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Vi tok oss en tur til Drammen for å få med oss Keep of Kalessin  
under årets Massive Destruction festival, hvor vi møtte en åpen og 

ærlig Arnt “obsidian C” Grønbech backstage på union scene.  

TEKST aRash taheRi & MaRiaNNe lauRitzeN | livEfoTo aRash taheRi

Keep of KAlessin

Arnt Grønbech er gitarist, vokalist, 
 låtskriver og primus motor i ekstrem-
metallbandet Keep Of Kalessin som har 

holdt det gående i 20 år. Deres musikkstil er svært 
teknisk med høyt tempo, og vi ba derfor arnt 
fortelle oss litt om skriveprosessen deres.  

– Før sto vi på øvingslokalet og jammet litt, 
og så kom ideer og riff mens man jammet. Mye 
av det mest thrash metal-aktige materialet vårt 
kan komme fra sånne sessions, spesielt på de 
tidligste skivene. På de siste tre skivene er det for 
det meste jeg som har kommet opp med noen riff 
og ideer hjemme alene. Vi har egentlig flere til-
nærmingsmåter i skriveprosessen. enten sitter jeg 
bare og jammer, men da er det som regel de mest 
thrash-aktige riffene som kommer, men så har 
jeg også en sånn prosess hvor jeg egentlig sitter 
og dagdrømmer litt, eller bare sitter og tenker på 
musikk, og så begynner jeg å forme en visjon rundt 
en låt om hvordan stemninga skal være, og da er 
det mer melodiske ting jeg lager. Noe starter med 

jamming, noe starter med tenking før jeg setter 
meg ned med gitaren etterpå, og noe kan faktisk 
være laget på keyboard også, selv om det er veldig 
lite av vårt materiale som lages der. Og så har man 
en prosess hvor man setter seg ned og begynner 
å recorde og flikke på ting. Prosessen nå er mest 
at jeg sitter og recorder mine ideer og så går vi i 
studio og slenger trommer på og gjør resten ferdig 
der. Robin (Isaksen, bass) og jeg sitter mye med 
tekster i etterkant, vi skriver alltid tekster etter at 
musikken er ferdig. Vokallinjen skrives også etter 
at vi har skrevet hele låta. Vi er ferdigprodusert i 
studio vi når vi begynner på vokalen. 

– Deres siste album “Epistemology” kom ut  
i februar 2015. Albumet ble godt mottatt av både 
anmeldere og fans. Hva kan du si om progresjonen 
til Keep of Kalessin siden deres siste utgivelse?

– Nå er vi litt opptatte på forskjellige hold, vi 
jobber med en del prosjekter utenom musikk, så 
vi har egentlig ikke gjort så veldig mye. Men vi 
spiller noen konserter og fokuserer på materialet 

fra “epistemology”. Den siste ePen vi nylig ga ut er 
egentlig låter som var til overs på “epistemology”, 
og den ene låta er faktisk fra langt tilbake, før 
“Reptilian”. i det siste har det vært mer oppsum-
mering og vi har tatt en liten pust i bakken. Vi har 
ikke gjort så mye musikalsk, jeg har ikke begynt 
å skrive så mye nytt materiale, men vi har alltid 
masse liggende. Det siste året har det vært veldig 
lite gitarspilling i forhold til hva det har pleid å være 
før. så vi har egentlig ikke tatt noen store steg 
videre. Men jeg har ideer og planer om å gjøre det, 
så i løpet av neste år skal vi nok komme med en 
skive som pusher grensene enda mer.

utbrente VerDier
– Det gikk fem år mellom “Reptilian” og “Episte-
mology”, hva var grunnen til at det tok så lang tid?

– Jeg var utbrent. etter 20 år i musikkbransjen, 
og etter å ha turnert så mye som jeg hadde gjort 
med både satyricon og Keep Of Kalessin, uten  
å føle at du egentlig kommer noen vei. Bare står 

og stanger i veggen dag ut og dag inn. Du jobber 
knallhardt for å få bandet over kneika så det kan 
bli noe økonomisk ut av det også, men så kom 
det til et punkt hvor jeg fant ut at det ikke funka 
som vi hadde tenkt. Om jeg skal være helt ærlig 
så var jeg utbrent, jeg gadd ikke ha så mye fokus 
på bandet, jeg begynte å revurdere verdiene i livet 
rett og slett. Jeg elsker musikken vi lager, men jeg 
var usikker på om jeg ville at det eneste jeg skulle 
se av livet var innsiden av en turnébuss og skitne 
klubber. Det er ikke like fett hver eneste dag. så 
jeg kom til et punkt hvor jeg var nødt til å begynne 
å bygge opp livet mitt på nytt igjen, bygge opp an-
dre ting utenom det å bare være en aktiv musiker. 
Jeg ønsker ikke å bare gjøre én ting i livet, men 
skal du holde på med et band i dag så har du ikke 
noe annet liv. Jeg vil ikke sitte som gammel og 
se tilbake på at det eneste jeg har gjort i livet er 
å spille konserter. Jeg ville ta tak i andre sider av 
meg selv, andre sider i livet. Bygge opp relasjoner 
til gamle venner og kjente igjen, bare sånne små 
enkle ting som det, jeg hadde jo kompiser jeg ikke 
hadde snakket med på 10 år nesten. Jeg møtte 
veggen og syntes det var jævlig tungt å holde på, 
da hadde jeg spilt langt over 1000 konserter de 
siste 10 åra. Jeg fikk nok, rett og slett. 

MAnGlenDe substAns
– Du tok over vokalen etter at Thebon forlot  bandet. 
Hvordan var det å jobbe med “Episte molo gy”  
i forhold til å både spille rask og teknisk gitar  
og samtidig håndtere vokalen for første gang? 

– Jeg merket ikke det før jeg faktisk skulle 
spille live, hehe. i studio lagde jeg først gitaren, 
og så vokallinjen etterpå, og så slo det meg da 
jeg var i øvingslokalet at dette skulle jeg gjøre 
samtidig plutselig. Det tok litt tid å lære seg det, 
men jeg hadde hele tiden i tankene at alt handler 
om øving. Du får til alt du vil egentlig, bare du 
øver nok. Men den første tida var det et helvete, 
det var jævlig vanskelig å kombinere det. Da 
vi ga ut “introspection” som den første låta jeg 
sang på kom det en del kommentarer på nett, 
som “håper ikke de begynner med enkle gitarriff 
nå fordi han skal synge” etc. Men for det første 
så er gitarriffene laget først, og for det andre er 
“introspection” mye mer teknisk enn alt det andre 
fra ”Reptilian”, “Kolossus” og “armada”, det er 
en mye vanskelige låt å både synge og spille gitar 
på samtidig. Det var en ilddåp det, bare jeg kom 
over knekken på den låta, så gikk de andre låtene 
ganske greit, men det er fortsatt en del ting som 
er veldig utfordrende å få til.

– Hvordan vil du sammenligne “Epistemology” 
med “Armada”, “Kolossus” og “Reptilian”?

– Jeg synes “epistemology” er den naturlige 
utviklinga for oss, den har alt det beste fra de 
siste skivene. Jeg ser på det som en ny start for 
bandet fra og med “armada”. Du hører likheter 
fra “through times Of War” og “agnen” også, du 
hører at det er jeg som spiller gitar på alt, men vi 
tok noen steg videre og utviklet mer vår egen stil 
fra “armada”. “epistemology” samlet egentlig alt 
det jeg syntes var bra med de skivene, og kutta 
ut mye av det som var dårlig, så for min del er 
 “epistemology” desidert den beste skiva vi har 

gjort. Og det tror jeg egentlig alle som hører skiva 
er enige i. Mange vil at det skal kicke med en 
gang, noen av låtene gjør det også, men Keep Of 
Kalessin er typisk musikk som vokser jo mer du 
hører på det, og dermed så trenger folk å gi det litt 
tid. i dagens marked er det en kjempeutfordring 
for band som oss, fordi du får max 10 sekunder 
på Youtube før folk gjør seg opp en mening. De 
banda jeg hører mest på i dag er ikke nødven-
digvis de jeg likte best med en gang. Det er en 
stor utfordring i dagens marked fordi band får så 
kort spilletid, så kort introduksjon til nye fans, og 
da forsvinner veldig mange av banda som har 
substans, de som har lang levetid på platene sine. 
De drukner i dagens bruk-og-kast-mentalitet. 
Men sånn er markedet. tidligere var jeg frustrert 
over alt som var galt med verden, men nå har 
jeg kommet til et punkt hvor jeg tenker at ting 
fungerer som de gjør, og så får vi ta et valg om 
vi vil fortsette med det vi vil eller om vi skal gjøre 
det enkelt for lytteren å catche oss. Foreløpig gjør 
vi det vi vil, men kanskje livet hadde vært enklere 
hvis man ga metalfans sin enkle fix. 99% av met-
allen i dag er helt uten substans, den har ikke lang 
levetid, det er skiver som går rett inn og rett ut. 
Man er drittlei etter tre spillinger. Jeg liker musikk 
som fortsatt vokser etter 10 ganger, de kan du 
gjerne leve med i 40-50 år også. Jeg hører fort-
statt på musikk som jeg hørte på da jeg var liten. 
Det var musikk med mye mer substans. Du har jo 
unntak i dag og selvfølgelig, men den bruk-og-
kast-mentaliteten er ikke nødvendigvis det som 
bringer frem mest kvalitet i musikken. Det er mye 
på grunn av streaming, samt at man har tilgang 
på all verdens musikk rett inn i telefonen sin. Det 
blir en annen måte å lytte på, og det åpner mange 
dører også, flere band kan slå igjennom i dag.

– Er det noen band i dag som du kan se for deg  
å høre på om 20 år?

– ikke fra metalscenen kanskje, men det siste 
jeg har hørt mye på er Carpenter Brut. Det er et 
elektronisk band, men de kjører trommer og gitarer 
på scenen, jeg tror det er metalfolk som står bak. 
De er jævlig bra, jeg har nesten ikke hørt på noe 
annet i det siste. Den skiva har jeg kanskje hørt 
100 eller 200 ganger. Jeg liker å høre på det som 
jeg synes er best, og da er jeg ikke interessert 
i å høre noen som jeg synes er dårligere innen 
samme sjanger. Da hører jeg heller på det bandet 
som er best 100 ganger enn å høre 10 band 10 
ganger. Carpenter Brut tror jeg at jeg kommer til 
å høre på om 20 år, for jeg hører fortsatt på band 
som infected Mushroom og astral Projection som 
jeg hørte på for 20 år siden. Old school psytrance 

hører jeg fortsatt på den dag i dag, hehe. Mange 
gamle metalband også selv følgelig, men det er 
veldig lite av dagens metalband som har festet 
seg. en del av sjang eren har blitt innsnevret, i 
stedet for ekspandert, det er nesten så den holder 
på å implodere, fordi det blir så snevert til tider.

– De har bygd sine egne rammer som de ikke 
tør å komme ut av…

– Ja, og da begynner man å komme inn på 
 ideologien bak oss, og hvorfor vi har gjort de 
valgene vi har gjort, som med Melodi Grand Prix for 
eksempel. av og til må man sprenge grensene, ikke 
bare pushe dem, men faktisk bryte helt ut. Vi orker 
ikke å befinne oss i en komfortsone med masse 
lover og regler innenfor en sjanger. hvis du spiller 
i metalband, og bare lytter til metal, da blir du en 
follower av andre metalband, i stedet for å være 
pioner og grensesprengende. alle store band hører 
på mye annen type musikk. De største metalbanda 
er som regel veldig åpne musikalsk, de hører ikke 
bare på sin egen sjanger. Det gjelder ikke bare i 
musikalsk aspekt, men også i markedsføring og 
tankesett. Med et dogmatisk og trangt tankesett vil 
du frarøve deg sjøl jævlig mye bra i livet. Jeg er for 
å bryte grenser, og la flere ting berike livet.

iMploDerenDe sjAnGer
– Mange i metalmiljøet ser på “Armada” som  
ett av deres største mesterverk. Albumet har 
10-årsjubileum i år, har dere noen planer om  
å feire dette?

– Vi har vurdert det. Vi tenkte egentlig å ha et 
10-årsjubileum, dessuten er jo også bandet 20 år  
i år. Men så har våre prosjekter utenom bandet blitt 
så altoppslukende en periode at bandet kommer i 
andre rekke. Bandet har alltid vært i første rekke, 
det kan familie, venner og damer skrive under på. 
Det er greit å være på guttetur og være steinblakk i 
20-åra, men i 30-40-åra må man begynne å gjøre 
litt andre ting også. Vi har hatt lyst, men vi trekker 
ikke nok folk, og er ikke store nok, til å gjøre det 
akkurat sånn som jeg ville ha gjort et 20-årsjubile-
um for bandet eller et 10-årsjubileum for “armada”. 
Jeg vil ikke gjøre det på en liten klubb, men på et 
utsolgt Rockefeller. så da droppa vi det, og kommer 
heller sterkere tilbake med et 25-årsjubileum. Jeg 
tror vi kommer til å lage en 20-årsplate, hvor vi 
spiller inn 20 gamle låter på nytt igjen, med dagens 
lineup, men det har havnet i tredje og fjerde rekke 
akkurat nå. Det er mange som sier at “armada” 
er den skiva de liker best, men det stemmer ikke 
helt. Det er bare fansen som roper høyest, de som 
skriver mest på internett. Jeg snakker ofte med folk 
som heller nevner “Reptilian”, “Kolossus” og “epis-
temology”. ingen av de skivene er noe dårligere 
enn  “armada”, men det var den første vi kom med 
med ny lineup, og med mye trøkk i en sjanger som 
da nesten holdt på å implodere. alt var så kjedelig, 
og så kom vi med noe nytt og fresht. Men i stedet 
for å komme med “armada” på nytt igjen, så brøt 
vi grensene igjen og gjorde noe helt annet på hver 
av de neste tre skivene. Nå må fansen lære seg 
at det er ikke vits å gi ut  “armada” 10 år på rad, 
hør heller på hva vi har gjort siden. “armada” har 
sine høydepunkter, men “epistemology” er jevnt 
over en mye bedre plate, det er det ikke noen tvil 

Epistemologi med substans
“Dagens bruk-og-

kast- mentalitet er ikke 
 nødvedigvis det som 
bringer frem mest 

kvalitet i musikken.”
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99% av banda lagt inn årene 5-10 år før de gjør 
det, men siden man har så stor lidenskap for det 
man driver med så er man villig til å pushe grensa 
så mye lenger. Jeg er ikke den eneste som har gått 
på en smell i midten av 30-åra. Når du plutselig har 
mista alt du eide på grunn av bandet, da begynner 
du å revurdere om det er riktig å holde på med. 
Og jeg vet at jeg ikke er den eneste, det er mange 
musikere som kommer til et punkt i 30-åra hvor 
de har brent alt kruttet og hele sin økonomi, og alt 
går til helvete fordi de har vært så lidenskapelig 
opptatte av å få til noe med bandet. Man må egent-
lig se på bandet som en business, og da må man ta 
noen forretningsmessige avgjørelser. 

– Tror du musikere innen metallsjangeren er 
mest utsatt for dette, eller er det musikkbransjen 
generelt?

– Generelt musikkbransjen, men spesielt 
 metalbransjen. Fordi metalband har en unik evne 
til å klare å komme seg ut på turné og klarer  
å fremstå som de har litt suksess. i andre sjangre 
kommer du kanskje ikke ut på veien en gang før 
du har nådd et visst nivå. Jeg tror det er lett å bli 
lurt av det, man kan tro at suksessen er rett rundt 
hjørnet når det faktisk ikke er en realitet. Jeg vet 
om store band som ikke eier nåla i veggen, som 
ikke klarer å leve av det. Du spiller på festivaler 
med 50.000 mennesker og så må du leve på 
dama di, eller foreldra dine. Jeg er nok ikke den 
eneste, men kanskje jeg er en av de få som tør å 
være ærlig om det. For det er ikke noe fett å si det. 

– Du nevnte også i “Blackhearts” at dere 
vurderte å trappe ned og ha bandet mer som et 
hobbyprosjekt.

– Den scenen i “Blackhearts” ble spilt inn i 
2011, og da trappa vi jo ned. 

KreAtiV bAlAnse
– Så hvordan ser du for deg fremtiden for  
Keep Of Kalessin?

– Nå føler jeg at jeg begynner å få litt mer 
 balanse i livet. Jeg har andre ting som bidrar 
 veldig godt økonomisk, og så klarer jeg å kombi-
nere det. Det som skjedde var jo at hobbyen ble 
jobb, og så ble det bare dritkjipt å holde på med. 
Nå har jeg fått bandet tilbake som en hobby, og vi 
har ordnet oss så vi kan dra på de turneene og de 
festivalene vi har lyst til å gjøre. Og vi kommer til  
å fortsette med å lage album, og pushe grensene 
selvfølgelig. Jeg har ikke lyst til å gi ut noe album 
som bare er middelmådig, det må være skikkelig 
bra. tidligere kjempa vi i musikkbransjen for at vi 
skulle klare å leve av musikkbransjen, det har jeg 
lagt helt fra meg. Det spiller ingen rolle lenger, og 
da synes jeg det er mye artigere å holde på med 
musikk igjen. Vi har fått tilbake litt av den gløden 
fordi vi tok en liten detour for å bygge opp andre 
ting i livet. Du er nødt til å ha litt balanse i livet 
hvis du skal klare å holde på. 

– Ja, det er vanskelig å være kreativ og 
 nyskapende hvis man har mye bekymringer.

– absolutt. Og det er utfordringa til de fleste 
band, for det er vanskelig å finne en sånn jobb 
hvor du kan gjøre begge deler. Det er vel derfor 
mange av de som spiller i band enten eier et eget 
plateselskap, driver en festival eller skriver i et 
magasin ved siden av. Ofte er det gründerhoder 
også, som prøver å ordne seg sånn at de har fri 
til å kunne holde på med bandet. Det er greit å 
ha en vanlig jobb hvis du har et hobbyband, men 
straks bandet blir litt større enn en hobby da er 
det jævlig vanskelig å ha en jobb. Da havner du 
mellom barken og veden; bandet er for stort til 

at du bare kan ha det som hobby og bare spille i 
helgene, men bandet er for lite til at du klarer deg 
uten noen annen inntekt. hva gjør du da? Det tror 
jeg er den største utfordringa for band innen vår 
sjanger. eller kreative yrker generelt. 

KEEp of KalESSin  @ union ScEnE
maSSivE dESTrucTion 
drammen, lørdag 1. oktober 2016

headlineren på årets Massive Destruction er Keep Of 
Kalessin og undertegnede er på festivalen nettopp  
pga dette bandet. Keep Of Kalessin har i år kun gitt 
ut ePen “heaven Of sin” siden deres siste album 
“epistemology” som kom ut i februar 2015. Men 
bandet er anerkjent som en av de ledende innen 
ekstremmetall de siste ti årene. 

Keep Of Kalessin startet som et rent svartmetall-
band, men har i løpet av tiden utviklet sitt lydbilde 
og blitt en herlig kombinasjon av thrash, power, 
death og litt black metal. lydbildet er særdeles raskt, 
 detaljert, teknisk, episk og meget pompøst. selv 
kaller de sjangeren for episk ekstremmetall. 

Konserten starter med en lang instrumental og 
pompøs intro, hvor ett og ett bandmedlem entrer 
scenen. De er kun tre personer og når Obsidian C 
(arnt Grønbech) entrer scenen så sparker de igang 
konserten med en aggressive låt. intensiteten og 
hastigheten på konserten fortsetter med mester-
verket “the Grand Design” fra siste album. Det er 
fascinerende å være vitne til at tre personer kan 
skape et så bredt, intenst, raskt og meget teknisk 
lydbilde. Dessverre er lyden på union scene som 
regel ikke så bra og det samme gjelder her på denne 
konserten. Dette er synd fordi Keep Of Kalessin 
spiller så utrolig tett at publikum fortjener å høre 
dem på sitt beste med god lyd. 

Obsidian C håndterer både vokal og gitar mester-
lig. Vyl spiller på trommene som en ren maskin, som 
forventet, og Wizziac må være en av verdens tøffeste 
og mest tekniske bassister. Disse tre meget dyktige 
musikerne leverer en herlig setliste med både nyere 
låter og noe av sitt beste eldre materiale. albumet 
“armada” har 10-årsjubileum i år, og den anses 
som et mesterverk innen svartmetall. Derfor var det 
særdeles gledelig at de spilte “Wealth Of Darkness” 
fra nettopp dette albumet. 

Keep Of Kalessin leverer et solid stykke av 
en konsert. På scenen fremstår de særdeles 
 profesjonelle og de utfører låtene med en vanvittig 
intensitet og med en teknisk perfeksjonisme som 
er svært få band forunt. Dessverre er oppmøtet på 
denne festivalen ikke så mye å skryte av. under-
tegnede synes det er pinlig å være vitne til et så solid 
band som leverer nærmest en perfekt fremføring 
foran ca 20-30 uengasjerte personer. Og de som 
faktisk har møtt opp står altfor langt bak. Publikum 
burde trekke seg fram og vise mer engasjement. 
Obsidian C hadde veldig god kontakt med publikum 
og flere ganger sto han nærmest på gjerdet ved piten 
og håndhilste på de få engasjerte som stod helt inntil 
gjerdet, undertegnede var en av dem.

alt i alt synes jeg Keep Of Kalessin leverer en 
ordentlig solid konsert, men dessverre pga dårlig lyd 
og uengasjert publikum trekkes opplevelsen litt ned. 
Jeg gleder meg veldig til å se hva Keep Of Kalessin 
vil levere oss ved neste albumutgivelse og klarer 
nesten ikke å vente til å oppleve dem live på et 
verdig sted med ordentlig god lyd.  
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Keep of Kalessin på union Scene under årets massive destruction.

om. Jeg tror at når folk forelsker seg i en plate, så 
vil man alltid tilbake til den følelsen, og da er man 
ofte ikke like åpen for noe nytt. Det har skjedd meg 
mange ganger, at jeg har slutta å høre på et band 
fordi det nye ikke er like bra som det gamle, men 
når jeg så har gått tilbake mange år senere har jeg 
oppdaget at de nyere skivene er mye bedre. Jeg 
forstår det jo, for når man har den forelskelsen for 
en plate, som er jævlig vanskelig å oppnå igjen, 
så blir man skuffa når man ikke oppnår helt den 
samme ekstasen ved første gjennomlytting. Når 
den første  forelskelsen legger seg, så går man over 
i dyp kjærlighet, men da må man gi skiva litt tid. 
 helloween er et sånt band for meg. Noen ganger 
er man mer åpen enn andre. Noen ganger vil man 
høre på elektronika og noen ganger på metal, og 
hvis du setter på den nye Keep Of Kalessin-skiva 
når du egentlig er i humør for å høre elektronisk 
musikk så vil jo den skiva falle pladask. Det handler 
om sinnsstemninger når du hører på plata. Det er 
derfor det er så risky med 10 sekunder på spotify. 
Det tar tid å bygge opp den sinnstemninga man 
egentlig bør være i for å kunne ta alt material et full 
inn over seg og være mottagelig. 

eKstreMt soft
– Dere definerer dere som epic extreme metal. 
Hvordan vil du definere denne musikkstilen?

– Vi kom opp med det begrepet der for en del 
år siden, rundt “armada” kanskje. Grunnen var at 
vi tenkte at dette egentlig er episk musikk, men 
det er ikke episk på same måte som Nightwish for 
eksempel. Det er mer ekstremt, det er gitarbasert 
musikk. Vi er hverken black metal, death metal eller 
thrash metal, men en blanding. Keep Of Kalessin er 
ekstremmetal, det er balls i musikken vår. enkelte 
hevder at Keep Of Kalessin er for soft, men det er 
bullshit. Vi er kanskje det bandet med mest baller 
i hele Norge, og grunnen til det er at vi tør å gjøre 
de tingene vi vil. Det krever mye mer baller å være 

med i Grand Prix enn å ikke gjøre det. hvis du sier 
at det er soft så lytter du ikke med øra, med hodet 
ditt og følelsene dine – da lytter du med øya dine. 
et black metal-band med liksminke kan se mer 
ekstreme ut, men vi er mer ekstreme enn dem i 
det musikalske uttrykket vårt. Vi er mer intense, vi 
spiller mye kjappere, det er mer teknisk og det er 
heftigere. Det er en utfordring at vi spiller i en im-
age-relatert sjanger, og derfor er det viktig for oss 
å ta et timilssteg bort fra alle black metal-banda. Vi 
spiller fletta av dem, og det er jeg ikke redd for å si. 
Vi vet at vi gjør det, og vi har gjort det i mange år. 

– Fikk det noen negative konsekvenser å delta  
i Melodi Grand Prix?

– Ja, både positive og negative konsekvenser. 
Men hvis du er redd for at noe skal få negative kon-
sekvenser så er det den største grunnen til å gjøre 
det. Å si nei til å være med i Grand Prix fordi du er 
redd for at fansen skal slutte å kjøpe platene dine 
er jo ren sell-out. Vi diskuterte det da vi fikk tilbu-
det, og visste at vi risikerte ganske mye ved å gjøre 
det, men nettopp derfor ville vi gjøre det. skulle vi 
angre i ettertid på at vi ikke hadde turt å gjøre det 
fordi vi var redde for hva andre skulle si om oss? 
Vi var banebrytende da vi gjorde det, og det var 
helt greit å gi en lang finger til de som syntes det 
var tull. Det er stuerent å spille på spellemann-
prisen, men du kan ikke spille i Grand Prix. Det er 
en million seere på begge  programmene, samme 
produksjonsselskapet, samme scene og lyd – men 
det heter noe annet. Jeg er fan av å åpne øya på 
folk. Folk generelt er så trangsynte og har så mye 
meninger om ting som ikke er tenkt igjennom. 
Noen synes “the Dragontower” er litt soft, ja det 
er ikke vår kjappeste låt, men låta var jo dritbra. Vi 
hadde ikke kunnet gjort det med noen annen låt, 
for da hadde vi ikke kommet igjennom til finalen, 
og da hadde det ikke vært noe poeng. Du må sørge 
for å ha noe som er catchy nok, og som har nok 
kommersielt uttrykk. hadde vi gått ut i første del-
finale kunne vi like gjerne droppa å gjøre det. Men 
det går ikke an å si at det ikke er en bra låt, den 
har egentlig alt det en god metallåt skal ha, den er 
bare litt softere enn Keep Of Kalessin på daværende 
tidspunkt. Men vi fikk mye ut av det også, vi fikk 
respekt fra mange folk, og vi fikk et kjempenettverk 
innen norsk underholdningsbransje.
– Dere er kjente for å presse grensene innen 
metalsjangeren. Hvilken utfordring ser du for deg 
vil være den største når det gjelder å pushe enda 
mer på neste album?

– Det er egentlig å hele tiden kunne jobbe 
kreativt for å være nyskapende, uten å tvinge det 
frem. Det er det vanskeligste. Å bryte grensene 
må komme naturlig. Du merker så tydelig om det 
er presset frem eller er kalkulert. Å lage sære ting 
som folk aldri har hørt før er jo lett. Det som er 
vanskelig å lage er nyskapende ting som flyter av 
gårde, som har en atmosfære og en følelse rundt 
seg som kanskje aldri er skapt før. Det er noe helt 
annet enn å kalkulere seg frem til særegenhet. 

suKsess Måles i penGer
– I dokumentarfilmen “Blackhearts” har du en 
 viktig narrativ rolle, hvor du representerer en 
 veteran innen svartmetall som lenge har vært 

med i bransjen, og som hjelper Sina i From The 
Vastland. Hvorfor ble nettopp du valgt for denne 
rollen?

– Veldig enkelt fordi jeg har et godt forhold til 
produsenten Christian Falck. Og fordi jeg hadde 
nok power til å hooke opp sina med folk som 
kunne gi han platekontrakt og spillejobb i Norge. 
Jeg sa fra til Falck at jeg ikke ville være noen 
representant for black metal-miljøet, for jeg føler 
meg ikke som det i det hele tatt. Jeg kunne være 
en representant for Keep Of Kalessin, og min egen 
person, men ikke for et miljø. Jeg trakk i noen 
tråder for Christian Falck og så syntes han det var 
greit å bruke meg som en veteran. Jeg har jo gjort 
mye mer enn folk flest kanskje vet.

– I filmen nevner du at dere har spilt verden 
over, men ikke kan se på det som skikkelig 
 suksess fordi dere ikke sitter igjen med noe penger 
i dag. Hvorfor føler du at suksess måles i penger? 
Hva med alt dere har oppnådd, steder dere har 
spilt og den anerkjennelsen dere har fått?

– Vi har reist rundt, spilt store konserter og hatt 
gode opplevelser, men når man kommer hjem og 
ikke har råd til husleie eller kan bidra til familien, 
så føles ikke det som noen suksess. Jeg kom til 
et punkt hvor jeg tenkte at jeg ikke ville være en 
blakk metalfyr som reiser verden rundt. Fansen ser 
på folk som spiller i band som rockestjerner, men 
du er ikke rockestjerne hvis du ikke har penger til 
mat. suksess måles i penger, det er det ikke noen 
tvil om, og det er ikke noe galt i det. Men da må 
man gå i seg selv, og hvis man ser at man ikke 
har penger på kontoen så har man kanskje ikke 
oppnådd noe særlig suksess? Jeg synes ikke det. 
Det fins mange grunner til å reise verden rundt 
uten å tjene penger på det, for det handler til 
syvende og sist om å gi verdi til folk. hvis folk ser 
stor nok verdi i bandet ditt vil de betale for å se 
det, og kjøpe merchen din. Keep Of Kalessin kan 
tjene noen kroner på konserter, det er ikke det, 
men likevel føles det som fake. Du spiller konserter 
og festivaler, men likevel er du steinblakk. Det er 
ikke suksess det. Ja, du får reist litt, men du ser 
jo ingenting av verden, du ser bare innsiden av en 
skitten turnébuss, og så sitter du og venter på en 
klubb som ligger langt utenfor bykjernen, og så har 
du ikke penger til å ta taxi inn til byen en gang. er 
det fett da? er det suksess? Nei, det er ikke det.

liDensKApeliG beDrift
– Hva har vært den største utfordringen  
i Keep Of Kalessins karriere?

– Det har egentlig alltid vært penger. Jeg har 
alltid følt at vi kunne gjort så mye mer hvis vi hadde 
hatt litt bedre budsjett på plateinnspillinger og 
konserter. Men det er jo i seg sjøl egentlig litt feil å 
si, for da har vi ikke klart å skape nok verdi, så vi 
kunne spyttet penger tilbake i bandet igjen. Å drive 
et band er som å drive en liten bedrift. Forskjellen 
er at når du driver et band så er du så lidenskapelig 
opptatt av å få bandet til å funke at du er villig til å 
ofre alt; venner, kjente, familie, hus og hjem – alt 
går til helvete fordi drømmen er så sterk om at du 
skal få til noe. Det er en kjempeutfordring å vite 
om man skal slippe opp eller gi mer gass. hvis det 
hadde vært vanlig forretningsdrift så hadde sikkert 

“Vi spiller fletta av black metal-band.”

arnt Grønbech på rockefeller i 2015. 
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