ljungblut

Lungblut er aktuelle med sin nye u
 tgivelse “Ikke alle netter
er like sorte”, og i den f orbindelse fikk vi Kim Ljung til å fortelle litt om
hvordan dette gikk fra soloprosjekt til band, om låtskriverprosessen og
den melankolske nerven i musikken.
TEKST marianne lauritzen
foto christian roth christensen | livefoto arash taheri

Ikke alle band er like tighte
K

im Ljung er vel for de fleste best kjent
som bassist og låtskriver i Seigmen og
Zeromancer. Men han har også et tredje
band, hvor han har byttet ut bassen med vokal og
tangenter, som har gått fra å være et soloprosjekt
på sidelinjen til å bli et fullt band, like høyt
prioritert som de to andre. Undertegnede møtte
Kim i Oslo i forbindelse med Seigmens konsert
på Sentrum Scene dagen før, sammen med
bandkollegaer Dan Heide (gitar) og Ted Skogmann
(trommer), og var nysgjerrig på hvordan dette
hadde utviklet seg til å bli et organisk band.
Kim: – Det har gått 11 år siden den første
plata, men vi begynte faktisk med Ljungblut
allerede i 2003. Da hadde jeg noen låter til overs
som ikke passet inn i Zeromancer-baggen, og
hadde bare en følelse av at dette hadde jeg lyst til
å gjøre. Akkurat da hadde jeg ikke noe sted å bo,
så jeg flytta inn til en god kompis som er backline
tekniker for Zeromancer. Vi bygde et studio ut av
en garasje hvor jeg kunne bo, og de fire låtene
jeg hadde da ble plutselig til veldig mange flere.
Jeg fikk en ånd over meg om at det var riktig
å lage en egen plate. Dan har vært med hele tiden,
han var helt uunnværlig allerede fra første strofe
på den plata. Og så hadde jeg jobbet med Ted
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tidligere i en Zeromancer-sammenheng, han hjalp
meg med en Zeromancer-plate hele sommeren
2003 i Sarpsborg, så jeg hadde et helt klart bilde
av at Ted skulle spille trommer på den soloplata.
Det var i utgangspunktet et soloprosjekt, men jeg
klarer ingenting alene. Jeg får ikke til noen ting
alene, uansett hvilket band det er. Jeg må spille
med folk. Jeg er ingen god musiker så jeg trenger
mye hjelp, men jeg har mange ideer, det er ikke
det det står på. Den forrige plata “Over skyene
skinner alltid solen” er også en bandplate, men
den er skrevet litt annerledes med forskjellige
typer låter, mens den nye plata “Ikke alle netter er
like sorte” er skrevet for bandet, og ble øvd inn fra
A til Å som et band. Denne plata skiller seg ut fra
de foregående – den er mer helhetlig.
– Hvorfor spiller du ikke bass i Ljungblut?
– Det var et bevisst valg. Jeg ville spille på
min Arp Omni. Sittende. Den klare favoritten
av stringsynthene mine fra 70-tallet som jeg
synes låter helt vanvittig bra. Den har en tyngde
og varme jeg ikke har hørt i andre lignende
instrumenter. Jeg spilte bass selv på de første
albumene, men da Sindre (Pedersen) ble med i
bandet i 2010 var alle rollene satt. Sindre er en
gammel Seigmen-fan, så han har noe av min

spilling i seg. Likevel har han en egen signatur og
spiller utrolig tight. Han var et funn for Ljungblut.
organisk triumf
– Er det fortsatt du som skriver alt, eller kan noen
av de andre komme med en ferdigskrevet låt?
Kim: – Det kan de. Og det gjorde Dan på den
plata her. Han leverte et utkast til en hel låt,
“Triumfbuen”, som jeg falt for med en gang. Så
jobbet vi den ut sammen og jeg skrev tekst og
vokalmelodi. Vi gjorde om litt på refrenget og
avslutningen, ellers er det Dan sin låt. Det har jeg
sagt helt klart fra til alle, at her er det helt åpent.
Jeg har kanskje en ledende hånd på alt sammen,
men jeg har nok sluppet gjennom mer enn jeg
gjorde tidligere, det gjelder også i Zeromancer og
Seigmen. Arbeidet med denne nye plata har vært
en veldig naturlig prosess, en ekstremt enkel plate
å lage, og spille inn. Innspillingsprosessen var
veldig spesiell.
– Stemmer det at den ble spilt inn i løpet av
to helger?
Dan: – Ja, to helger i Athletic Sound i Halden.
Der var vi og gjorde deler av den forrige plata
også. Da gjorde vi tre låter live i studio, og vi
hadde en veldig god følelse med de låtene og
norwayrock.net

“Driver du med kunst og musikk så er det
noe galt, da er du ikke som vanlige folk.”
hvordan de ble til i studio, så vi tenkte at når
vi skulle lage neste plate så hadde vi lyst til å
gjøre det på den måten med hele albumet. Da
hadde vi også fått til et ordentlig banduttrykk
med Ljungblut, vi var blitt et helhetlig band. Det
var ekstremt å spille den inn på to helger, men vi
hadde selvfølgelig øvd på forhånd. Det gikk veldig
enkelt og naturlig for seg.
Ted: – Også er den spilt inn live, vi er ikke
spesielt vant til det egentlig.
Kim: – Det er ingen av oss som er vant til det.
Vi hadde med Alex (Møklebust), det var en trygghet. Vi hadde vært der med Seigmen før og spilt
inn “Enola”, og atmosfæren der er satt for å gjøre
musikk, det er musikk i veggene. Men når man
setter seg ned i forskjellige lydrom i studioet så
blir man litt nervøs når man vet at alle må spille
riktig på likt, ellers føkker man det opp og man
må begynne på nytt. Og det gjør vi da 10 ganger
i løpet av de to helgene, under tidspress. Og så
nailer vi det hver gang på enten første, andre eller
tredje taket. Alex er jo produsent og er vant til å
spille inn mye plater, og han var mer enn overraska,
nesten rysta, over hvordan det smelta sammen,
hvordan det satt som band. Vi øvde litt, men vi øvde
ikke mye. Det som har gjort denne plata såpass
fullendt er at den har tatt tid å lage. Det som har
vært vanskelig har vært å samle alle sammen til
øving. Utfordringa ligger i at vi lever våre liv og alt
skal klaffe, men også at jeg sliter med migrenen
min. Jeg har helsemessige utfordringer, som har
gjort at plata har blitt utsatt flere ganger, på grunn
av operasjoner etc. Egentlig skulle den vært spilt
inn i 2013/14, vi hadde booket tid som vi måtte
kansellere. Og så har jeg flere band da, Dan og
jeg spiller jo i Zeromancer sammen også. Men på
en måte så var det bra for låtene, de fikk lov til å
leve lenger. Jeg hørte mye på låtene i min dårlige
periode, og skjønte at vi ikke var ferdige likevel.
Vi trengte den tida, låtene fortjente å få mer tid.
For oss som driver med det er ofte detaljene
veldig viktige, de små overgangene og det som
kan irritere deg i hjel senere, man overlater ikke
sånne ting til tilfeldighetene. Detaljene og de små
tingene er krydderet på en plate. Det føler jeg gjør
at en plate kan leve mye lenger.
– Det er vel fortsatt du som skriver alle tekstene?
Kim: – Ja, det gjør jeg.
norwayrock.net

– Du har en del spesielle låttitler, finner du titlene
før du begynner å skrive?
Kim: – Jeg begynner ofte med en tittel, det er
riktig. Det er en rar måte jeg har å jobbe på. Og
det veit jeg ikke helt hvor jeg tar fra. Folk lurer
mye på disse teksttingene og spør meg om gamle
låter, og da har jeg ikke alltid like gode svar, fordi
jeg beveger meg fra det ene til det andre – når
jeg har gjort en ting så er jeg ferdig med det, da
går jeg videre. Da dveler jeg ikke ved det. Det som
betydde noe for meg da, betyr kanskje ikke det
samme for meg neste gang jeg tar det opp. Noen
låter er helt konkrete, men stort sett så er det ting
som flyter rundt for meg som jeg tar tak i – og så
blir det bare noe. Ord er veldig viktig for meg. Det
skal klinge, og det skal henge sammen. I Ljungblut er det mye mer hele setninger enn det er i
spesielt gamle Seigmen. Jeg føler at jeg forteller
lengre historier med Ljungblut enn jeg gjør med
andre ting. Tekstene er viktige. Den plata her er litt
annerledes enn tidligere, vokalen er litt høyere i
miksen, budskapet skal enda tydeligere fram. Det
er et helt bevisst valg, fordi låtene er veldig nede.
Toneleiet i de fleste låtene er ganske lavt, og for å
nå gjennom musikken, for at tekstene skal trekke
deg ut av resten av lydbildet, så valgte vi å gjøre
vokalen ganske nær. Det synes jeg virker.
melankolsk nerve
Ljungbluts to første album hadde engelske tekster.
Men på forrige album ”Over skyene skinner alltid
solen” gikk Kim, som tittelen tilsier, tilbake til å
skrive på morsmålet som i gammel Seigmen-ånd.
Jeg lurte på hvorfor Ljungblut plutselig gikk fra
engelsk til norsk.
Kim: – Ja, hvorfor gjorde vi det? Jeg tenkte
etter “Metropolis” at det kommer aldri noe mer
norsk ut av den kroppen her, jeg har ikke mer
å gi, jeg har ikke flere ord. Men på en eller annen
merkelig måte så åpnet det hvelvet seg på nytt,
jeg skjønte at jeg kunne skrive på norsk, og jeg
kunne bruke flere ord enn jeg hadde gjort tidligere.
Jeg trodde det ville bli veldig vanskelig å skrive
på norsk, og så ble det veldig lett. Det ble veldig
personlig, og en enda større nærhet. Det var det
som kulminerte i at ”Enola” ble ”Enola” også, den
Seigmen-plata hadde ikke skjedd hvis det ikke var
for Ljungbluts “Over skyene skinner alltid solen”.

Det var en åpenbaring for meg. Neste plate kan like
godt bli på engelsk, Ljungblut er helt åpent. Men
det var veldig befriende å skrive på norsk igjen.
– Alle bandene dine er veldig melankolske, hva
er det som driver deg til å skrive all denne mørke
musikken?
Ted: – Happy people have no stories, hehe.
Kim: – Alle mine venner er jo like. Uansett
hvilket band jeg spiller i så har alle den sårheten,
ømheten og ydmykheten, som er en røre med en
eller annen melankoli i seg. De fleste jeg kjenner
har den. Jeg føler at jeg skriver til folk som har
den samme sårheten, og som kan gjenkjenne seg
i det. Det er ikke alle som kler seg likt, det
kommer jo folk på konsertene våre som ser ut
som de kommer rett fra stranda, eller fra møter,
men jeg ser at det treffer likevel. Alle har den
melankolske nerven i seg, men det er noen som
har den tydeligere enn andre. Men for meg har det
alltid vært sånn, fra jeg var liten. Jeg er en glad
gutt jeg altså, men det er alltid en kamp i meg.
Jeg har slitt med migrenen min siden jeg var syv
år, og jeg tror det er den delen av meg som skriver
musikk og tekst. Jeg vil jo ikke ha det sånn, jeg
prøver jo å bli frisk. Men driver du med kunst og
musikk så er det noe galt, mener jeg da. Da er du
ikke som vanlige folk.
– Ikke helt A4 nei.
Kim: – Nei, du er skrudd sammen litt
annerledes enn andre folk. Det er ikke alltid det
ender vel, men det blir mye bra musikk ut av det.
Det viktigste for meg er at jeg kan inspirere andre,
og at andre får gode opplevelser av det jeg gjør.
Det er drivkraften min. Og alltid se framover og
jobbe mot neste prosjekt, men det er veldig deilig
at albumet er ute nå. Vi sendte vinylen i trykken for
tre måneder siden, og den ble levert i går. Denne
plata er faktisk den jeg har hørt mest på etter at
jeg har vært ferdig med en plate. Det har blitt noen
plater etter hvert, men den her er den jeg har hørt
mest på i etterkant. Det er vel en god ting. Jeg tror
at hvis folk hører på den bare en gang vil de si at
låtene går litt i hverandre, men det er en plate man
må høre noen ganger. Sånn er det ofte med de
banda jeg spiller i, men den her har en så klar rød
tråd, låtene har det samme uttrykket, men likevel
er de veldig selvstendige, og det k ommer ikke
fram før man har gitt dem litt tid.
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avatar
Anmeldelse av “Ikke alle
netter er like sorte” finner du
lenger bak i bladet.

Kim Ljung
på Sentrum Scene
september 2016.

I mai kom den ambisiøse skiva «Feathers & Flesh», et konseptalbum
som omhandler en ugle og dens krig mot narsissisten ørnen.
Ved innspillingen av videoen til andresingel «Night Never Ending» ble
Norway Rock Magazine som eneste blad invitert ned til de dype skoger
i Lindome rett utenfor Gøteborg for å overvære innspillingen, samt et
eksklusivt intervju med vokalist Johannes Eckerström. Det var mer en
nok grunn til at vi tok bilen fatt sydover for litt kaffe, trivelig samvær
og hyggelig prat om detaljene rundt mesterverket.
TEKST sven o. skulbørstad

<

– Fortell litt om “Kast blomstene på”, hva handler
den låta om?
Kim: – Tittelen sier vel seg selv egentlig. Alle
mine låter handler om kjærlighet, savn og sorg,
men det er alltid et håp der også. Og den låta
stiller sterkt i den kategorien der. Det er et aller
annet med den tittelen som gjør at når den blir
levert på den måten som den låta er, så kan den
oppleves som litt sterk for noen, i og med at
mange av låtene handler om savn. I går dedikerte
jeg konserten til gitarteknikeren til Seigmen som
døde for ikke så lenge siden, familien hans var
der, og jeg har anbefalt dem å sjekke ut denne
plata, men jeg angrer kanskje litt nå for den kan
bli litt tung altså, hehe.
– Hvorfor heter en av låtene “Uten tittel”?
Kim: – Titlene setter jeg som sagt alltid først,
men den låta og “Selvportrett”, er de låtene som
har gått gjennom flest forvandlinger, det er låter
hvor bruddstykker har vært skrevet tidligere og
så har ikke brikkene falt på plass. “Uten tittel” var
en vanskelig låt som jeg aldri helt klarte å få satt
på plass. Stemning er veldig viktig med Ljungblut,
stemninga må være der, det må ha den riktige
atmosfæren. Den låta var litt vanskelig å sette, og
kanskje det hadde noe å gjøre med at den ikke
hadde tittel. “Uten tittel” og “Selvportrett” var de
låtene som var vanskeligst å lande, men begge to
høres ut som titler på malerier egentlig, hehe. Når
man sitter og jobber med noe i mange timer og ting
gjentar seg så blir det til slutt sånn, og jeg synes
“Uten tittel” er en fin tittel jeg. Men den kan jo ikke
brukes igjen.
rastløse ideer
– Vet du alltid hvilket band du skal skrive til når du
begynner å skrive?
Kim: – Ja og nei. Det er veldig tydelig hva som
er Ljungblut, hva som er Seigmen og hva som er
Zeromancer. Men av og til så er det en som er på
vippen. “Liaison” på denne plata var egentlig en
Seigmen-låt fra den bolken hvor jeg skrev “Hva vi
elsker”, “Forevig og alltid” og “Tenn alle lys”. Den
låta var jeg usikker på. Spesielt trommespillinga,
alle klokkene ringte Ted på den. Jeg har alltid
skrevet låter, gitt dem til Alex og sagt “Dette er
mitt forslag, gjør hva du vil”, men noen ganger
så tenker jeg om en låt at den har jeg lyst til
å ha selv, hehe. Veldig sjelden da. Dette var et sånt
unntak. Unntaket på forrige plate var “Adelsten”,
det var også egentlig et Seigmen-utkast. Men
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hvis du har vært med i gamet litt så skjønner du
det fort, jeg har en lyspære som lyser veldig fort
og sier “Nei, det stemmer ikke, det er feil”. Det
samme gjelder i øvingslokalet, jeg hører med en
gang om det er riktig eller ikke. Vi dveler ikke ved
noe, og kaster ikke bort en dag i øvingslokalet. Det
handler om tydelighet. “Liaison” var helt klart en
låt som den plata her trengte, og jeg skjønte tidlig
at det var en Ljungblut-låt. Men når vi er ferdige
med denne plata nå, så er det å gå løs på neste,
og da setter man skylapper på og så skriver man
for det bandet man skal skrive for.
– Begynner du rett på nytt Ljungblut-materiell
nå, eller kommer det noe Zeromancer snart?
Kim: – Vi har ganske mange Zeromancer-låter
klare. Det er spesielt en låt vi har lyst til å gi ut
som singel, vi har lang vei igjen på den ennå, men
jeg gleder meg veldig til det. Akkurat nå har jeg
en periode hvor jeg er litt sliten. Jeg kjenner at
når jeg er ferdig med den Seigmen-runden her, og
denne Ljungblut-plata, så skal jeg ta en liten pust i
bakken. Og bestemme meg for om vi skal fortsette
med Zeromancer siden vi har skrevet mange låter
allerede, men jeg har også både Ljungblut- og
Seigmen-ting jeg har lyst til å gjøre. Jeg har
egentlig tenkt at jeg aldri skal ta de tre banda på
likt, og så går det til helvete hver gang, ha ha ha.
Dan: – Han sier alltid at han skal slappe av, det
har han gjort så lenge jeg har kjent ham, men det
skjer ikke.
Kim: – Det er en uro i kroppen min, det er et
eller annet som jeg ikke klarer å få helt tak på.
Du må få ting ut også ikke sant. Hvis du sitter
med ideer oppi hodet så blir du litt rar. Det er en
rastløshet, eller en uro. Eller en sjukdom.
– Du går aldri tom for ideer enda du har tre
band å holde på med?
Kim: – Haha, nei det er helt riktig. Men jeg er
veldig glad for å ha de kanalene. Det som er fett
med Ljungblut er at vi gutta er så på frekvens. Det
er fine folk som du er helt på tråd med, jeg gleder
meg til hver gang vi skal treffes eller ha øving. Vi
fem gutta kunne dratt til Østen i dag og vært der et
halvt år sammen, jeg tror det hadde gått veldig fint.
Dan: – Vi er en harmonisk gjeng som kommer
godt overens. Jeg har spilt i andre band hvor det
ikke alltid er sånn.
null stress
På dette tidspunktet fikk vi besøk av Sverre
Økshoff, gitarist i Seigmen. Han ga ut sin egen

soloplate “Rats” samme dag som Ljungblut, under
artistnavnet Jared Ambience Inc.
Kim: – Sverre har vært med på alle Ljungblut-
plater unntatt den her. Han fikk sparken. Eller han
fikk tilbudet, men han tok det ikke. Det er derfor
han ga ut sin egen plate i går.
– Det var vel ikke tilfeldig at dere begge ga ut
album samme dag som Seigmens Oslo-konsert?
Kim: – Noen tilfeldigheter var det. Sverre har
spilt inn denne plata sammen med Dan for mange
år siden. Alt henger jo sammen her, hehe.
Sverre: – Den ble spilt inn i 2002 men aldri gitt
ut. Det har vært etterspørsel etter den, så da har vi
endelig gitt den ut i fysisk format nå.
Kim: – Vi skulle egentlig gi ut Ljungblut-plata
i november, og ha en konsert på Støperiet i
Tønsberg, men så klaffa det ikke. Og da tenkte vi
at vi heller kunne gi den ut så fort som mulig, og
syntes det var lurt å kombinere det med konserten
på Sentrum Scene hvor det kom mange folk, også
helt fra Tyskland. Det er dyrt å sende plater, så da
gjorde vi heller en greie ut av det med plate
signering i dag. Og så skjønte jeg at Sverre holdt
på å gi ut plata si, og selvfølgelig måtte vi gi ut
samme dag. Vi slår jo ting sammen.
– Det har ikke vært mange Ljungblut-konserter,
har dere tenkt å gjøre noe med det?
Kim: – Det har vært to. Og det er kanskje to av
de fineste konsertene jeg har vært med på å gjøre.
– Begge i Tønsberg?
Kim: – Ja, på Total. Det var veldig bra, så det
skal vi gjøre igjen. Jeg har sagt at Ljungblut er et
band jeg har lyst til å bli gammel med. Og kan bli
gammel med.
– Dere får komme til Oslo snart da.
Kim: – Ja, vi har veldig lyst til å spille i Oslo
også. Og Berlin og Hamburg. Men med det jeg sa
om en pust i bakken mener jeg at jeg vil se an
fomen etter den runden her. Nå har det vært litt
kjør. Vi har holdt av en dato neste år, på Støperiet
i Tønsberg – Norges kuleste venue. Hvis vi gjør
den vil det også bli gjort andre konserter tror jeg.
Det hviler litt på meg faktisk. Før en konsert er
det mye øving, da går det mange kvelder, og alle
har familie. Essensen med Ljungblut er at det
ikke skal føles som noe press eller stress, det
skal være helt lugnt og det går foran det meste.
Det kommer til å bli flere Ljungblut-konserter. Jeg
kan ikke si akkurat her og nå når det blir, men vi
kommer til Oslo også.
norwayrock.net

– Nå har jo sisteskiva «Feathers & Flesh» vært ute
en stund, hvordan står det til med salget?
– Jeg vet faktisk ikke helt, men jeg tror det går
greit – jeg ser såpass lite på salgstall egentlig. Når
det kommer til det som følger oss i det daglige
som Facebook og Twitter, og ikke minst billettsalg,
har vi helt klart merket en stor økning i interesse
og følgere siden skiva kom ut – så absolutt. Men
for meg er faktisk «Feathers & Flesh» gammelt nytt
allerede, for selv om vi offisielt slapp den for ikke
så lenge siden så har jo vi sittet med den lenge
før det da vi fikk den ferdige masteren. Så selv
om vi nå lever i «Feathers & Flesh»-universet med
konserter og promotering så begynner allerede nå
den kreative fasen for hva som er neste skritt å
komme smygende. Vi lever på en måte i parallelle
norwayrock.net

verdener hvor den ene pusher skiva med konserter
og videoer mens den andre så smått begynner
å planlegge neste. Men responsen har jo vært
fantastisk, og plateselskapet har sagt at de skal
betale for herligheten så da kan det ikke gå så
aller verst i alle fall. Alt peker i riktig retning.
– Hvordan påbegynner man et konseptalbum,
skrev dere låtene sammen eller har dere én
hovedmann?
– Vi skriver veldig mye som et kollektiv. Der
veldig mange band har sin Lennon/McCartney har
vi mer McCartney, McCartney, McCartney, McCartney og kanskje én Ringo Starr, haha. Alle som
spiller gitar har ofte et riff eller to de tar med seg
hjem og kanskje påbegynner en låt. Men det skjer
nesten aldri at én lager den helt ferdig på egen

hånd, men tar heller med ideene til bandet og så
finner vi ut av det sammen, stjeler hverandres riff,
og sånn kaster vi låtene frem og tilbake. Tekster
har jeg vanligvis sjeldent klare før musikken, men
akkurat nå hadde vi en hel storyline å gå ut ifra,
så jeg visste enkelte handlinger som skulle skje.
Så da når de andre viste frem sine ideer hørte jeg
fort hva som kunne passe hvor, som på «When
The Snow Lies Red» hvor det passet veldig godt
i forhold til musikken at ulven måtte dø.
– Var historien klar før dere begynte å skrive
musikken?
– Ja, mer eller mindre. I hodet hadde jeg det
meste klart i hvert fall. Vi vil alltid gjøre det så
vanskelig som mulig for oss før vi går i gang
med et prosjekt, for hvis man begynner å bli
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