AIRBAG

Vi møtte norske Airbag for å finne ut
hvem og hva som skjuler seg bak dette bandnavnet.
TEKST MARIANNE LAURITZEN | FOTO ANNE-MARIE FORKER

PÅ UTSIDEN AV SAMFUNNET

A

irbag slapp i juni sitt fjerde album
“Disconnected”. Dette ville vi gjerne høre
litt mer om, så vi troppet opp i bakgården
på Aye Aye Club i Oslo for en hyggelig passiar
med gitarist Bjørn Riis og vokalist Asle Tostrup.
– Det er sikkert mange av våre lesere som ikke
kjenner dere så godt…
Bjørn: – Det vil jeg tro
– … så kan dere ikke fortelle litt om hvordan
det hele begynte?
Asle: – Vi møttes på Manglerud videregående
skole i 1994. Jeg puslet litt med musikk sammen
med noen i klassen, og så en dag kom Bjørn inn
i skolegården, nyinnflyttet fra Lambertseter, med
langt hår og Floyd-t-skjorte. Da ble vi umiddelbart
venner. Og så hadde han gitar, og kunne spille litt.
Ganske mye mer enn oss andre. Da begynte vi å
øve litt sammen hjemme på gutterommet.
Bjørn: – Vi startet ganske friskt, med svært
PA-anlegg på rommet. Vi har spilt sammen siden
vi gikk på videregående, med litt forskjellige
prosjekter. Men fra vi ga ut vår første EP i 2004
har vi vært Airbag.
– Men dere begynte som Pink Floyd
tributeband?
Bjørn: – Ja, vi begynte som coverband. Vi likte
Floyd alle sammen – vi møttes for å spille Floyd
sammen, og så ble det et band ut av det. Etter
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hvert begynte vi å skrive litt egne låter, og så viste
det seg å være morsommere.
– Hvordan var det å gå fra coverlåter til å satse
på eget materiale?
Bjørn: – Ikke så veldig spesielt egentlig, vi
opererte jo i samme sjangeren.
Asle: – Vi startet med å varme opp for oss selv
faktisk. På Union Scene i Drammen hadde vi en
konsert med The Pink Floyd Experience, hvor vi lot
Airbag varme opp med tre låter. Bare for å dyppe
tåa i vannet og sjekke ut hvordan det var. Det
funka greit det.
Bjørn: – Den første gigen vår var på rockehølet
Maiden i Oslo. Da hadde vi på et vis fått en omtale
på VG Nett hvor det sto “Norges svar på Pink
Floyd”, så da kom det tonnevis med folk, det var
helt fullt der.
Asle: – Det var god stemning, folk snudde ikke
i døra fordi vi ikke spilte Pink Floyd.
– Dere har vel ikke hatt helt samme lineup hele
tiden?
Asle: – Vi startet jo i skolegården, og det er
litt naturlig at det man begynner med når man er
19 år ikke nødvendigvis funker i 20 år. Så det har
vært litt utskiftninger underveis, men vi har hatt
en hard kjerne som har vært med hele veien.
Bjørn: – Det er egentlig oss. Vi har både bytta
ut litt, og hatt rokkeringer innad i bandet.
Asle: – Jeg spilte trommer da vi spilte Floyd,

og på starten av Airbag. Mens jeg sang. Men siden
2010 har vi vært rimelig stabile.
SVEVENDE SJANGER
– Hvordan vil dere beskrive musikken deres for
folk som ikke kjenner dere?
Bjørn: – Svevende, som dere skrev i
anmeldelsen, he he. Det er egentlig et umulig
spørsmål å svare på, vi lager den musikken vi
liker. Vi er vel kanskje et progrockband, men det
er egentlig ingen av oss som er progfans. Vi hører
på en litt perifer del av sjangeren. Vi er mer et
classic rock band, men så har vi Pink Floyd, Marillion og Genesis i bunnen. Vi har også elektroniske
elementer fra band som Radiohead og Massive
Attack. Jeg er kjempeglad i filmmusikk og
gammel hardrock, som Kiss og Black Sabbath. Vi
er et sammensurium av veldig mye, men den røde
tråden er vel den Floyd-greia som vi alltid har hatt.
– Er dere lei av å bli sammenlignet med Pink
Floyd?
Asle: – Det kan man jo ikke tillate seg å bli lei
av egentlig. I den grad man føler at det er fortjent.
Man blir jo lei av å bli sammenlignet generelt, det
tror jeg de fleste band blir, men det er noe som
spesielt pressen er glad i å gjøre, og det må de jo
få lov til. Det er sikkert hjelpsomt for mange også
når man er helt nye, at man har noen knagger å
henge det på. Vi vil jo selvfølgelig helst oppfattes
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som vår egen greie. I den grad vi er progressive
så er det i så tilfelle i hvordan komposisjonene
bygges opp, og det at vi er glade i atmosfærer og
lange pauser og rom. Det er typisk progmusikk,
men det er det eneste. Og det har vi kanskje fra
Floyd, som var det eneste progbandet jeg kjente
til, på den tiden visste jeg ikke at det het prog
engang jeg. Jeg føler ikke at vi er et progband, så
det kjennes litt feil når vi blir kalt det.
– Nei, så hva er dere da?
Asle: – De mest kreative sier kanskje postprog,
artrock og sånne ting, he he, men det virker i
hvert fall litt mer gjennomtenkt. Jeg tror også
vi har et mer kommersielt tilsnitt som de fleste
progband ikke har. Vi er opptatt av melodier og
catchphrases, og en del av låtene våre er nok
umiddelbart mer tilgjengelige enn andre progband. Vi er ikke noen matterockere.
Bjørn: – På ingen måte. Vi har på en måte
Genesis og Marillion som et fundament også, og
de var jo ganske kommersielle, så vi er vel mer
der enn innen flinkisrocken.
– Dere har turnert med Marillion også?
Bjørn: – Ja, vi hadde en liten miniturné i Skandinavia for noen år siden.
Asle: – Det var litt stort.
OK NAVN
– Hvorfor heter dere akkurat Airbag?
Asle: – Jeg vet ikke hvorfor, men jeg kan si
hvordan, he he. Vi skulle lage vår første demo i
1998, og da hadde Radiohead nettopp hatt stor
suksess med “OK Computer” som jeg var veldig
stor fan av – jeg hørte på den ustanselig. Vi
trengte et navn – vi hadde mange på lista, men
ingen av dem egnet seg for offentlig bruk – så
jeg leste gjennom tekstene i coveret til Radiohead
for å se om det var et ord jeg kunne snappe opp.
Tittelen på første låta er jo “Airbag”, så da ble det
det. Det var ingen som hadde noe bedre forslag.
Bjørn: – Vi har prøvd med jevne mellomrom å
endre navn, men nå er det for sent, nå kan vi ikke
bytte lenger.
Asle: – Det funker, og det er ikke sinnsykt
mange andre band som heter det heller, bortsett
fra noen sør-amerikanere som driver med helt
annen musikk. Vi høster kanskje litt av hverandre.
– Dere la ut de første EPene deres gratis på nett?
Bjørn: – Det stemmer.
– Til bra respons?
Asle: – Vi prøvde å distribuere den første EPen
til presse, plateselskaper og promotører – det
lille vi kjente til av bransjen – men vi syntes
det var ganske tungt. MySpace hadde begynt å
eksplodere litt på den tiden, og i 2006 vi ble enige
om å satse litt mer på nett. Vi fant ut at vi like
gjerne kunne legge det ut for nedlasting, og gjorde
alt vi kunne for å spre det mest mulig. Vi hadde
rundt 50.000 nedlastinger det første året. Det året
vi signerte med Karisma, og sluttet å gi ut ting
gratis, hadde vi nesten 300.000 nedlastinger.
Bjørn: – Rart å tenke på egentlig, når man
tenker på Metallica som klagde på problemet med
undergrunnsmiljøet med bootlegkassetter. Vi var
ganske tidlig ute i forhold til sosiale medier, dette
norwayrock.net

var før Facebook og SoundCloud, og det funket for
oss. Da vi skulle gi ut den første plata vår trodde
vi det holdt å trykke 1.000 eksemplarer, men det
eksploderte fra dag én, fordi vi hadde gitt bort så
mye musikk.
DISTANSE
– Fortell litt om det nye albumet!
Bjørn: – Det er svevende, hahaha. Vi begynte
vel på den for to år siden, men så reiste Asle på
et års dannelsesreise, he he. Ofte så er det sånn
at jeg begynner å skrive, og så utvikler det seg til
et bandprosjekt. Jeg begynte å skrive på denne
omtrent samtidig som jeg ga ut en soloplate. Litt
annerledes enn vi har gjort før, mye på grunn
av at Asle var borte, og da han kom tilbake i fjor
sommer ble det litt skippertaksjobbing for å få den
ferdig. Vi hadde en tydeligere plan i forkant denne
gangen, om hvordan vi ville at skiva skulle være.
Selv om vi ikke fikk jobbet så mye sammen som
band, så hadde vi en tråd gjennom hele prosjektet.
– Hva er annerledes med denne skiva enn de
foregående?
Bjørn: – Jeg føler at vi har klart å lage sterkere
låter, låtene i seg sjøl er bedre håndverk enn før.
Også har vi klart å få til en del av de tingene som
vi liker. Det var viktig for Henrik at vi gjorde trommene til et element som bærer musikken, ikke
bare er et rytmeinstrument, og mye mer elektroniske ting fra Asle som har vært en idé fra bunnen
av i stedet for at det kommer i etterkant, slik at
vi kan bygge låtene på det. Det å ha en tanke om
sånne ting i forkant gjør at jeg har noen knagger
å henge ting på i skriveprosessen, samtidig som
jeg tror at resultatet har blitt bedre fordi vi har hatt
en idé om hva vi ønsket å gjøre. Tidligere har det
vært litt mer sånn at man har et knippe låter og så
ser man hva man kan gjøre med dem, og så blir
musikken og temaet sveiset sammen underveis.
– Er det et gjennomgående tema på hele skiva,
eller lever hver låt sitt eget liv?
Bjørn: – Ja, det er et tema. Det er det vel på
alle skivene våre, bortsett fra den første.
Asle: – Men dette er kanskje den skiva hvor vi
har jobbet mest med låtene med temaet i bakhodet, og hatt ideer om soundet tidlig i prosessen.
Det tror jeg man hører. Og vi jobbet veldig tett da
jeg kom tilbake, vi møttes hyppig og diskuterte
nye ting og snakket hele tiden om hvor vi ville.
Ikke så mye overlatt til tilfeldighetene. Ikke at det
har vært det før, men det har vært mer konsentrert
jobbing denne gangen, som et team. Også synes
jeg låtgrunnlaget var veldig bra. Da jeg hørte
demoer mens jeg var på tur, så visste jeg med en
gang at det kom til å bli bra, he he.
– Hva handler skiva om?
Bjørn: – Det er jo litt det tittelen sier, altså
“Disconnected”, at man er litt på utsiden av
samfunnet. Vi har bygget det opp sånn at hver låt
har en tittel, hvor hver av dem beskriver en måte å
være, eller føle seg, utenfor samfunnet på, frivillig
eller ikke.
Asle: – Det er ulike temaer, og ulike personligheter. Hver av låtene forteller en historie om
hvordan en person av ymse årsaker kan velge,
eller bli tvunget til, å kjenne seg distansert fra

samfunnet, menneskene rundt seg og sine
nærmeste. Eller de som skal være de nærmeste.
Bjørn: – Det har egentlig vært litt tråden på
alle skivene våre, men nå synes jeg vi har fått
konkretisert det på en litt annen måte. På de
tidligere platene har alle sangene handlet om mye
forskjellig, men hatt en rød tråd, mens nå har hver
enkelt låt en plass og en historie.
– Skriver du musikk eller tekster først? Og hvor
viktig er tekstene?
Bjørn: – Musikken først. Men tekstene har
blitt mer og mer viktige. Jeg har alltid en idé til
musikken først, også kommer ofte teksten som et
resultat av den musikken. Man begynner å nynne,
også kommer det noen ord, og plutselig får du en
idé på om det skal være en glad eller en trist tekst.
Asle: – Glad tekst?!?
Bjørn: – He he, jo men den siste låta på skiva
er jo relativt glad da.
Asle: – Hahaha, det er så langt man kan
strekke seg.
– Er det denne siste skiva dere er mest fornøyd
med?
Bjørn: – Ja, sånn er det egentlig alltid. Det
hadde vært veldig trist å gi ut en plate du ikke
er fornøyd med. Men jeg føler veldig sterkt at vi
har fått til noe som vi ikke har fått til før. Så kan
man godt si at det låter som Airbag, og at mye
er likt som før, men det spiller egentlig ikke noen
rolle, du vil jo alltid ha med deg noe fra det du har
gjort før. Og for oss er det ikke om å gjøre å finne
opp hjulet på nytt. Det viktigste er at vi føler at vi
utvikler oss, under hele prosessen. Og det synes
jeg vi har fått til nå.
Asle: – Det er alltid en ambisjon, det er ikke vits
å drive med det her hvis ikke du har lyst til å utvikle deg litt. Da kan du like godt starte danseband
– og faktisk tjene penger. Hahaha. Vi er fryktelig
kritiske, og er egentlig aldri fornøyde. Som man
sier; god kunst blir ikke fullført, den blir forlatt.
Bjørn: – Jeg ble spurt en gang om det var en
hindring at vi måtte gjøre alt selv. Men det er jo
et valg vi har tatt, og jeg tror ikke vi kunne jobbet
på noen annen måte. Vi har en teknikerprodusent,
men vi produserer platene våre sjøl. Jeg føler det
passer best med den måten vi skriver musikk på,
den opplevelsen vi har av musikk, men kanskje
det hindrer oss i å utvikle oss veldig mye.
MELLOMTITTEL
Coveret til “Disconnected” er nesten helt svart,
hvor det meste av tekstene kun er skrevet med
blank lakk på matt svart bakgrunn. Og på forsiden
er det kun et symbol for av/på-knapp. Siden Asle
selv er grafisk designer regnet jeg med at dette
ikke var tilfeldig utført.
Asle: – Nei, det ville vært ille hvis det var.
– Det er du som designer det selv?
Asle: – Det er jeg som lager det ja, men det
er jo et samarbeid det også. Jeg designer, og de
andre er kunden min, he he.
– Hvordan kom du på denne spotlakkideen?
Asle: – Spotlakken ja, den kom etter at jeg
hadde fått ideen om det grafiske symbolet. Vi
hadde snakket om hele veien at vi ville ha noe
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“Det er ikke musikken som er smal, det er nordmenn.”
<

enkelt, hvordan si “Disconnected” på en enklest
mulig måte. I kontrast til den forrige skiva som var
veldig fotografisk og mer komplisert. Jeg ønsket
også å la meg inspirere litt av andre sjangre enn
det vi vanligvis forbindes med, innen progrock og
metall er det ofte maksimalistiske covere, mens i
elektronisk musikk hvor jeg har en fot innenfor er
det ofte enklere og mer grafisk, så vi har hentet
inspirasjon derfra. Vi endte opp med lakk for
å gi det en ekstra dimensjon, og for at coveret
kunne være så mørkt som mulig uten å miste helt
karakter. Det å være koblet av er veldig enkelt
beskrevet både med det symbolet og det at det er
veldig svart, det henger på greip med alle låtene
og tematikken som går igjen. Siden jeg jobber
som designer er jo spotlakk noe jeg har brukt
tidligere på andre kommersielle oppdrag, så jeg
visste veldig godt hvordan det kom til å se ut. Det
er laget for vinyl, så det er vinylen som ser best
ut, he he. Plateselskapet var veldig positive også,
vanligvis er det jo vanskelig å få igjennom ting
som fordyrer produktet, men det ble akkurat som
vi ønsket oss. Det er kult når man først skal lage
et fysisk format at man kan gjøre litt ut av det, noe
som er litt morsomt å holde i hånda.
– Dere er åpenbart glade for at vinylen er tilbake?
Asle: – Ja, vi har laget vinyl siden litt før det
tok av.
– Er alle skivene på vinyl?
Asle: – Mhm. Nå er det liksom ikke noe
spørsmål lenger, nå skal alt på vinyl.
Bjørn: – Vi er jo vokst opp med vinyl, og er
glade i formatet. Når du lager en tematisk plate så
er det noe med den historiefortellingen du kan få til
på vinyl. Du kan lage en fin historie med en begynnelse, en mellomdel og en avslutning – på begge
sider. Også har du coveret. Hele formatet låner seg
veldig bra til å lage en tematisk plate. Og vi lager
musikk etter det. Vi tenker vinyl hele tiden.
Asle: – Og lydproduksjonsmessig. Det gjør at
man tenker annerledes i studio også. Det viser
seg å ikke være en begrensning, men tvinger oss
kanskje til å tenke litt gjennom ting vi ikke tenkte
over før. Men lengden på en vinyl er litt for kort
for en plate i dag, man forventer at det skal være
litt mer enn 45 minutter på en skive, så det blir jo
gjerne doble vinyler.
SPRER VIRUSET
– Blir det turné med det nye albumet? For det er
vel ikke i Norge dere er størst?
Asle: – Nei, det er det ikke. Litt av utfordringen
vår er at vi har masse fans, men de er spredt over
hele verden, så det er veldig få steder vi kan være
trygge på å fylle en venue av en ålreit størrelse.
Der vi gjør det best gigmessig er vel Nederland
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og Polen. Så vi kommer til å reise litt, men noen
sammenhengende lang turné blir det ikke.
– Hva slags ambisjoner har dere fremover?
Bjørn: – Verdensherredømme, he he he. For
meg handler det mest om å få holde på med det
jeg synes er gøy, og sånn som musikkbransjen er
nå så kan du ikke leve at musikk på det nivået vi
holder på. Du må jobbe noe helt sinnssykt hardt
for å få det til, så den drømmen der er vel passé
for lengst. Det som er viktig for meg er at vi kan
fortsette å holde på med dette, selge plater og
nå ut til folk. Bare det å vite at vi har fans i hele
verden hvor musikken vår betyr noe for dem, at vi
har truffet så mange mennesker med musikken
vår, betyr mye for oss. Så lenge vi ikke lever av
musikken spiller det ikke så stor rolle hvor mange
skiver vi selger, det som betyr noe er at vi får
tilbakemeldinger fra folk om at musikken vår betyr
noe for dem. Om de har lastet den eller, eller om
vi har solgt en skive, det driter jeg egentlig i. Vi vet
at vi har fans i Iran, hvor de ikke har lov til å høre
på musikk. De laster ned musikken vår med viten
om at de kan komme i fengsel. De hacker seg inn
på nettet på universitetet og sender oss meldinger,
som de også kan komme i fengsel for. Og vi har
fått meldinger fra folk som har vært på flukt fra
Syria med musikken vår på øret. Sånne ting betyr
egentlig mer enn alt. Det er hyggelig å gjøre kule
konserter og selge mye plater, men det er de små
tingene som betyr mest for meg – å vite at våre
tekster, og musikken, betyr noe for andre.
Asle: – Jeg leste en melding på Facebook fra
en fyr som sa at musikken vår hadde reddet livet
hans. Da holder det, jeg trenger bare han jeg, det
er den ene fan’en jeg trenger.
– Så dere har ikke sommål om å spille mest
mulig for å bli mer kjent?
Bjørn: – Det er noe med realismen også da.
Både det at man må jobbe sykt hardt for å komme
opp på et visst nivå, samtidig som vi har lagt lista
der vi er nå. Vi selger bra med plater og kan spille
masse konserter, men vi har også jobb og familie
– vi er ikke så hypne på å spille en måned i Europa
hvor fire av konsertene er kule også står du på en
pub og spiller for fem stykker på resten av turneen.
Asle: – Men vi opplever at vi hele tiden er
i vekst, for hver skive vi gir ut er det betydelig
økende interesse. Både i forhold til salgstall og
respons på nettet. Så vi sprer viruset! Det betyr
at vi kan fortsette, og kanskje gjøre ting som vi
tidligere ikke har kunnet gjøre, som for eksempel
å spille i nye land. Hvis vi har en ambisjon må det
kanskje være å fortsette sånn som nå, men utvide
horisonten enda mer, og kanskje kunne gjøre enda
mer spennende ting produksjonsmessig. Men det
å bli profesjonelle; det lerretet er så tung å bleke

at vi har vel innsett at det ikke er realistisk. Vi har
den kuleste hobbyen i verden.
Bjørn: – Det er en veldig rar hobby å ha
egentlig, det skjer så sporadisk. Du sitter på en
kontorjobb og alt er bare helt A4, så plutselig drar
du til Tyskland og spiller for 10.000 mennesker, og
så kommer du hjem, og da er du på jobb igjen. Da
lurer du på “Hva var det som skjedde nå?”, haha.
Asle: – Du kommer inn på kontoret og lurer på
hvorfor det ikke er en kø av folk som skal snakke
med deg og ta bilde av deg, he he.
IKKE HIPSTERE
– Hvorfor er dere større i utlandet enn i Norge tror
dere, blir det for smalt her hjemme?
Asle: – Det er ikke musikken som er smal, det
er i så tilfelle nordmenn som er smale. He he.
Å analysere og diagnostisere norsk musikkliv blir
vanskelig, men det er bare sånn det er – vi og
andre band i vår sjanger er ikke spesielt store i
Norge. Hvorfor, må du ut å spørre publikum om. Det
har vel noe med hvordan musikkmiljøet her funker,
kulturen og ikke minst pressen. Pressen i Norge er
liten, men mektig, den har i hvert fall vært det. Vi
har aldri vært en del av den klikken, vi har aldri vært
på fornavn med anmelderne og vi har aldri vanka
på Mono. Vi er ikke hipstere! Og så lurer folk på
hvorfor vi ikke spiller på Øyafestivalen. Ja, det kan
du lure på, for der er det mye rart som spiller, men
vi har aldri vært i nærheten av å slippe inn der.
Bjørn: – Det er noe med den klikken. Musikk
miljøet i Norge er veldig lite, du kan selge 300
skiver og være verdensstjerne, hvis du har de
rette kontaktene og har et ansikt som er fint for
VG og Dagbladet. Black metal-miljøet har jo slitt
mye med at band selger langt mer i utlandet enn i
Norge, men nå er det kanskje proggen som sliter
mest med det.
Asle: – For å skylde på hipsterne igjen; der er jo
greia at det ikke skal være stort, det skal helst være
så smalt som mulig. Jo mindre og særere, jo mer
fortjener du oppmerksomhet virker det som. Det er
ikke noe galt i å gi litt ekstra hjelp til små band som
sliter, men er det riktig å ignorere små band som
gjør det bra? Men det at vi ikke føler at vi må kunne
leve av musikken for at det skal være noen vits,
gjør at vi er ganske trygge på at dette kan vi holde
på med så lenge vi vil. Med mindre vi bestemmer
oss for det så kommer ikke vi til å dø ut.

Norway Rock M
 agazine
slo av en prat med
Blues Pills-bassist Zack
Anderson om musikk
en, deres nyeste album
«Lady in Gold» og om
fremgangen siden 2011.
Partysvenskene kan
dra hjem mens Blues
Pills kan bli her, der de
tilhører!
TEKST LINDA NUR CHBIB

D

u har kanskje hørt om Blues Pills? De er
et svensk rockeband som ble dannet i
2011 i Ørebro, av bassist Zack Anderson
og trommis Cory Berry. De møtte vokalist Elin
Larsson i Iowa. Sammen fikk de med fransk Doria
Sorriaux på gitar. I 2014 ble Cory Berry byttet ut
med André Kvarnström på trommer.

– Hva inspirerer dere musikalsk og personlig?
Det er som om Led Zeppelin og Janis Joplin fikk
en baby og det var Blues Pills.
– Haha, vi blir inspirert av all slags musikk,
men for det meste av blues, rock, soul og
psykedelisk musikk. Mye av musikken vi liker er
60- og 70-tallsmusikk, selv om vi også liker mye
moderne musikk. Det som samlet oss var at vi
alle liker musikk som er ærlig og har en organisk
følelse, det føler vi alle at eldre musikk har. Så vårt
mål når det kom til å lage musikk var å gjenskape
en lignende følelse. Når vi lager musikk så er ikke
målet vårt å imitere band, men oppnå en lignende
tilnærming med hensyn til den musikalske stilen
akkurat som med instrumentene.
– Hvordan vil du beskrive musikken deres for
noen som ikke har hørt Blues Pills før?
– Jeg vil si det er Psychedelic/Soul/Blues/
Rock, med kraftige kvinnelig vokal.
– Hvordan foregår den musikalske prosessen? Energien i musikken er fengende, og det er så mange
lag. Mange av sangene gir meg frysninger, og de
er liksom som en løk. Du kan skrelle av flere lag
med så mange forskjellige musikalske elementer.
– Med det siste albumet var det en veldig
langsom prosess. Sangene ble fullstendig skrevet
i platestudio. Innimellom alle våre turneer, gikk vi
inn i studio med noen grunnleggende låtideer, og
jobbet med dem sammen med vår produsent, Don
Alsterberg. Vanligvis ville vi møttes og klartgjort en
idé på forhånd og sakte dannet en struktur. Når vi
hadde den strukturen ville vi spilt inn trommer og
bass. Etter det ville vi gått tilbake og tatt av med
overdubbing, bare eksperimentert med alle typer
gitarlyder, og ulike pianoer, orgel osv. Elin gjorde
hennes vokal på slutten, sammen med backingvokal. Vi hadde fordelen av ingen reelle tidsfrister
i studio, og jeg tror det er en del av grunnen til at

det blir så mange lag fordi vi hadde mye tid til å
eksperimentere og prøve mange forskjellige ting.
– De ulike elementene i musikken er så godt
balansert, som gitaren på “High Class Woman”.
Hva er inspirasjonen bak dette sporet? Det er
veldig typisk Metallica/Zeppelin-riff!
– Jeg husker ikke direkte inspirasjonen for
hele sangen. Den opprinnelige demoen ble gjort
for lenge siden, rundt da bandet ble dannet. Jeg
husker at vi i den midtre delen ville ha noen Peter
Green-vibes. Jeg tror sangen endte opp med en
mer hardrockfølelse når vi gjorde den i studio,
mens den opprinnelige versjonen var litt mer groovy
og psykedelisk. Det var ikke hensikten, det skjedde
bare og det ble en naturlig progresjon antar jeg.
– Hvem er deres største kritiker, foruten fansen?
– Oss selv. Spesielt på det nye albumet. Vi
legger mye press på oss selv i studio. Ofte for
mye. Vi er våre egne verste fiender.
– Fortell meg om albumet “Lady In Gold”, hvordan skiller denne fra det siste albumet? Det virker
som «viben» er litt annerledes på dette albumet?
Mer ballade og rolige låter på dette albumet?
– Selv om det er en ballade på albumet, vil jeg
si at albumet er mer groovy helhetlig sett. Vi trakk
inn påvirkninger fra flere ulike sjangre på dette
albumet, spesielt soulmusikk. Det første albumet
var mer rett fram rock/blues. Dette albumet har
fortsatt den samme basen, men det er lagt en
vri på det vi allerede gjør. Vi har også lagt mer
orgel og piano på dette albumet, samt en masse
backingvokal og harmonier. Det var en fordel å ha
muligheten til å jobbe i et profesjonelt studio, med
mye tid til eksperimentering.
– Jeg så at dere jobbet med den nederlandske
kunstneren Marijke Koger-Dunham igjen? Hvordan
var det å jobbe med henne, fikk hun få full
kunstnerisk frihet til å gjøre coverne?

– Har du planer om flere soloalbum, Bjørn?
Bjørn: – Ja, det kommer en ny skive neste år.
Det jobbes. Og så må vi vel prate litt sammen om
neste Airbag-skive etter hvert.
Asle: – Du får bare skrive i vei, og så tar vi de
beste låtene til Airbag-skiva, he he.
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