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Chris: – Bodog ga ut den første versjonen av 
“Rock ‘n’ Roll Forever”. Så kommer det nye plate-
selskapet og gir ut den på nytt, i ny innpakning og 
med ny mix. Og så hadde vi jo noen nye låter, som 
de kasta på der, så da endte det vel opp med 25 
låter på den skiva.  

Kai: – Vi hadde spilt inn alle de låtene på nytt for 
at det skulle låte fetere enn originalen, men så satt 
tyskera der nede og mixa det, og ga det ut uten at 
vi hadde fått høre det først. Plutselig var skiva ute  
i butikken, og de hadde mixa og ødelagt alt som 
var. Da var det ganske dårlig stemning altså. 

Chris: – Sånn er livet, det går litt opp og ned. 
Men så fant vi tilbake til grunntonen, og tok noen 
avgjørelser på hvordan vi ikke ville ha det, og ble 
enige om en ny kurs. I tillegg spilte vi inn en hel 
skive i 2012, i studioet til Aslag Haugen. Kom hjem 
og hørte på den og fant ut at det låt skikkelig dritt. 

King: – Vi brukte masse penger på å spille inn 
en skive, men tok en sjefsavgjørelse på at hvis vi 
gir ut dette så legger vi ned bandet. Da måtte vi 
bare bite tenna sammen og finne ut hvilke låter 
vi ville ta med oss videre, kaste resten, og skrive 
noen nye. Så startet vi på prosessen med SPV.

SELVUTNEVNT HITMASKIN 
Chris: – Det første albumet vårt var spilt inn litt 
mer live enn nummer to som er spilt inn på klikk, 
ett og ett instrument. Og det funker ikke for oss. Vi 
er best live på scenen, og det er sånn vi må jobbe 
i studio. Det tok litt tid før vi erkjente det. Og at vi 
kanskje ikke er tjent med å spille inn ti låter på en 
langhelg, men at vi heller bør konsentrere oss om 
et lite parti med låter, få dem skikkelig inn under 
huden og så gå i studio og spille det inn live. Den 
prosessen har funka som fy. Nå kan vi kose oss i 
studio, ha det moro og i tillegg få det til å låte fett.

King: – Det har gjort noe med atmosfæren i 
bandet. Alle har vært i studio samtidig. Det er sånn 
Stones har gjort det siden tidenes morgen. Det er 
måten å gjøre det på for oss også. 

Kai: – Det er mye lettere å jobbe i studio når 
man ser hverandre, og får fot.

Chris: – Det blir sannsynligvis en ny runde 
med nye låter allerede i mai. Forhåpentligvis med 
Shagrath som produsent, uten at vi har klarert det 
med han på nåværende tidspunkt. Nå kommer det 
jo skriftlig også, så da er han nødt. Hehe.

– Har dere masse nye låter klare allerede?
Chris: – Vi har en del ideer ja, og vi er en 

kreativ gjeng, på hvert vårt vis, så jeg er ikke 
bekymra for at det ikke skal komme fete låter.

King: – Vi har skrevet kontrakt for tre plater 
med SPV, så vi har lovet dem to skiver til, og det 
skal gå ett og halvt år mellom hver. 

Chris: – Jeg mener at Carburetors er en 
hitmaskin. Vi har jo t.o.m. vært med på Grand Prix. 
Vi er streamet greit mye på Spotify nå. Og du har 
sikkert sett vidoen vi har gitt ut? Vi har jo vært så 
heldige og fått med oss Shagrath (Dimmu Borgir) 
på den ene låta. 

– Ja, hvordan kom dere på det?
Chris: – Det er et langt samarbeid der, Eddie 

(Guz, vokal) var jo med å starte Chrome Divi-
sion med han blant annet, og vi har alltid hengt 
sammen.

King: – Shagrath har alltid vært en veldig bra 
Carb-supporter, han har alltid gått i bresjen for 
oss, og gitt kule tilbakemeldinger. En kul pådriver.  
Sagt hva man bør gjøre, hva man bør drite i og 
hva man ikke bør tenke på. Han er proff. Sann-
synligvis Norges mestselgende artist. Dimmu er 
skikkelig flinke og har fått til jævlig mye fete ting, 
så det er gull å ha med seg han. Han er en kul fyr, 
og er Carb-fan. Suveren type.

Chris: – Han elsker å henge med oss, og det er 
jo fett. Vi er kompiser. Han kommer ofte når vi har 
konsert, for å se bandet, ta en pils og juge litt. Han 
koste seg glugg i hjel på videoshooten, han fikk jo 
en fet rolle i videoen.

– Ble låta skrevet med han i tankene?
King: – Eddie skrev den nok først som en 

Carb-låt, og så tenkte han at det hadde vært fett 
å få med Shagrath på den, og så lagde han de 
bitene spesifikt med tanke på at det skulle være 
Shagrath. Det hadde ikke funka med noen andre.

Kai: – Han kommer til å være med på flere ting 
han. Han er hypp på å være med på det han får 
være med på han, så lenge han er tilgjengelig.

King: – Vi vurderte faktisk å ha han som 
produsent på skiva. 

Kai: – Det burde vi vel ha gjort også. Men det 
gikk så jævlig fort når først alt var klart.

King: – Det skal også sies at ikke bare har 
han lagt vokal på “Lords Of Thunder”, han har 
også bidratt med produksjon på den. Da vi sendte 
fra oss låta til han var det veldig mye som var 
annerledes, så han har på en måte produsert 
den låta. Tanken var vel å la han produsere en 
hel skive, og det tror jeg vi vurderer å gjøre neste 
gang. Han er en kul fyr å jobbe med, har kule 
ideer, er sinnsykt flink, og skjønner greia. 

Chris: – Han er flaska opp på Kiss, AC/DC, 
Judas Priest og Motörhead – samme som oss.

– Hvem er det som skriver låtene?
Chris: – Alle sammen er med og skriver.  Tekster 

også. Det er en felles innsats. Vi vil alle i samme 
 retning, og alle er med på alt. Men det varierer 
veldig fra låt til låt hvem som har skrevet hva. 
Noen ganger kan det også være en som kommer 
med en helt ferdig låt, som bare funker fra dag én.

King: – Vi er enige om hva Carb skal være, 
hvordan det skal låte og hvordan vi skal fremstå. 
Vi vet hva vi sjøl digger og hva slags sjanger vi er 
keen på å operere under.

– Hvordan kom dere på å avslutte skiva med en 
pianoballade?

King: – Jeg hadde laget et refreng, og det 
eneste instrumentet vi hadde tilgjengelig akkurat 
da vi skulle spille det var et gammelt piano, ergo 
så spilte Eddie piano, og så lagde vi ferdig låta der 
og da. Tanken var at det skulle være en rockelåt 
med gitarer og trommer. Vi diskuterte lenge hva 
slags instrumentering vi skulle ha. Om det skulle 
være bare piano, eller klassisk rockeballadeop-
pbygging. Og så endte vi opp med å bruke Geir 
(Bratland, Dimmu Borgir). Da han hadde spilt det 
på piano låt det så utrolig fint. Geir var egentlig 
løsningen på alt, han er griseflink. Men vi måtte 
fortsatt ha håndsopprekning på om vi skulle ha 
den med på skiva. Jeg synes det er en kul måte 

å avslutte en rockeskive på. Når du har hatt sånn 
heseblesende rock som de andre låtene er, og så 
kommer det en ballade og tar det litt ned, da er du 
klar for å sette på skiva en gang til. Men vi visste 
at folk ville enten elske den eller synes det stinka. 
Det er utypisk Carb å gjøre det, men samtidig gjør 
Eddie en kjempefin jobb på den.

– Jeg ble litt overrasket over at dere tok den 
live på John Dee.

King: – Ja, det gjorde vi faen meg. Det har 
vi hele tiden sagt vi ikke skulle gjøre. Jeg vet 
ikke hvorfor vi fant ut at vi skulle gjøre den live. 
Vi spurte Geir, og da han sa ja, så ble det bare 
sånn. Det var kult det. Det var også et kult brekk 
i livesettet. 

Kai: – Bandet har også utvikla seg. Selv om det 
låter mer eller mindre det samme på et vis. Stian 
(Krogh, gitar) som var veldig på metalriff før har 
kommet med rocketing nå, mens de som har vært 
mer på rocken har kommet med mer metalting. 

Chris: – Det er fordi alle har blitt komfortable 
med sjangeren, som gjerne blir definert som en 
blanding av Motörhead og Chuck Berry. Med litt 
Judas Priest og AC/DC på sidelinja, og Kiss kan-
skje også. Alle har fått sjangeren skikkelig under 
huden, og skjønner hva det dreier seg om.

Kai: – Folk har blitt mer mottakelige for andre 
ting. På første skiva vår kunne f.eks den balladen 
aldri ha vært med. 

DEN SOM LER SIST...
– Hva ligger bak albumtittelen?

Chris: – Det er litt oppsummert hele livet til 
bandet. Vi har jobba så hardt, og det har vært så 
mørkt til tider. Lutfattige, ikke noe drahjelp, ingen 
som har klappet oss på ryggen og sagt vi har gjort 
en suveren jobb, bortsett fra fansen som alltid har 
fulgt oss, men likevel har vi overlevd. Med et smil 
om munnen. Vi har hatt det moro på veien selv om 
det har vært kjipe tider. Vi har vært uredde også. 
Vi har reist til Tyskland uten en gig på planen, og 
banka dører for å få spille. Jeg tror det er helt rik-
tig tittel for oss, for å oppsummere tida fram til nå. 

King: – Og så er det viktig med fete titler. 
Det har vi hatt hver gang. Du skal ikke være i 
tvil om hva slags musikk det er når du hører en 
Carb-tittel. 

Chris: – Tittel er ikke noe som har kommet lett 
for oss det altså. Vi bruker mye tid på det, og det 
er like viktig å ha en fet tittel som at låtene er fete. 
Folk tusjer jo skivetitlene på kroppen, det har de 
gjort med alle titlene våre.

Kai: – Det var ganske harde diskusjoner før vi 
kom frem til denne tittelen, den satt langt inne. 
Det var godt vi gikk de ekstra rundene for å få en 
tittel som alle var fornøyde med.

King: – Ja, det er viktig, alle må kunne stille 
seg bak det. Alle skal være fornøyde med alt.

Chris: – Vi var enige om en annen tittel først, 
men så var ikke Kai helt fornøyd. Og vi kan jo ikke 
ha et bandmedlem som ikke sover om natta på 
grunn av tittelen. Da får heller skiva bli utsatt.

– Hvorfor ville ikke Platekompaniet ta inn skiva?
Kai: – De mente at det ikke selger. 
King: – Rock is dead!

THE CARBURETORS

Undertegnede troppet opp i øvingslokalene 
til The Carburetors for å slå av en prat 
med gitarist Kai Kidd, trommis Chris Nitro 

og bassist King O’Men. For øyeblikket var de litt 
i fyr og flamme etter å ha vært på filmsettet til 
“Børning 2” de siste dagene, hvor bandet skulle 
spille på en festscene i filmen.

Kai: – Det er jo midt i blinken for oss, men det 
gjenstår å se om vi kommer med eller om det blir 
klippet bort. Og det hadde vært veldig kult om vi 
fikk med en låt i filmen. I det minste låner de bilen 
min akkurat nå, så den blir i hvert fall filmstjerne.

LIVET PÅ VEIEN
Vi får vente i spenning til høsten for å se om gutta 
også har blitt filmstjerner. I mellomtiden skal det 
ikke by på problemer å få med seg The Carbure-
tors live på veien et sted, de har et tett program 
med konserter og festivaler fremover.

Chris: – Vi er mer eller mindre fullbooket frem 
til sommeren med konserter. Mest i utlandet. Vi 
skal på en Tysklandsturné i påsken. 

– Er det i Tyskland dere er størst etter Norge?
Chris: – Skulle ønske jeg kunne svare ja på 

det, men det er i Øst-Europa vi er størst faktisk. 
Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Polen. Men Tyskland 
begynner å komme seg nå.

King: – Vi har spilt veldig mye i Tyskland. Og 
SPV er det tredje tyske plateselskapet vi har nå. 
Vi har hele tiden siktet oss inn mot Tyskland, det 
er et kjempestort marked, det er mange norske 
metalband som lever av å bare spille i Tyskland, 

det er der de selger skivene sine. Men før nå har 
vi ikke hatt flinke nok folk som har jobba med oss. 

Chris: – Vi har gjort mye kult i Tyskland. Vi har 
vært heldige og spilt på noen store festivaler, som 
With Full Force, så vi har fått markert oss greit der. 
Vi har gjort fem-seks turneer der også. I tillegg har 
vi vært support for et av Tysklands største band, 
The BossHoss, på en utdendørs parkturné i 2012.

Chris: – Men vi spiller på 400-600 seters 
 klubber i Tsjekkia, hvor det er kø når vi kommer. 
Sånn er det ikke i Tyskland ennå. 

Kai: – I Tsjekkia headliner vi også svære 
festivaler. Første konserten vi spilte i Tsjekkia var 
for 10.000 mann. Det var helt sinnsykt. Og første 
gigen vi spilte i Slovakia var vi support for Judas 
Priest. Der startet vi på topp, de som booket oss 
der var superfans av bandet, og vi fikk spille 
svære ting med en gang. Da er det mye lettere å 
fylle klubber etterpå, kontra i Tyskland hvor vi har 
jobbet andre veien. Vi hadde vel litt flaks der.

King: – Flaks har vi ikke hatt, vi har jobba hardt!
Chris: – De har nok sett på de store tinga vi har 

gjort i Tyskland, og vi har også gjort store ting her 
i Norge, vi har blant annet spilt med både Mötley 
Crüe og Deep Purple i Spektrum. Vi har gjort en 
del kule ting, og det får jo folk med seg. Men 
likevel ganske sært å booke et band fra Norge til  
å være support for Judas Priest i Bratislava.  

– Dere skal spille på flere festivaler i Norge i år. 
Noen i Europa også?

Chris: – Ja, vi skal spille på åtte festivaler i 
sommer. Vi begynner med Nannestad Festivalen, 

så blir det Tons Of Rock uka etter. Dagen etter 
reiser vi til Slovakia og spiller på Rockscape. 
Helga etter spiller vi på Bingen Open Air i Tysk-
land, og helga etter der er det Norway Rock. Så 
reiser vi til Litauen, Brussel og Finland. Og da gikk 
sommeren. 

RUSK I FORGASSEREN
I november slapp The Carburetors sitt etter-
lengtede album “Lauging In The Face Of Death”.

Chris: – Denne skiva har egentlig tatt altfor 
lang tid. Vi slapp siste fullengder i 2006, så har vi 
kommet med noen samleplater etter det. Det kom 
litt brått på oss, vi var ikke sikre på at den skulle 
bli sluppet før jul. Derfor hadde vi bare planlagt 
vår årlige førjulskonsert på John Dee, men i stedet 
ble det releaseparty. 

– Hvorfor tok det så mange år?
Chris: – Det tar tid å snekre sammen 10-11 

killerlåter, men det er ikke det som er hovedgrun-
nen. For det første har vi spilt veldig mye hele tida, 
og for det andre så har alle fått familie. 

Kai: – I tillegg så gikk alt litt skeis for oss. Vi 
fikk Bodog plateselskap i Tyskland, midt i finan-
skrisa, og det sleit seg jo. Plateselskapsjefen der 
forsikra oss om at det skulle ordne seg, og ba oss 
vente. Det gikk vel et år mens vi satt på gjerdet. 
Så fikk vi beskjed om at det gikk til helvete. Vi 
hadde ikke fått spenna våre, og vi satt igjen med 
mye gjeld. Som vi måtte ut å spille inn igjen. Så 
fikk vi et nytt plateselskap, som i første omgang 
skulle gi ut en samler med noen nye låter på.  

Etter mange års ventetid er gutta i The Carburetors endelig ute  
med nytt album. Det markeres med et tett program på veien.
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– Det er ikke så lett å vite hva man skal spørre om 
når bandet vi skal snakke om ikke har noen fortid 
sammen, og heller ingen fremtid! 

Ronnie Atkins (RA): – Haha, nei det kan du si, 
jeg har jo bare såvidt møtt Erik. 

– Så da blir det åpenbare spørsmålet;  hvordan 
kom dette samarbeidsprosjektet i stand? 

RA: – Det hele startet da jeg spilte med  Pretty 
Maids på Frontiers Rock Festival i Italia  
i 2014, der spilte også Eclipse. 

– Ah, jeg var også der, for en aldeles kanon 
helg det var!  

RA: – Ja, litt av en lineup de hadde, ikke sant? 
Den kvelden spurte Serafino, som er  
Big Boss i Frontiers, om jeg kunne tenke meg 
å synge på en skive med en annen kar, en 
 produsent og komponist som hadde lagd et 
knippe låter. Da var jeg litt skeptisk til å bli 
involvert, for jeg hadde ingen planer om  
å gjøre noe soloalbum eller sideprosjekter. Og 
jeg understreket fra starten av at jeg i så fall 
ikke hadde interesse av å delta i den kreative 
 prosessen og låtskrivingen, fordi jeg ville ha det 
fokuset på den kommende Pretty Maids- skiva, 
og jeg ville ikke spre meg for tynt. Jeg fikk 
uansett tilsendt disse låtene, men likte ikke det 
jeg hørte, så jeg takket nei. Så sendte de meg to 
nye låter og spør hva jeg tenkte om disse, og det 
var «Hypocrisy» og «When Death Is Calling» av 
Erik Mårtensson. Jeg hørte med en gang at dette 

var knallåter, og svarte at ‘Ja jøss, hvis dette er 
standarden, så er jeg med!’

Erik Mårtensson (EM): – Serafino har spurt 
meg mange ganger om å bli med på ulike 
 prosjekter, og det er ikke alltid at jeg napper på, 
nå er det to og et halvt år siden sist. Jeg vil ikke 
si ja til alt og bli lei og gjenta meg selv – jeg vil 
kunne gi 100% når jeg først er involvert. Men da 
han spurte meg om å gjøre en skive med Ronnie 
Atkins, så var det ikke noe å lure på, jeg synes han 
er en  fantastisk sanger. Men denne forespørselen 
kom like før Eclipse skulle legge ut på Europaturne, 
så jeg hadde ikke mye tid. I all hast skrev jeg 
«Hypocrisy» og «When Death Is Calling», spilte de 
inn i mitt eget studio og sendte de til Ronnie før jeg 
stakk i vei. 

– Så de var skrevet spesielt med tanke på 
Ronnie?

EM: – Ja, det var den stilen jeg så for meg, litt 
mer i moll og ikke full AOR. Og jeg regnet med 
at hvis han ikke likte disse to, så var han ikke 
interessert i å lage en skive i den  retningen heller. 
Men det gjorde han!

– Ronnie, dette er kanskje mer melodiøst enn den 
musikken du vanligvis assosieres med  
i Pretty Maids? 

RA: – Joda, men jeg liker melodisk rock selv, 
en bra låt er en bra låt, uansett sjanger, og dette 
er jo ikke altfor fjernt fra de mer kommersielle 

For fans av melodiøs 
hardrock, kom  julaften 

tidlig i år, nærmere 
bestemt 29.  januar,  

i form at en av årets 
aller  sterkeste  skiver, 

 «Nordic Union», som er 
et samarbeids prosjekt 

mellom  svenske  
Erik  Mårtensson 

(Eclipse / W.E.T.) og 
danske  Ronnie Atkins 

(Pretty Maids). Vi slo 
på tråden til Dalarna 

og København og slo av 
en prat eller to med 

herrene.  
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Kai: – Nå er det bare hipstere som jobber på 
Platekompaniet, folk som ikke skjønner rock. Det 
er ikke som det var før, nå er det bare svære band 
som får plass i hyllene.

Chris: – De selger jo ikke plater lenger, det er 
problemet. Først nå i det siste har de hivd seg på 
vinylbølgen, men ellers har det vært mest DVDer 
og spill mens CD-salget har stupt. Man skjønner 
det jo på et vis, men jeg vil påstå at vi er et av 
Norges største rockeband. Vi selger skiver. 

Kai: – De har hatt den i nettbutikken hele tida, 
der har salget vært bra, og vinylen ble utsolgt 
etter to uker. Så nå står skiva i butikken også, 
de tok den inn til slutt. Jeg har vært mye sint på 
platesjapper, særlig siden de har tatt inn Chrome 
Division, men ikke Carb. Da blir du muggen. 
Når vi endelig får et stort plateselskap, og står i 
alle butikker i Tyskland, så finner du den ikke i 
butikken her hjemme på lanseringsdagen. Da er 
du ikke hypp på å gå ut og ta deg et glass for å 
feire release av skiva di. Og det gjelder ikke bare 
oss. Det gjelder mye rock og metal spesielt, pop 
tar de jo inn.

King: – Det som er rart er jo at innen rock og 
metal kjøper folk fortsatt fysiske eksemplarer. Og 
det fins dedikerte fans som kjøper både CD og 
vinyl av favorittbanda sine.

– Dere har gitt ut vinyl helt siden første album?
King: – Det er fordi vi er vinylfans selv. Og det 

er et av kravene vi har hatt med i platekontrakten 
allerede fra dag én. Vi er jo den generasjonen som 
aldri kvitta oss med vinylen vår. 

Kai: – Hvis du ikke har gitt ut vinyl så har du 
ikke gitt ut plate mener jeg. En CD kan du tape 
eller brenne på samme måte som med kassetter 
i sin tid. En vinyl er en vinyl. Da har du gitt ut 
rockeplate.

King: – Kassett har vi ikke gitt ut, det må vi gjøre!

FAST FORWARD ROCK ‘N’ ROLL
– Dere har mange trofaste fans, siden dere har 
kunnet spille to ganger i året på John Dee i flere 
år, uten å komme med noe nytt materiale.

Chris: – Det er ikke mange som gjør det. 

Kai: – Jeg tror det var 20. gangen vi spilte der nå, 
vi har spilt der i ti år.

Chris: – Vi har vel fortsatt ølsalgsrekorden på 
John Dee, så de er happy. Vi har vurdert Rockefel-
ler, men det blir noe annet å spille der to ganger 
i året. Det er mer intimt på John Dee. Rockefeller 
er svært, og da baller det på seg med masse pyro. 
Vi er jo ikke keen på å stå på Rockefeller uten 
full staffasje. Alle steder hvor vi har mulighet til å 
kjøre full pakke gjør vi det, koste hva det koste vil.

Kai: – Vi har veldig kule og trofaste fans. Folk 
kommer med tatoverte fingre med FFRR på.

Chris: – Ja, vi har faktisk definert vår egen 
sjanger, som folk i hele verden har tatt i bruk. Du 
kan lese anmeldelser fra Australia hvor det står 
Fast Forward Rock ‘n’ Roll om andre band, men 
den sjangeren er jo vår.

– Hvordan oppsto det mottoet?
Kai: – Det kom vel på grunn av alle rhythm 

and blues-banda som jeg digga i gamle dager, nå 
kan man ikke si RnB lenger for da tror folk at man 
snakker om Rihanna, men da var det knalltøft, de 
spilte hardt og ordentlig. Men plutselig så ble alle 
de heltebanda gamle gubber, som bare spilte på 
bluesklubber. Det var så kjipt. Og da bestemte vi 
oss for at vi skal spille fortere og fortere jo eldre vi 
blir. Og det skal være Fast Forward Rock ‘n’ Roll. Vi 
skal ikke bli et sånt kjipt bluesband. Det var sånn 
hele bandet starta i sin tid. 

ROSA PERIODE
– Hvordan var det å være med i Melodi Grand Prix? 

Chris: – Det startet litt som en spøk. Vi hadde 
laget en fet låt, og så var det en eller annen som 
sa “Faen, dette er jo en Grand Prix-låt”.

King: – Da la vi på det Grand Prix-trikset på 
slutten, med modulasjon på siste refreng. Og så 
sendte jeg den inn, og den kom med. Det var gøy 
det altså, men vi hadde ikke gjort det hvis ikke Per 
Sunnes var med. Han er en munter fyr. 

Chris: – Det var jo vår mulighet til å nå ut til en 
større del av befolkningen. Vi har ikke gjort noen 
triks i Ludo for at det skal bli en TV-låt. Det er sånn 
vi spiller den live. Og den kom jo helt til finalen også.

King: – Vi gjorde det på våre premisser, vi står for 
alt vi gjorde. Det er en Carb-låt. Rosa vinylsingel 
trykte vi opp også. Med karaokeversjon på B-sida. 
Ha ha ha.

– Hvordan var det for resten av bandet da Eddie 
var med i Chrome Division?

Chris: – Det var både og egentlig. Vi var i en 
periode hvor vi egentlig trengte kruttet i bandet. 
Eddie gjorde en fet jobb i Chrome, men vi skulle 
ønske han heller la kruttet her akkurat da. Det 
toppet seg litt da det ble booket gigs samtidig, så 
det var litt dårlig stemning en periode. Han slutta 
jo etter hvert, når det begynte å bli mye dobbel-
bookinger måtte han ta et valg om hva som var 
viktigst for han. Så mye som vi spiller er det ikke 
plass for noe sideprosjekt. 

Kai: – Jeg synes han skulle gjort noe helt 
annet hvis han først skulle ha et band til. Jeg var 
grisemuggen på han. Chrome er bittelitt hardere, 
litt mer metal, men de kjører samme stilen med 
skinnjakke og pilotbriller, og Eddie sang på akku-
rat samme måten. Det var ikke spesielt hyggelig 
når vi samtidig skulle gi ut ny skive.  

Chris: – Men man skjønner jo hvorfor Shagrath 
dro han med på det. Han er Carb-fan og selvføl-
gelig velger han den feteste vokalisten han veit 
om til å synge i sitt prosjekt. Kjører samme stilen, 
det feteste han veit er skinnjakker, pilotbriller 
og motorintro, og rock. I ettertid er det jo en ære 
nesten.

Kai: – Jeg synes uansett det var kjipt gjort. De 
kunne stått med langt hår, slengbukser og hippie-
skjorter, og gjort noe annet. Ikke drive konkurre-
rende virksomhet overfor kameratene dine.

Chris: – Men det er en del av historien. På 
godt og vondt. Hadde det ikke skjedd er det ikke 
sikkert at ting hadde vært som de er i dag. Det har 
sveisa oss kanskje enda bedre sammen, og folk 
har tatt et verdivalg og skjønt hvor viktige ting er. 
Alle har det rette fokuset nå.

Kai: – Jeg kommer snart med trippel soloskive. 
Blues. Ha ha ha.

Bilder fra konserten på John Dee i desember. Les anmeldelse av konserten og skiva lenger bak i blekka. 
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