SABATON

Svenske Sabaton
headlinet siste dag
av årets Sweden Rock
Festival. Der inviterte
vokalist Joakim Brodén
og gitarist Thobbe
Englund oss til en
aldri så liten historietime, samt en prat om
det nye a
 lbumet som
slippes i september.
TEKST MARIANNE LAURITZEN
LIVEFOTO ARASH TAHERI
– Jeg har nettopp fått høre gjennom det nye
albumet, har dere noe s pennende å fortelle om det?
Jocke: – Ja, vi har vel alt mulig å fortelle om
det. Hvor skal man begynne... Det er så kjedelig
å gnåle på det samme; albumet heter “The Last
Stand”, det slippes 19. august og så videre. Det
jeg synes er morsomst er at på denne skiva har
alle i bandet vært med å skrive låter og tekster.
Det har aldri skjedd før i Sabatons historie.
– Er det du som har skrevet før?
Jocke: – Det meste ja. Det er fortsatt jeg som
skriver mest, men det er stas å få input fra de
andre, og litt ny blod. Jeg gleder meg til å se folk
bli sjokkerte over noen av låtene, man forventer
seg ikke sekkepipe og Hammond-orgel av
Sabaton, hahaha. Sekkepipa er en kul intro, men
Hammond-orgel var virkelig et wild card. “Heroes”
var første plata med ny lineup, og da var vi mer
tvunget til å være så veldig Sabaton.
Thobbe: – Ja, for å ikke gjøre fansen urolig for
at vi skulle ta en ny retning med nye medlemmer
i bandet. De skulle være sikre på at Sabaton
fortsatt var Sabaton.
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Jocke: – Vi kunne eksperimentere litt mer med
låtskrivingen denne gangen. Vi tenkte ikke så mye
på at det skulle høres ut som gamle Sabaton, vi
var mer opptatte av å lage noe bra. Det var en
befriende skive å lage.
Thobbe: – Men det låter fortsatt som Sabaton.
– Så dette albumet er litt musikalsk forskjellig
fra det forrige?
Jocke: – Ja, litt. Det er mer lekent og variert.
Én låt kan gå i dur og være veldig positiv, mens
den neste er ekstremt mye hardere enn låtene
på “Heroes”. Jeg liker den blandingen på skiva,
jeg tror den inneholder både det hardeste og det
muntreste Sabaton noen gang har gjort.
– Jeg noterte meg at tittellåta nesten kunne
vært med i Melodifestivalen.
Jocke: – Hahaha! Ja, der må jeg nesten skylde
litt på Chris (Rörland, gitar), he he. Det refrenget
skrev vi om fem ganger. Låta handler om 189 tapre soldater i Sveitsergarden som skulle forsvare
Vatikanet under plyndringen av Roma i 1527. Var
det en låt som fortjente kor og moduleringer, så
var det denne. Vi måtte fange atmosfæren med
kirkemusikk for å fortelle historien bra. Vi tar ikke
avstand fra noe bare fordi det er catchy, så lenge
vi synes det er bra. ABBA var jo med i Melodifestivalen en gang, det gikk veldig bra for dem, he he.
Thobbe (synger): – “La det swinge la det
rock’n’roll …”
Jocke: Hahaha, Bobbysocks ja!
HISTORIELEKSJON
– Dere slapp første singel i dag, “The Lost
Battalion”, hva handler den om?
Jocke: – The Lost Battalion var en del av en
amerikansk divisjon som ble omringet av den tyske
armeen under første verdenskrig. De skulle egentlig
vært avløst av franskmenn, men på grunn av miskommunikasjon befant det seg heller 550 amerikanere der da omringningen skjedde. De hadde
ingen kommunikasjon med omverdenen og måtte
holde ut i syv dager med helvete hvor de ble skutt
på av sine egne. De eneste beskjedene de lyktes
å sende var med brevduer, med budskapet “For

heaven’s sake stop, you’re fireing at your own”. En
interessant historie, og det har blitt en spesiell låt
hvor trommesettet ikke er trommer. Basstromma
er et 50 kalibers maskingevær, virvelen er en 9
millimeters pistol og hi-haten er en bajonett.
Thobbe: – Bajonetten var litt vrien å spille inn,
det gikk med noen plaster, he he.
– Hvordan jobber dere for å finne alle historiene
dere skal skrive om?
Jocke: – Noen historier har vi kunnet lenge,
mens andre har vi søkt opp. Da vi kom på temaet
“The Last Stand” var Sparta noe av det første vi
tenkte på. Fra “Coat Of Arms”-skiva og fremover
– hvis man ekskluderer “Carolus Rex”, som var
helt og holdent vår idé og som kanskje ingen hadde
forventet seg – så vil jeg si at 50 % av låtmaterialet
på et vis er inspirert av ideer vi har fått av fans. Folk
har kommet med bøker som vi burde lese, eller
sendt linker på e-post med tips om dokumentarer.
Thobbe: – Det hender ofte på signeringer også.
Pär (Sundström, bass) er flink til å ta det til seg og
skissere ned ideer.
Jocke: – Han har en militær hjerne, han
systematiserer alt!
– Finner dere et tema for hele albumet før dere
begynner å skrive låter?
Jocke: – Nei, vi skriver musikken først. Vi er
ikke historikere og professorer, og det fins så mye
fantastisk i vår forhistorie, så hvorfor skal vi finne på
nye historier. Det spiller ingen rolle om det er Telemarksbataljonen, Lauri Törni i Finland, eller hvor enn
de kommer fra. Det fins ekstremt mange mennesker
som har risikert eller ofret sine liv i virkeligheten,
som er mer imponerende enn det siste Hollywood
har produsert. Det fins så mange fantastiske historier, så hva faen skal man finne på nye for.
Thobbe: – Ja, og det føles mye dypere og
viktigere å synge om enn Batman for eksempel.
Jocke: – Batmaton! Hahaha. Nei, men i starten var
vi usikre på om vi skulle skrive om Sparta, men
så føltes det feil å ikke gjøre det. Når man nevner
konseptet “The Last Stand” så tror jeg ni av ti
tenker umiddelbart på King Leonidas og Sparta.
Thobbe: – Spesielt etter “300”-filmen.

Jocke: – Det er vel ett av verdens mest kjente
slag, med unntak av Davy Crockett og Alamo. Men
vi skriver musikken langt i forveien, tekstene vil
vi ikke gå inn på for tidlig. Man kan ha en historie
i hodet mens man skriver, men man må være
forberedt på å forkaste det til fordel for noe bedre.
Thobbe: – Det må passe inn musikalsk; hvis
musikken låter litt persisk så finner man en
historie som passer til det.
Jocke: – Og nettopp derfor vil jeg ikke vite all
fakta på forhånd når jeg skal sette meg ned og
skrive teksten. Jeg vil oppdage det underveis. Den
siste teksten på denne skiva var klar en uke før
masteren var ferdig.

Det fins så mange
fantastiske historier,
så hva faen skal man
finne på nye for.
– Så dere skriver alltid tekstene til slutt?
Jocke: – Ja, helt i sluttspurten, for det er da
man leser seg opp på historiene, og ser på filmer.
Noen ganger går det helt til helvete. På vår første
skive “Primo Victoria” fra 2005 har vi en låt som
heter “Stalingrad”. Jeg leste Antony Beevors bok
om Stalingrad, jeg så 15 dokumentarer og jeg så
filmen “Enemy At The Gates”, til slutt hadde jeg
så mye info at jeg ikke klarte å koke det ned til en
historie. Så kom jeg plutselig over noen oversatte
sider fra en russisk soldats dagbok. Det ble teksten
i stedet. Det var stas å få bringe det budskapet
videre. Det er det som er vanskelig med å finne
informasjon tilbake i tid, det er sjelden man hører
soldatenes historier, man får som regel bare ledernes versjoner. På 1500-tallet kunne ikke soldater
lese eller skrive engang. Og generalene skrev nok
ned mye løgn og overdrivelser, de drev med propaganda, derfor er det veldig vanskelig å finne fakta.
Men jeg synes vi har funnet oss selv litt nå, vi traff
riktig med “Heroes” og vi er inne på samme sporet
igjen. Nå forteller vi heller noen få menneskers
historier. Det er sykt å si, men det er så upersonlig
å synge om en kvart million mennesker som har
dødd i Nazi-Tyskland eller kommunist-Sovjet. Det
er vanskeligere å relatere seg til de historiene.
Thobbe: – Det er mange som setter seg inn i
tekstene og får en kobling til personene, og kan se
for seg hvordan det er å være med i slaget.
Jocke: – Et navn og et ansikt betyr mye. Det er
det som er litt galt i verden i dag hvor alt havner på
nett umiddelbart, men ingen tar hensyn til at dette
er et menneske, med et eget liv og egne drømmer, i
stedet er det bare nyheter. Det er menneskene bak
historiene som er interessante. Men selvfølgelig
er det kult med tanks, he he he. Men i min verden
er krig så ekstremt, det drar frem det beste og
det verste i menneskene. Jeg synes det er rart at
folk synes vi er kontroversielle som forteller disse
historiene. Det eneste vi vil er at disse menneskene
skal huskes for hva de har dødd for. Det fins noe å
lære av en dårlig historie også.
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Thobbe: – Alle tror jo til syvende og sist at de gjør
det rette.
– Hvorfor begynte dere å skrive om dette
i utgangspunktet?
Jocke: – Det var på grunn av tanksene,
hahaha. Nei, vi skulle lage “Primo Victoria” i 2004,
og hadde laget en låt med stort sound hvor Pär
og jeg fant ut at det ikke passet å synge om øl
og damer, og den endte heller med å handle om
invasjonen av Normandie 6. juni 1944. Frem til da
var tekster bare noe vi var tvunget til å skrive for å
kunne stå på en scene å spille metall.
Thobbe: – Litt som Yngwie Malmsteen, he he.
Jocke: – Plutselig ble det kult å skrive tekster,
og vi fant ut at det hadde vært moro å lage en
hel skive med bare militærhistorie. Det var aldri
noen overordnet plan om at vi skulle basere vår
karriere på det, det bare ble sånn. Vi oppdaget at
det var mer engasjerende, og det betydde mer for
oss å skrive slike tekster. Det var helt tilfeldig at vi
skapte vår egen sjanger.
BORGERKRIG
I 2012 opplevde Sabaton interne stridigheter som
førte til at flere av medlemmene valgte å forlate
bandet. Kun Joakim Brodén og Pär Sundström ble
igjen, og måtte på jakt etter nye bandmedlemmer,
mens de resterende medlemmene startet det
konkurrerende bandet Civil War. Vi var nysgjerrige
på hva som var årsaken til denne splitten.
Jocke: – Alle var veldig ulike. Det gjorde ting
enkelt, men samtidig veldig vanskelig. Det er
synd at det ble som det ble. På slutten ble jeg mer
påvirket personlig enn bandet ble profesjonelt.
Mens vi spilte inn “Carolus Rex” diskuterte vi
turneer i fremtiden, og Pär og jeg syntes ikke åtti
spillejobber var nok, vi ville til USA og andre nye
steder. Halve bandet syntes åtti konserter var for
mye, men hvordan skal vi kunne leve av dette
hvis vi ikke spiller mye. Det gikk knapt rundt da,
og Pär og jeg ville eskalere. Resten ville ikke
turnere mer enn at de kunne være mye hjemme
og ha en vanlig jobb ved siden av.
– Er det bittert at de har kjørt videre med
samme konseptet i Civil War?
Jocke: – Nei, det spiller ingen rolle. Og det
antall spillejobber de har hatt på fire år gjorde vi
de to første månedene, he he. Jeg skjønner jo at
de valgte samme tema, det gjorde det vel enklere
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å få folk interessert i bandet, de hadde vært
dumme om de ikke utnyttet seg av det. Jeg bærer
absolutt ikke nag til dem av den grunn. Men det
er litt synd for dem, for de låter mye bedre når
de gjør noe helt annet enn det som minner om
Sabaton musikalsk. Sabaton gjør vi bedre enn
dem, hahaha.
– Hvordan er det å ha Accept som supportband?
Jocke: – Det er bisart. Det går ikke an å
beskrive. Det er vel jeg og Thobbe som har størst
forhold til Accept i bandet, og da vi satt og skrev
låta “Shiroyama” sa vi “Faen, skal vi ikke ha litt
Wolf Hoffmann-stil på denne soloen?” he he. Ikke
mange band på Accepts størrelse ville sett sannheten i hvitøyet og varmet opp for et såpass ungt
band som oss. Men jeg synes de er smarte også,
de ser at det er forskjell på aldersgruppen på
deres fans og våre. De er så bra live at vi kommer
til å bli nervøse, og det presser oss til å ville spille
enda bedre enn dem. De ønsker å gruse oss,
mens vi vil bevise at vi er best. Alle er vinnere her.
Thobbe: – Den storsinnetheten de viser ved å
ville være support tyder jo bare på hvor trygge de
er på seg selv.
Jocke: – Dette er en drømmeturné for oss.
– Hvordan var det forresten å spille på
festningen i Halden?
Jocke: – Så langt har en svensk tank aldri
kommet før, he he he.
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