ammunition”, det blir egentlig det første Ammunition-
albumet hvor man helt klart hører hvilken kurs vi har tatt.
– Hva kan vi vente oss av den nye skiva kontra
den første?
– Mye mindre Wig Wam, mye mer rock’n’roll. Et
tørrere lydbilde, mye mer tilbake til 70-tallet, men
likevel er det Rock med stor R. Ikke så mye raske låter
egentlig, det er mer seigt og tøft. Det er fortsatt Erik
og jeg som har skrevet alt. Jeg har bodd ganske mye
hos Erik i Mora, og skrevet over en lengre periode. Nå
er vi faktisk igang med å tenke på det tredje albumet,
så allerede nå kommer den norske delegasjonen av
Ammunition til å begynne å skrive litt låter sammen.
Jeg ønsker å få med Jon og Victor mer i låtskrivinga enn
på denne skiva. Det vil man nok høre resultatet av på
skive nummer tre. Jeg ønsker enda mer bandfeeling.
– Når kommer skive nummer to?
– Vi kunne egentlig gitt ut skive for lenge siden vi,
men plutselig ble det så mye med Eclipse da de kom
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med i Melodifestivalen i fjor, de fikk mye mer planer enn
det som egentlig var ment. Så jeg la meg litt bakpå, jeg
hadde nok å gjøre uansett. Så visste vi at Eclipse skulle
ut med skive i år, og vi fant ut at det var best at de fikk
turnere seg ferdig med den, før vi slapp vår. Men så fikk
vi plutselig muligheten til å være med i Melodi Grand
Prix. Det var veldig dårlig timing, med både Grand Prix
og ny Eclipse-skive i mars. Men det er et såpass bra
utstillingsvindu, hvor vi kunne nå ut enda tydeligere med
at det faktisk fins et band som heter Ammunition. I 2017
er det vanskelig å nå frem med budskap. Det er fortsatt
folk som lurer på når neste Wig Wam-skive kommer.
Men mange flere har nok nå fått med seg at vi eksisterer.
– Hadde dere forventet en andreplass?
– Nei, vi hadde ikke forventet en dritt, jeg håpte
bare vi skulle komme til gullfinalen så vi fikk spille
låta en gang til. Jeg er veldig fornøyd med både låta
og mottakelsen vi har fått, så det var en fin mellom
stasjon før skiva kommer. Egentlig skulle skiva komme
ut nå i august, men på grunn av 10-årsjubileumet til
Queen-showet ville vi ikke hatt så mye tid til å turnere.
Dessuten hadde Eclipse fått så mye å gjøre, pluss at
Frontiers mente det ville bli vanskelig å promotere skiva
i juli. Skiva er klar, men det er ikke noe stress, så nå
venter vi til januar i stedet. Og da kan vi dra ut på turné
i mars, da er jeg helt ferdig med Queen også.

SOLOARTISTEN

s ammen, vi har også snakket om å skrive låter sammen.
Så jeg begynte den prosessen med å spille inn hos
Freddy. Vi spilte inn “Wild Card” og “Wolf & Butterfly”
som vi hadde gjort på turneen, og jeg syntes det ble så
fint at jeg ville prøve med nyskrevne låter akustisk også.
Jeg har begynt å skrive en del låter på piano hjemme.
Etter hvert begynte jeg å møte Freddy på ledige dager
og så spilte vi inn en ny låt i løpet av en dag. Og brått
ble det ti låter. Alle er spilt inn helt live. Dette er veldig
annerledes enn Ammunition, så jeg gikk til Grappa, som
jobber mye med akustisk musikk og a rtister som Paal
Flaata, Sigvart Dagsland og Vidar Busk. De tente på det,
og ble overrasket over at det var jeg som hadde skrevet
låtene. Skiva heter “Smooth Seas (Don’t Make Good
Sailors)”. Det er låter som er skrevet over et glass rødvin
for meg selv på natta. Og jeg har skrevet alt av tekst og
musikk selv. Det har etter hvert utkrystallisert seg en stil
på denne skiva som forteller hvem jeg er som soloartist,
dette er sånn jeg skal låte når jeg gjør soloprosjekter. Så
jeg har allerde fem låter klare til neste skive. Dette er
den låtskriversiden av meg som jeg ønsker å formidle
når jeg er helt alene, og bare har med en kassegitar.
Dette er ikke settingen hvor jeg kjører “In My Dreams”,
jeg er mye mer inne i en Tom Petty-verden enn en
Mötley Crüe-verden. Det er sikkert mange som liker
meg som rockevokalist som ikke vil synes at Åge solo
er noe kult. Rocken sparer jeg til Ammunition. Hvorfor
skal jeg konkurrere med mitt eget band? Jeg sparer
de kuleste rockelåtene til Ammunition, mens de som
kommer helt fra sjel og hjerte, og er litt mer personlige,
er det jeg gjør som soloprosjekt.
– Blir det noen solokonserter?
– Jeg vet ikke. Å by på sjela si er først og fremst
skivemateriale. Jeg skriver to låter om dagen nå. Det er
mye som skal ut.
– Hvordan får du tid til alt du driver med?
– Det bare surrer i hodet. Jeg våkner på natta og må
skrive. Det kommer tekststrofer i bilen. Jeg kan sette
meg ned ved pianoet hjemmet innimellom slaga, og
plutselig har det gått fem timer. Jeg forsvinner i min
egen musikalske sone. Selv om skiva nå er klar, så
fortsetter vi å spille inn i samme tempo til neste album.
Det er viktig for meg å få materialisert det.

– Men siden vi plutselig ikke skulle gi ut noen skive
i høst likevel, har jeg funnet ut at jeg gir ut en
soloskive i stedet.
– Ja, det lurte jeg litt på, du har jo nylig gitt ut
Ammunition-låta “Wild Card” akustisk.
– Ja, den ga jeg ut som en morsom sommersingel.
Det henger sammen med at jeg hadde en akustisk
turné med Dan Reed, og så begynte vi å snakke om at
det hadde vært moro å spille inn disse versjonene på
en “Acoustic Stories”-skive. Vi har lyst til å gjøre mer

– Har du noen drømmer som du ikke har fått
realisert ennå?
– Ja, jeg ønsker å gjennomføre en ordentlig
USA-turné før jeg dør. Jeg har bare spilt to konserter
i USA, men det å få reise rundt på forskjellige klubber
med et originalt band gleder jeg meg til. Man kan
ikke bare sitte og drømme om det, man må glede
seg til det, og så må man bare sørge for at det blir
en virkelighet.

– Hvordan er det å spille i et band hvor alle bor
over alle hauger?
– Pettersen og jeg møtes veldig ofte, på grunn av
“The Show Must Go On”, vi er veldig brødre på tur. Og
det at Lasse også er med i begge prosjekter har betydd
mye for fellesskapsfølelsen. Erik har jeg sett masse til,
i og med at vi har bodd såpass mye oppå hverandre
mens vi har skrevet låter. Det har blitt både frokoster
og lange kvelder med vin sammen. Og Victor prater jeg
med i telefonen hver dag. Magnus (Ulfstedt, trommer)
er den jeg har minst personlig kontakt med til daglig.
Men det funker greit. Når vi er på tur er det en lett og fin
tone mellom oss, det er en god gjeng å jobbe med.
– Hva har den nye besetningen hatt å si for den
nye plata?
– Det betyr at vi har en bassist som er interessert
i å spille bass på skiva blant annet, he he. Og det er
flere folk som har meninger om ting, og som har lyst
til å skrive låter. Om noen uker drar Jon, Lasse og jeg
oppover til Trøndelag og studioet til Victor for å kose
oss med musikk og vin. Og skrive nye låter. Det er
litt av greia, det å kunne trives sammen, ha det gøy
sammen og ha lyst til å utfordre hverandre. Og være
trygge på hverandre, trygge på at man leverer hver
gang. Jeg er ikke utrygg på at Magnus husker låtene
på gig for eksempel. Alle har gjort hjemmeleksa si.
Så jeg gleder meg til fortsettelsen.
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