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Etter debutalbumet i 2013 har det vært relativt stille fra Mindtech.  
Ikke uten grunn. De har nemlig ikke hatt riktig vokalist. Før nå. 
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MINDTECH

Mindtech live på Gamla i Oslo i januar. F.v: Thor-Axel Eriksen, Ola Øverli, Mathias Molund Indergård og Marius Giller Belseth.

Oslo-bandet Mindtech har nylig sluppet 
sin nye EP “Edge Of The World”.  
Jeg tok en prat med gitarist og låtskriver  

Thor-Axel Eriksen for å høre litt om hvordan det 
hele startet og utviklingen frem til i dag. 

– Det er en lang historie. Men kort fortalt 
ble bandet startet opp av undertegnede i 2007. 
Mest for å få utløp for litt kreativitet, skrive låter 
og prøve å lære seg studioprogrammer mer 
inngående. Etter hvert som låtene tok form ble 
det fort tydelig for meg at dette måtte gjøres til et 
band. Jeg rekrutterte derfor gamle kollegaer fra 
mitt tidligere band, Tritonus. Trommis Ole Devold 
og bassist Øystein Moe, og keyboardist Lasse 
Finbråten, som da var blitt med i Circus Maximus.  
Det har vært litt utskiftinger på besetningen etter 
det, i og med at det ikke har vært en standard 
bandsituasjon men heller mer prosjektbasert. Vi 
fikk litt mer fart på oss da gitarist Marius Belseth 
ble med i 2010, og bestemte oss for å fullføre al-
bumet vi hadde startet på. Vokalist Aslak Johnsen 
skulle gjøre vokal på demoversjonene, men endte 
opp med å gjøre hele debutskiva da den endelig 
kom ut i 2013.  

– Dere het Beyond Flames i starten, hvorfor 
byttet dere navn til Mindtech? Og hvorfor akkurat 
Mindtech? 

– Mindtech var egentlig en tittel vi hadde på en 
av demolåtene, men som selvfølgelig ble endret 
underveis. De første låtutkastene våre var i mye 
større grad inspirert av mer industrielle metalband, 
som Fear Factory og Rammstein, og da var slike 
“tech”-titler helt naturlige. Navnebyttet kom vel 
fordi vi ikke ville ha et navn som andre band hadde 
fra før av. Nå finnes det dessverre en DJ-duo med 
samme navn, men vi var først om ikke annet.

– Dere har definert dere som semi-progmetal.  
Hva skiller dere fra andre progmetalband? 

– I utgangspunktet vil jeg nok heller kalle oss 
melodisk metal, men med progressive innslag. 
Jeg har fokusert på å skrive låter jeg får fot 
av selv, men etter ti år i Tritonus, med samme 
 trommis, var det uunngåelig at det ble noen 
taktskifter og odd time signaturer her og der.  
Nå har musikken tatt en litt annen retning på det 
nyere materialet, og jeg synes selv vi har blitt 
veldig mye mer melodiøse enn tidligere.  
Noe jeg også synes er kult med de fleste band  
i prog sjangeren – melodier.

– For de som ikke kjenner dere, hvilke band vil 
du sammenligne dere mest med?

– Det er ikke lett å svare på altså. Jeg lar meg 
inspirere av mye forskjellig musikk, og trigges av 

både ny metalcore og litt eldre groovy metal som 
Machine Head og White Zombie. Men samtidig 
er det innslag av både symfoniske ting og saftige 
pianoer. Toppet med super vokal selvfølgelig.  

– Fortell litt om prosessen rundt debutplata deres 
“Elements of Warfare”. Og hvorfor krigstema? 

– Bortsett fra at den tok hele seks år å få 
ferdig? Hehe. De fleste låtene stammer tilbake 
fra 2007/2008, men har heldigvis endret karakter 
og modnet underveis. Også som et resultat av at 
de respektive musikerne har gjort sin greie med 
dem. Det er alltid spennende å sende fra seg en 
låt, og få den tilbake med andres tolkning og input. 
Vi spilte inn trommene i 2008, og hadde vel gjort 
 ferdig mesteparten av gitarer og slikt året etter. 
Men vi la den på hylla for en stund, da vi ikke 
 syntes det var nok schwung over produksjonen. 
Jeg spilte vel inn fire runder med gitarer før vi var 
i mål i 2013. Vi var hele tida på utkikk etter en fast 
vokalist også, men siden demoene funka så fint, 
fikk vi overtalt Aslak til å fullføre skiva. Ellers tror 
jeg ikke den skiva noen gang hadde blitt sluppet.  
Vi måtte bare over den terskelen for å komme 
oss videre. Det var vel ikke noe bevisst valg på 
forhånd, det å skrive om krig tekstmessig. Men 
første låta var “Lords Of War”, og satte vel kanskje 

stemninga for resten av låtene. Skivetittelen kom 
også relativt fort etter det.

– Linda Kvam var gjestevokalist på en av 
låtene, hvordan fikk du i gang det samarbeidet?

– Jeg tok bare rett og slett kontakt. Hun er jo 
en fantastisk sanger, og hørte hele tiden for meg 
henne på de partiene hun synger på “Sons Of 
God”.  At hun faktisk takket ja til å gjøre det hadde 
jeg aldri trodd. Jeg får fortsatt gåsehud når jeg 
hører partiene hennes, og hun leverte hinsides alle 
forventninger.

– Hvordan ble skiva mottatt?
– Vi fikk flere gode anmeldelser på debuten vår, 

både her hjemme og utenfor landegrensene. Og 
det var tilfredsstillende etter å ha brukt så lang tid 
på den. Det kjipe var at vi sto uten vokalist, og ikke 
fikk promotert den ytterligere med live spillinger. 

– Tre år etter gir dere nå ut en EP, hvorfor ikke et 
helt album? Er det planer om en ny fullengder?

– På vårt nivå er det ganske dødfødt å slippe 
 album som fysisk CD, og det er relativt lettvint 
å få ut digitale utgivelser på eget label. Vi hadde 
fem nye, helt ferdige låter, og med vår nye vokalist 
Mathias (Molund Indergård) på plass var vi gira på 
å få ut noe som viste frem det “nye” Mindtech.  
Vi starter mer eller mindre fra scratch igjen, og 
 tenkte det er fint å få gitt ut en god smakebit. 
Planen var å gjøre en EP til, men vi skal ikke se bort 
ifra at vi heller tar oss tid til å gjøre et helt album. 
Det avhenger litt av hvordan denne blir mottatt.

– Det er litt andre takter vi hører fra nye 
 Mindtech. Både musikalsk og tekstmessig.  
Og ny, mindre krigersk logo. Hva har skjedd?

– Det er en helt naturlig utvikling. De gamle 
låtene var jo seks år gamle før de ble utgitt. Det 
har skjedd litt av hvert på flere plan siden da. Det 
eneste jeg bestemte meg for da jeg jeg startet 
å skrive på nytt materiale, var å ikke begrense 
meg selv musikalsk. Jeg har ikke vært opptatt av 
å være innenfor noen spesiell sjanger, men bare 
tenkt låter. Og de steg et par hakk i kvalitet da 
Mathias sang på dem kan man si. Vi har flere låt-
utkast, som er skrevet av flere enn meg, og neste 
utgivelse vil sikkert være annerledes enn denne. 
Nå er vi også flere som skriver tekster, men vi var 

vel enige om at vi var ferdige med “krig og fred og 
sånn”. Hehe.

– Hva ligger bak navnet på EPen?
– “Edge Of The World” var vel i utgangspunktet 

bare den av låt titlene som passet best å bruke. 
Men vi føler vel også selv at vi nå er ved et slags 
veiskille, og står på kanten av et nytt kapittel  
i bandets historie. Det er mye kult som har skjedd 
allerede, og vi tenker at dette bare er  begynnelsen.

– Hva handler de nye låtene om? Og hvem har 
skrevet tekstene?

– Det er vel tekster på et litt mer personlig plan 
denne gangen. Vi er som nevnt flere som skriver 
tekster nå, men det er temaer som selvrealisering 
og det å finne rett vei for seg selv i livet som går 
igjen. Man bruker jo av hva man opplever selv, og 
prøver å finne en måte å formidle det på. 

– Du skriver det meste av låtene selv. Kommer de 
andre til dekket bord, eller bidrar de underveis?

– Alle bidrar på sitt vis. Det er noe av det som 
gjør det til akkurat Mindtech. På denne EPen er 
det vel jeg som har skrevet mye av musikken, 
men har sluppet taket når det gjelder vokal-
melodier og tekster. Mathias skrev for eksempel 
tekst og melodi på tittelkuttet. Og vi har jobbet 
litt med eksterne folk også, men med en slags 
 tilknytning til folk i bandet. Marius har skrevet 
flere av låtutkastene på det som kommer til å bli 
neste utgivelse. Og Ole har ideer som putrer. Jeg 
tror vi kommer til å utvikle mesteparten av de nye 
låtene i fellesskap denne gangen, som et resultat 
av det å endelig være et aktivt band.

– Hvilke band har inspirert deg mest til å lage 
musikk selv?

– Fra ung alder var det selvfølgelig band 
som Kiss og Iron Maiden osv. Men jeg kan ikke 
 fornekte betydningen av band som Dream Theater, 
Fates Warning og Queensrÿche. I dag blir jeg 
inspirert av all mulig musikk, og jeg blir trigga av  
å jobbe med bra folk. 

 
– Hvordan har det vært å bytte vokalist opptil 
flere ganger? Det må vel ha vært litt utfordrende 
ettersom vokalen gjerne setter et gjenkjennende 
preg på bandet.

– Ja, det har vært frustrerende å ikke få landa 
en varig løsning egentlig. Og det er nok noe av 
 grunnen til at ting har tatt tid. Men vi har innstilt 
oss på at vi starter på scratch igjen nå. Dette 
er slik vi skal låte, og vi har uten tvil funnet rett 
mann.  

– Mathias har en helt annerledes stemme enn 
det Aslak hadde. Hvordan fungerer det, er det 
noen av de gamle låtene som ikke finner plass  
på setlista lenger?

– Det fungerer veldig fint. Han synger de gamle 
låtene som om han ikke skulle ha gjort annet. Han 
synger de på sin måte, og uten noe særlig av den 
vrengen Aslak gjorde. Sånn sett fremstår låtene 
noe annerledes nå, men det funker som en kule.

– Dere har turnert rundt i Norge med Triosphere  
i vinter. Hvordan har det vært å spille med dem?

– Det har vært en konge opplevelse rett og 
slett. De er utrolig proffe og flinke musikere, som 
leverer varene, kveld etter kveld. I tillegg til at de 
er utrolig hyggelige folk. De konsertene vi hadde  
i Ida (Haukland, vokal/bass) sin hjemby Harstad, 
og i Tromsø, var bare helt konge å få være med 
på, og er vel noen av de kuleste gigsa jeg har 
spilt. I tillegg til det å få spille support for Volbeat  
i 2008, hele 2 kvelder. 

– Noen flere spennende spillejobber på gang?
– Vel, nå er første batch med Norges konserter 

unnagjort. Vi har spilt i Bergen, Sandnes, Hamar, 
Oslo, Harstad og Tromsø. Så langt er det kun 
 bekreftet Oak Garage og Fredrikstad i april, men 
det jobbes med å gjøre en “del 2” av denne 
vellykkede turneen, uten at noe er landet på 
nåværende tidspunkt. Ellers håper vi å få spilt på 
noen festivaler i sommer, og hoppe på det som 
kommer av livesjanser underveis.

– Hva er ambisjonene fremover? 
– Vi skal rett og slett spille live så mye vi kan  

i hele 2016, og samtidig jobbe med låtene til neste 
utgivelse. Vi har som sagt flere nesten-ferdige 
utkast, så vi ser lyst på muligheten til å gi ut mer 
ny musikk. 


