MEGADETH

Vi møtte Dave Mustaine på Fredriksten festning i sommer
for å slå av en prat om det nye albumet. Det var en åpenhjertig, personlig
og følelsesladd, men sliten, Mustaine som tok imot oss.
TEKST SVERRE ROKSETH & MARIANNE LAURITZEN | LIVEFOTO ARASH TAHERI

Dave Mustaine på årets Sweden Rock Festival.
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egadeth slapp sitt 15. studioalbum
“Dystopia” i januar. Vi var interesserte
i å høre hva selveste Dave Mustaine
hadde å fortelle om det nye albumet. En åpen
frontmann hadde også mer personlige ting på
hjertet.
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tenker med hjertet

– Gratulerer med nytt knallbra album.
– Takker.
– Hva kan du fortelle om det?
– Åh, det er så mye å si, jeg vet ikke hva du
mener, kan du utdype det?
– Det oppleves som et litt mørkt album.
– Vel, det er mye energi i plata, og den tar opp
en del kontroversielle ting som folk ikke vil snakke
om. Jeg prøvde å lage musikk som sa noe om
meg på det tidspunktet, og som ga folk et bilde
av mitt liv. Mens jeg jobbet med den forrige skiva
”Super Collider” var svigermoren min døende,
av Alzheimer’s . Det er en jævlig sjukdom. Å se
henne bli dårligere og dårligere for hver dag, og
aldri spore noen bedring, var tungt. Hvis man
skal skrive låter om smerte, så blir det ikke et
muntert lydbilde – det blir smertefullt. ”Forget To
Remember” og “The Blackest Crow” er begge
låter som handler om henne og hvordan hun
mistet hukommelsen. Det var ganger hvor jeg
kunne sitte rett foran henne og hun ikke husket
navnet mitt, og jeg bare følte for å si ”Du VET hva
jeg heter!”. Sånt er tøft å forholde seg til. Etter at
hun døde, og begravelsen var over, var det på tide
å begynne og jobbe igjen, med denne nye skiva.
Jeg sørget over tapet av svigermoren min, sendte
henne av gårde til et bedre sted, hvor enn det
er, men jeg tror det er i Himmelen, og så var det
tilbake til jobb. Og jeg tror ”Dystopia” viser hva
jobben min er, og det er å spille gitar.
– Det var leit å høre om svigermoren din.
– Ja, men det er sånt som skjer, og det skjer
med alle. Men det hjelper å ha opplevd disse
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tingene for å kunne dele erfaringene med andre.
Jeg vil selv helst snakke med noen som har vært
gjennom det samme som meg. Å snakke om
døden med noen som ikke har opplevd det, er
bare tomme ord for dem. Det er som å fortelle en
jomfru hva en orgasme er. Inntil du opplever det
selv aner du ikke hva det er snakk om.
– Du har vært gjennom tøffe tider i det siste,
med det nylige dødsfallet til Nick Menza også.
– Jeg skjønte ikke hvor mye Nick faktisk betydde for meg før jeg prøvde å dedikere en sang til
han, og jeg ikke klarte å synge hele låta. Hjertet er
et svært komplisert organ, mye mer enn folk tror.
Hjerteslagene og hjernen er så totalt forskjellige.
Jeg tror at hjertet tenker mer enn folk er klar over,
og at hjernen føler mer, i stedet for det motsatte
hvor hjernen tenker og hjertet føler. Jeg tenker at
når man begynner å dele personlige ting i musikk
en sin, så kan folk relatere seg til det. Spesielt
etter at jeg fikk barn selv ble det viktig for meg.
Jeg vokste opp uten en far til stede, og det var lite
folk i livet mitt, så jeg havnet i et dårlig miljø. Det
var de dårlige folka som sa “Hei, kom hit, ingen
andre vil henge med deg, ingen andre liker deg,
ta deg en røyk, prøv denne jointen, drikk litt av ditt
og datt…”. Plutselig er man en del av gjengen og
havner i feil spor. Og hvem er det som har skylden
for det? Man kan alltids skylde på foreldrene, men
det er ikke bare deres skyld. Det er derfor jeg vil
dele min historie gjennom musikken. Jeg hadde
aldri trodd jeg skulle bli New York Times bestselgende forfatter med mine historier og memoarer.
Jeg strøk i engelsk på skolen!
DYSTOPISKE OVERDRIVELSER
– Hva er historien bak tittelsporet “Dystopia”?
– Dystopia er et ord som beskriver en ikkeideell verden. Jeg tenker på hvor mye jeg har
reist, og hvor mye vi har sett av verden som vi
kjenner den. Israel for eksempel; media vil ha

oss til å tro at Israel fortsatt er et farlig sted hvor
bomber stadig ramler ned fra himmelen. På
samme måte ledes vi til å tro at i California er alle
politiproblemene i South-Central, og at i Harlem i
New York er det bare knivstikking og drap. Det er
sterke overdrivelser. Fordi det selger!
– Dere har to nye medlemmer i bandet nå.
Hva har det betydd for deg?
– Kiko Loureiro er en veldig dyktig gitarist.
Han kommer fra Brasil og et band kalt Angra.
Dirk Verbeuren kommer fra Soilwork, en veldig
talentfull og ydmyk fyr på trommer. For meg er
det spennende, det føles som om ting faller på
plass. Å ha disse nye gutta med i bandet, og se
dem naturlig fylle sine roller på scenen er helt
fantastisk for meg. Dave (Ellefson, bass) og jeg
har vært sammen en stund nå, og han har sitt
faste domene på scenen.
INSPIRASJONSKILDER
– Hvilken Megadeth-skive er din favoritt?
– “Rust In Peace” har nok betydd en del for
meg, og denne siste gjør det nå. Men musikk er
så relativt, en dag kan en låt bety noe for deg, og
neste dag kan den bety noe helt annet. Jeg husker
på den tiden vi begynte å samle oss igjen, etter
å ha kvittet oss med noe av managementet vi
hadde, så hørte jeg på Faith No Mores “From Out
Of Nowhere” hver eneste morgen. Den gang var
det en låt som fikk meg opp om morran og sparket
i gang dagen for meg, men når jeg hører den nå
så er det bare en kul sang. Jeg tror alle skiver
har en låt som ikke passer helt inn, en låt som er
svakere enn resten. Som for eksempel “Hot Dog”
på Led Zeppelins “In Through The Out Door”. For
meg var nesten alle Led Zeppelins skiver perfekte,
helt til det albumet kom. Hva skjedde liksom? Så
jeg kan skjønne at folk sa det samme om oss da vi
eksperimenterte på “Risk”, men vi hadde eksperi
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mentert på et par andre album også som ble godt
mottatt, blant annet “Cryptic Writings”. Men det jeg
liker aller best er å spille all musikken live. Vi har
lagt til “Rattlehead” på setlista i kveld, den har vi
ikke spilt på evigheter. Det er sikkert flere av våre
nyere fans som hører den for første gang i dag.
– Er det noen nyere band på den internasjonale
metallscenen som inspirerer deg i dag?
– Jeg er en klassisk fyr, jeg liker de gamle
greiene fordi det er mer følelse i det. Jeg vil gjerne
nyte det jeg hører på. Det er så mange i dag som
setter på musikk, og bare hopper mellom låtene,
folk hører nesten aldri på en hel CD lenger. Da vi
hadde plater i gamle dager, gikk vi gjennom mye
hassel bare for å få puttet dem på platespilleren.
De unge i dag orker ikke å ta vinylen ut av coveret
og sette den i spilleren. Eller de har ikke tid.
Og man kan ikke bare skippe til neste låt. Kiko
(Loureiro, gitar) fortalte meg at han hadde lest
at folk i dag har lavere konsentrasjonsevne enn
gullfisk. En jævla gullfisk! Tenk at menneskene har
gått fra stadig imponerende utvikling av teknologi
til åtte sekunders konsentrasjonsevne. Men det
var en digresjon. Jeg har hørt flere nye band jeg
liker, men jeg husker ikke alle navnene, og jeg
klarer faen ikke å lese logoene deres, hahaha. Jeg
liker svenske Mustasch, de synes jeg er bra. Og
norske Shining, selv om de ikke nødvendigvis er
helt min greie.
– Liker du best å spille på festivaler eller headline
deres egen turné?
– Egne turneer. Festivaler er kult det, men når
vi spiller for oss selv så kommer folk kun for å se

ANTHRAX

oss. Eller de er der fordi de kjenner noen som har
dratt dem med for å se oss. Publikum er der fordi
vår musikk appellerer til dem.
– Får du tid til å møte gamle kjente når du er
på festivaler?
– Ja, men det er vanskelig. Jeg er så utslitt
at jeg kunne sovnet her og nå, vi har turnert så
hardt i det siste. Jeg møtte en god venn av meg i
København i går, men vi hadde nesten ikke tid til
å snakke sammen.
– Nesten alle de gode gamle thrashbanda,
som Slayer, Anthrax og Testament holder fortsatt
koken. Har du kontakt med dem i dag?
– Jeg snakker nok mest med gutta i Slayer og
Anthrax. Jeg har venner i musikkbransjen, men
sannsynligvis ikke så dype relasjoner som jeg
skulle ønske, for vi har ikke tid til å møtes. Når
man møter noen man liker, så vet man at man skal
dra igjen om en halvtime, og det er ikke vits
å juge og si “La oss lage en haug med avtaler
– min telefonsvarer ringer din telefonsvarer”, haha.
POLITIKK OG PLUKKFISK
– Du er vel relativt interessert i politikk, hvem
burde bli USAs neste president?
– Det kommer jeg ikke til å si. Jeg sier aldri
hvem jeg stemmer på. Jeg synes ikke kjendiser
skal fortelle folk hva de bør stemme. Jeg er ikke
noen politisk analytiker, og jeg har ikke studert
statsvitenskap. Jeg gikk på høyskole og gjorde det
bra der, men jeg har ikke politikk som yrke og er
ikke kompetent til å være noen rådgiver. Hvis jeg
hører noen si noe som er helt motstridende av hva
deres stilling egentlig står for så sier jeg fra. Men

det gjelder ikke bare innen politikken. Jeg brukte
min kjendisstatus en gang til å “reklamere” for en
butikk med elendig service, og som ikke holdt hva
de lovte. Talsmannen for stedet fikk sparken, enda
han var en av grunnleggerne. Jeg vil ikke være en
fyr som tar fra folk jobben sin, men akkurat i dette
tilfellet hadde han krenket en venn av meg. Jeg
bryr meg nok til å si fra når noe ikke er riktig.
– Har du noen siste ord til fansen i Norge?
– Jeg vil ikke si siste ord, for jeg har ikke
planer om å dø ennå, he he. Men jeg er beæret
over å få være her. Som mange av leserne sikkert
vet så har Dave norske aner, og han er stolt av
sine skandinaviske røtter. Vi må alltid fleipe litt
med vikinger når vi kommer hit, men han ønsker
alltid å lære om landet og historien. Moren min
var fra en liten by i Tyskland, og da hun tok meg
med dit var det et ekstremt kjedelig sted. Men da
jeg reiste gjennom Norge med Dave var det helt
forskjellig fra alt annet jeg hadde sett tidligere.
Interessant mat. Ikke helt min type mat men. Jeg
er åpen for det meste av mat, men plukkfisk var
ikke helt min greie, he he.
Vi takket for praten, og Mustaine tuslet opp
bakken for å smugtitte på Amon Amarth, og fikk
dermed med seg en dose vikingmetall mens han
var her.

Frank Bello

ANTHRAX’ ADRENALINJUNKIE
Anthrax spilte nylig på Parkteatret i Oslo. I den forbindelse
tok vi en prat med bassist Frank Bello om gamle helter, nerder,
låtskriving og maskineriet Anthrax.
TEKST STIG MYHRE | LIVEFOTO ARASH TAHERI
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“Å snakke om
døden med noen
som ikke har
opplevd det, er
som å fortelle en
jomfru hva en
orgasme er.”
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kke rart at Frank Bello trener for å holde
formen oppe. På live-DVDen “Anthrax Chile
On Hell”, det aller ferskeste konsertopptaket
med også den “nye” gitaristen Jon Donais (med
siden 2013) er den selvutnevnte adrenalinjunkien og Anthrax-bassisten Frank Bello i sitt ess.
Foran et meget loyalt publikum som i likhet med
Maidenfansen ikke bare synger med på refrenget,
men også henger med på gitarlinjene til “Among
The Living”-riffet og “I Am The Law”, holder Frank
Bello hånda oppe og dirigerer publikum. Dyret er
i gang, og han oppfører seg vel så mye som
en typisk sologitarist av den ekshibisjonistiske
sorten. Noen av hans lettere maniske bevegelser
på scenen og måten han trakterer strengene
på, har han åpenbart funnet på selv, men delvis
spillestilen og definitivt den karakteristiske foten
på høyttaleren og måten han synger med på
låtene på, peker faretruende i retning av Steve
Harris og Iron Maiden. På en annen side plukket
Steve Harris opp en del poseringer og musikalsk
inspirasjon fra Pete Way i UFO. Er Bello andre
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generasjons Steve Harris eller tredjegenerasjons
Pete Way? Før han som vanlig ga alt sammen
med Anthrax på Parkteatret i hovedstaden, stilte vi
Frank Bello dette spørsmålet.
– Vet du hva? Siden de utgjør to av mine
største inspirasjonskilder, tar jeg så absolutt disse
referansene dine som et stort kompliment. Jeg
følger med på hva de gjør nå, alt de har prestert
tidligere i livet, og jeg vil alltid elske en del andre
bassister til døde. For meg er det viktig å alltid
forbli en student av instrumentet ditt, og det
å aldri slutte å lære og observere bassister rundt
deg. Hvis jeg var deg, ville jeg også tatt med
en annen autoritet i dette gode selskapet, og vi
snakker om Phil Lynott. Du vet, det rare er at den
jeg ikke har møtt av mine helter, er Phil Lynott
som jo dessverre ikke er blant oss lengre. Phil var
en utrolig musiker, og bare det å ta en øl med han
og finne ut hvordan han tenkte, ville vært stort.
Siden han både spilte bass og sang, beundrer
jeg hans vakre tilnærming til å gjøre de to rollene
om til en. I og med at basspillinga hans gikk i

ett sammen med vokallinjene, er han fortsatt
en veldig undervurdert instrumentalist, og du er
sikkert enig med meg i at langt flere folk bør vite
om Thin Lizzy. Hvis jeg kan formidle bare en liten
del av hva han og mine andre forbilder gjorde,
betyr det mye for meg. Siden jeg henta såpass
mye fra forbildene som gjorde noe med hele
måten min å tenke musikk på, kan jeg også like
godt videresende slike komplimenter til opphavsmennene. Jeg kjenner Pete Way, en flott fyr, og
Steve er blitt en god venn av meg. Alt dette bidrar
til at jeg sitter igjen med masse gode minner fra
vår felles historie sammen. Vi gjorde blant annet
en lang turne med Iron Maiden i 1990, og vi reiste
rundt i seks måneder i Europa og i USA. Å turnere
konstant med Iron Maiden og få se de spille hver
eneste kveld, var en helt spesiell opplevelse, og
den gangen pleide vi også å henge i baren med
gutta i bandet etter hver konsert.
– Er du fortsatt fan?
– Den dag i dag anser jeg meg selv for å
være en blodfan, men du må være forsiktig med
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