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Det var i lengden ikke til å holde ut at ingen norsk avis eller bok har
nevnt Power and Pain av Whiplash. Det er et album av et band, folkens.
Check it out - først og fremst i lydform, men dernest en tekst om
albumet, som du faktisk finner et eller annet sted inni denne
publikasjonen. Siden det ble litt random å slenge ut en tekst om Power
and Pain – hvor skulle jeg gjort det, på en blogg? – måtte en innpakning
lages og det ble denne boka fra yours truly.

Vent, hva sa jeg? Thrash i en norsk avis? En lattervekkende tanke. Men
ikke helt fantasi. Hazardous Mutation av Municipal Waste var albumet
som fikk øynene mine opp for neo-thrash, en ekte banger, og neste
skive The Art of Partying nådde det klimaks at den ble anmeldt av
Dagbladet. Et halvt år etter at den kom ut. Kun for å gi den en helt
umotivert terningkast 4. Clueless. Noen som kan litt om thrash måtte
prøve å skrive litt. Der kommer jeg inn. Neste gang kan noen skrive
som kan mye om det.

Jeg håper alle lesere finner noe å være misfornøyd med, men la oss
legge ned noen grunnregler og fjerne noen falske forhåpninger før
noen begynner på denne boka.

Regel nummer én er... Snakk i vei om reglene. Regler må vi ha. Am I the
only one here who gives a shit about the rules? Nei, metalfolk liker
regler. Det skal være sånn og sånn. Dialog er uønsket, det er bedre å
skrike ut sin mening. Her, mer i noen annen sjanger. Selv konsumerer
jeg ikke så mye annen metal enn thrash. Noe går. Transilvanian Hunger
er noe jeg hungrer etter, men ikke Under a Funeral Moon eller A Blaze in
the Northern Sky. Sorry, har prøvd. La oss i hvert fall si at regel nummer
én er at hvert kapittel må handle om thrash, da. Da er regel nummer
to at albumet skal løftes fram som uttrykksform. Et album er lik et
kapittel. Men merk tredje regel: bare ett album per band. Det kan gi
noen artige dilemmaer.



Regel fire: ingen album etter 1990. Vi må begynne med old school. Det
eliminerer en heeeel del fantastisk thrash. Tenker ikke da så mye på
det som old school-band lager i dag, noe mange av dem for
ettermælets skyld kunne latt være. Jeg tenker mer på det som "new
wave of old school thrash metal"-band lager, for å låne navnet til en
Youtube-kanal, eller neo-thrash som jeg kaller det.

Og dessverre, det eliminerer mange geografiske lokasjoner fra å
komme med i noen særlig grad. Jeg skulle gjerne hatt med mye mer i
denne boka fra Sør-Europa og Sør-Amerika. Norge ligger også tynt an.
Heldigvis får jeg med en del tysk og bra.

Tidsavgrensningen eliminerer også mye bra cover art. Coverne innen
old school thrash var ikke aaaaalltid så veldig gode. Virker som om nye
band legger mer energi ned i dette. Huff, denne tidsregelen, men sånn
må det bli. Dette skal tross alt gjennomføres. Jeg håper heller at en fet
fyr eller chick skriver en altomfattende historikk om thrash fra Sør-
Europa og Sør-Amerika.

En innrømmelse: Jeg kan ikke regnes ekspert på thrash. Jeg har aldri
møtt en eneste av musikerne personlig og ikke sett så mange av dem
heller, under et dusin. Jeg har ikke lest alle bøker om det. Finnes det
mange bøker om det? Jeg har ikke vært i noe lands nasjonalbibliotek og
gravd i forlatte zines og undergrunnsmagasiner, som er stedet hvor
man finner faktiske opplysninger om bandene, helst så tett på kildene
som mulig. Jeg er ikke ute etter å presentere fyldig historikk om band
eller album. Tekstene er til underholdning og dyp, dyp ettertanke.

Hva er det boka handler om da, hvis jeg ikke er ekspert eller en
førstehåndskilde?



Noen liner notes er konsultert. Men jeg har ikke alle albumene på CD.
Det er så forbanna dyrt, og da snakker vi ikke 169 kroner, nei mer 2
500 kroner for en CD. Og jeg har ingen av dem på vinyl. Har ikke, og
ønsker meg ikke, platespiller. Grill meg med bilbatteri, musikknerder!
Men en ting tar jeg med meg fra min daværende venn som faktisk
introduserte meg for thrash: Plate er LP. CD er ikke plate. Men skive
sier jeg for variasjonens skyld. Sier ikke så mye disc. Kanskje jeg kan si
litt mer disc.

Har også lest litt her og der og sett noen intervjuer. Metal Archives har
jeg dog gjort en del bruk av. OK da, mye bruk. Tekster, coverart og
logo, lineup, diskografi og bittelitt bandhistorikk er det man finner der
- og så anmeldelser da. Anmeldelser fra folk som sitter i dag og hører
på musikken. Der er det mange som kan å formulere seg. Såpass bra
at jeg aldri har testa det sjøl. Jeg lar Wirkola hoppe sine to omganger,
så drar jeg hjem. Stoler ganske mye på Metal Archives, som åpenbart
er moderert slik at diverse tenåringer er holdt utenfor. Får et band
under 80 % tilfredsstillelse i karaktergivingen kan det være nok til at
de ikke sjekkes ut, selv om feilkildene også er gapende som
hydrogenbombekratere – det strålende bandet Audiopain har for
eksempel elendige anmeldelser. Av andre nettsteders anmeldelser er
særlig Voices from the dark side brukt. Tysk og bra.

Boka er ingen liste eller rangering, og det er ikke "disse albumene du
må høre før du dør". Jeg håper heller ikke at din høring av albumene
fører til at du dør, og i hvert fall ikke din lesning.

Jo, betraktninger. Objektivt og subjektivt om hverandre. La den gode
thrashen skinne. Bring mørket fram i lyset...? En begrensa
tekstmengde per kapittel og med god plass til coverkunst.



Paradox
HERESY

Charly Steinhauer
vokal, gitar

Markus Spyth
gitar

Matthias Fries
bass

Axel Blaha
trommer

 1989



9. november 1989 er viktig i tysk historie. Murens fall representerte
enden på en epoke og pekte framover mot nye samfunnsforhold.
Samtidig, sør i landet, satt fire menn og gjorde siste finpuss på et langt
mer tilbakeskuende kulturprodukt som snart skulle slippes. Et
albumslipp og andre hendelser den 20. november 1989 var jo dømt til
å komme i skyggen. Og for manges del er det nettopp i skyggen det har
forblitt, de tyske power-/tech-thrasherne Paradox. Noen historiske
dager fra eller til, Paradox' tekster på det middelalderhistoriske
konseptalbumet Heresy skuet 700 år tilbake. Slå den!

I metallen er historiske referanser absolutt innafor, men vanligst tipper
jeg det er at referansene har mer enn ett mytisk anstrøk, i hvert fall når
det handler om perioden da mennesker bodde i borger eller hytter, og
få mellomting. Alle kjenner vel språklige bilder og scener med
middelaldervri med en helning til Tolkien, Dungeons and Dragons og
annet som grenser over i fantasy. Et italiensk «episk symfonisk» power-
metal-band som ikke trenger å få sitt navn reklamert for her,
presenterte for eksempel en gjennomarbeidet tidslinje, rett og slett en
fantasy-fortelling ved navn The Emerald Sword Saga til sine fans
gjennom fem album på sju år.

Norge i middelalderen har selvsagt fått en massiv dose opp-
merksomhet. I et historietidsskrift som jeg var med i, aksepterte vi en
artikkel der forfatteren hevdet at norsk black metal skaffet seg en plass
i norsk mainstream nettopp fordi bruken av historiereferanser passet
så godt. Det var ikke konkret historie som skapte black metal-fans, det
var at de brukte det generelle inntrykket man hadde av norsk
middelalder, «romanticized notions of Norwegian history and national
identity». Det var altså i vel så stor grad de nasjonalromantiske malerne
som ble påkalt. Uansett hva som ble brukt, tillot det «black metal to
achieve its status».

Forfatteren kunne på ingen måte påvise at det var sammenheng 



mellom dette og mainstreamsuksess, men det var «indicative» at når de
hadde hatt suksess, og også hadde «used either runes or Mjølner whether
it be on their album covers, clothing, or any other part of the visual
components of the music», så måtte det være slik. Synes noen det er på
tide å vende tilbake til Paradox, blir poenget at deres album Heresy holder
de historiske referansene på et mest mulig konkret plan i stedet for
mytologi eller romantisering.

Paradox' konseptalbum handler altså om faktiske hendelser i middel-
alderen. Heresy heter det og kjetteri er det om. Ikke i et generelt
perspektiv, men utelukkende om katarene, eller albigenserne, som ble
oppdaget som «kjettere» på 1100-tallet. Bevegelsen hadde særlig fotfeste i
sør-Frankrike, hvor Paradox dermed reiste for å lounge i et gammelt slott
og finne inspirasjon til albumet. (Tekstene ble visstnok skrevet av brødrene
Vogt, og jeg veit ikke om de var med på turen.) Katarenes lære var en
radikal kristen lære hvor frelse ble oppnådd «gjennom total løsrivelse fra
alt materielt». Paradox tolket katarene som at de var tilbaketrukne og ikke
prøvde å nedkjempe katolisismen, ifølge slutten på «700 Years On». Men
læren spredte seg fra sør-Frankrike og nord-Italia til nord-Spania, øst-
Frankrike og til slutt Rhinland. Vatikanet valgte å ikke tolerere en slik
konkurrent.

At katarenes kjerneområder var såpass nærme katolisismens, gjorde det
også lettere å rekruttere ambisiøse katolske fyrster og riddere til korstog i
sitt nærmiljø. Det var lettere enn å reise i årevis og risikere livet mot mer
velorganiserte motstandere i Midtøsten.

Paradox sang særlig om Albigenserkorstoget i 1209. Så gamle hendelser
hefter det vel mer enn ett usikkerhetsmoment ved. Man skal likevel merke
seg at korstog og seinere inkvisisjoner mot katarene resulterte i et godt
kildemateriale. Særlig ble landsbyen Montaillou finkjemmet for katar-
innflytelse. Det ble gjort «detaljerte forhør av en stor del av landsbyens
innbyggere» og protokollene er fortsatt bevart. Jeg tipper at forhørs-
metodene var nokså mettall, for å si det sånn.



Som man vil merke for flere av bandenes del i denne publikasjonen, var
tyske Paradox fra sør i sitt land. Würzburg, Bayern. Kanskje
konseptalbumet om katarene også var en kritikk av den katolske kirke i
1989. I sangen «700 Years On» reflekterer bandet over fortellingene og
hvorvidt de vil leve videre. Teksten går mest på at katarene beklageligvis
ikke var kjent av særlig mange moderne mennesker. Men det generelle
fenomenet med at noen utroper andre til kjettere og avvikere gjaldt
fortsatt.

Andre problemer fantes også. «Serenity» er ei låt om slottet de besøkte
mens de lagde skiva, og her beklagde Paradox seg over moderne
bebyggelse og industri som krøp nærmere middelalderens fortidsminner.
Dette kunne de se ta i øyesyn fra vinduene, het det. Paradox var redde
for at slottet og minnene skulle overskygges eller i verste fall rives – ofres
for «framskrittet». «Let history survive, keep industry away», ble det
sunget. Er det riktig å si at Paradox var en av de få aktørene i thrash eller
ekstremmetal som har omtalt fortidsminnebevaring? Om deres tekstlinje
«Don’t bring down these walls. Don’t destroy history» fikk dem til å rykke
ut og forsøke å stoppe rivingen av en annen mur i november 1989, er
mer usikkert.

I andre av kapitlene vil jeg prøve å komme tidligere inn på selve musikken.
Paradox skulle jo ikke bare sitte på slottet å skrive tekster, de måtte lage
tunes og har klart det så til de grader. I noens øyne, for eksempel mine,
har Heresy den perfekte miks av teknisk gjennomføring, intensitet og
melodiøsitet. Fra de første akustiske tonene riffes det og riffes det og de
korteste låtene er rundt 4.20 minutter. Vokalen er power metal uten å
være for mye over the place; dette preget er det mindre av på seinere
album som er mer tech-thrashaktig. Paradox er usedvanlig jevnt godt likt
blant metal-insidere, med 88–90 % skårer inne på Metal Archives. Derfra
hentes også et sitat om at Heresy «without a doubt» er «the best
conceptual album ever recorded». En annen unnet seg selv å uttale noe
så bra som at det var «a heresy not to like this one».



Darkness
DEATH SQUAD

 Oliver Fernickel
vokal

Arnd Klink
gitar

Pierre Danielczyk
gitar

Detlef Bartfeld
bass

Andreas Lakaw
trommer

 1987



Før internett fantes hadde ordet «søke» andre konnotasjoner enn
det har i dag. Ta året 1987 som eksempel. Skulle folk ha informasjon
kunne de vel «slå opp» et sted. Men å søke  vil jeg anta at var noe
man gjorde i rader med kartotekkort og i svært rudimentære
elektroniske bibliotekkataloger. Ytterst få steder ville informasjon om
bandet vi her skal fram til, vært å finne. Man måtte funnet fanziner
eller kanskje magasiner. Spol noen tiår fram, og internettsøk gir en
overflod av informasjon, hvorav det meste må styres unna i gedigne
buer, da særlig The Darkness, det glam-aktige engelske bandet.
Darkness fra Tyskland er noe annet. Og i thrashens gyldne dager ga
de ut Death Squad på en tysk label.

Som om ikke forvekslingen med The Darkness var nok: Det finnes to
thrashband fra Tyskland som heter Darkness; det andre fikk ingen
karriere. De to black/thrash-band fra Italia med navnet Darkness kan
vi også glemme.

La en ting være sagt om Death Squad: det er skittent. Albumet
starter dog med en akustisk intro, og ikke bare med akustisk gitar,
men dertil også fuglekvitter. Dette kunne jeg lurt søstera mi med slik
jeg noen ganger gjorde i tenårene; sette på introen til responsen «å,
det var fint». (Jamfør ei låt av No Cash som jeg ikke husker navnet
på.) Deretter kunne jeg observere ansiktsuttrykket gå helt sørover,
slik det også vil gjøre for folk som ikke liker skitten thrash, når det
reelle åpningsriffet på Death Squad starter, det til låta «Critical
Threshold».

Gitar og fugler er med for at stemningen skal settes i form av at en
håpløshet og maktesløshet brer seg, for snart melder flydur seg,
bomber faller og treffer, om ikke sine mål, så i hvert fall ett eller
annet som idet bomben traff, ble et mål. Og videre på albumet
fortsetter krig å være et hovedtema.



Her passer det å skyte (!) inn en opplysning om hvor Darkness er
fra. Essen er byen, samme som Kreator, og rett bortenfor i
Gelsenkirchen holdt Sodom på. Ruhr-området var tettpakket med
nettopp rustningsindustri, hvis produkter ble utprøvd litt for ofte
på 1900-tallet.

Vokalen hos Darkness og Sodom  er ikke den mest ulike.
Engelskaksenten er tysk og fin. Eller som en anmelder sier: «the
voice tone is really unique and sounds truly Germanic». Darkness-
vokalisten døde dessverre i 1998 av hjertestans. En annen likhet
med Agent Orange er én tysktitulert låt på albumet, i Darkness’
tilfelle «Staatsfeind». Og som på diverse Sodom-låter fra 80-tallet er
også her kun tittelen på tysk, ikke teksten. «Staatsfeind» skjønner
vel alle hva betyr, men det er ikke nazi-Tyskland eller DDR de
synger om, det er opplevelsen av statsfiender i Vest-Tyskland. Også
her finnes «fascistic rulers» ifølge tekstskriveren, bare at fascismen
kamufleres av lovnader om økonomisk velstand og demokrati.

Tekstene til Darkness er noget latterlige. Og det er selvfølgelig
akkurat det man bør forvente av tysk thrash! Vi koster på oss et
eksempel, fra «Burial at Sea» som handler om ubåtgaster under
andre verdenskrig, som både gir andre og til slutt får en våt
begravelse.

Heavy artillery hit them damn hard
Many sailors' lives fell apart
Now as they sink deep into the sea
All have lost the touch of reality

Damn hard! I samme gate finner vi instrumentalen «Tarsman of
Ghor» som er plassert midtveis på skiva. Og siden den jo ikke har



tekst er det låttittelen vi må framheve her, en feilstaving av
boktittelen Tarnsman of Gor. Dette er fantasy utgitt i 1966 av en
engelsk filosof ved navn John Norman, og dannet grunnlag for en
lang bokserie. Om denne serien klippes fra le net: «The series is
known for its repeated depiction of sexual fantasies involving men
abducting and physically and sexually brutalizing women, who
grow to enjoy their submissive state». Det er med andre ord bra at
Darkness ikke satte tekst til dette.

Labelen som Death Squad er utgitt på er litt merkelig. Tales of
Thrash heter den og er registrert på Metal Archives med bare tre
utgivelser, to av Darkness og en av Necronomicon. Det var en av
mange sublabeler av Gama International, som også hadde en del
band på hovedlabelen – deriblant et ved navn Sudden Darkness –
og Exumer som jeg skal ta for meg seinere. Gama-labelen omtales
som «painfully obscure» av en anmelder. Da Darkness som så
mange andre 80-tallsband begynte på igjen på 2010-tallet, og da
trengte en label, uttalte en av dem til Metalcrypt at «We don't want
to make the same mistakes we did back in 1987 with Gama».

Andre mistakes Darkness gjorde var de to neste albumene de
gjorde etter Death Squad, et i 1988 som var mindre bra og et i
1989 som regnes som elendig. I dag har de en sidebanner på
Facebook hvor kun Death Squad er oppslått, sammen med de tre
nye albumene fra 2010-tallet. De spilte i Norge i oktober 2014.

Sa jeg at albumet er skittent? Og definitivt 80-talls. Høyt tempo er
en prioritet. Noen ganger blir ikke slagene helt tighte. Ja, Darkness
er et av de minst tighte bandene jeg kommer til å ta for meg her.
Et typisk 7/10-album, egentlig. Men skal man høre på et av de 15
Darkness-metalbandene som finnes der ute, må det bli dette.



Demolition
Hammer

TORTURED
EXISTENCE

Steve Reynolds
bass, vokal

James Reilly
gitar

Derek Sykes
gitar

Vincent Civitano
trommer

 1990



Et av bandene som kunne sprengt rammen for tidsepoken 1983–
1990 er Demolition Hammer. De skiller seg fra flere andre band
her i at de ga ut sitt første album i 1990, og da de ga ut det  neste i
1992 var også det bra. Og et bra album var det ikke alle thrash-
band som klarte å utgi i 1992. 

Gutta begynte seinere på'n enn mange andre, ved å begynne å
utgi shit da de var i slutten av 20-årene. Det vil si, den ene
gitaristen James Reilly var 30 år, mens de også hadde rekruttert en
ny, Derek Sykes, som faktisk var 19. Gutta hadde vel fått tid til å bli
inspirert av den begynnende death-metalen, og brukte her en
produsent med erfaring fra sjangeren, men også ikke minst av
hardcore slik den artet seg i hjembyen New York. Hør på de første
utgivelsene til Sick of it All, for eksempel. Man kan kanskje si at
Tortured Existence framstår slik hardcore-punkere ville spilt og
sunget hvis de hadde hatt ferdighetene det? 

Sin første demokassett ga Demolition Hammer ut i 1988, og herfra
overlevde én låt til Tortured Existence, «Cataclysm», som vi kommer
tilbake til. Fra kassetten de ga ut i 1989, Necrology, dukker alle
låtene opp på Tortured Existence også. Men de er nå blitt lenger.
Det er vel ikke lagt til partier, de tar seg rett og slett bedre tid. En
anmelder av den nevnte kassetten gjør et poeng av at de raskere
versjonene av låtene er mye tøffere. Og 44 minutter med ni låter
av Demolition Hammer kan bli litt mye. Mest tydelig er dette på
1992-oppfølgeren, Epidemic of Violence, som uvegerlig går over til å
bli bakgrunnslyd mot slutten av skiva. Den har også et ræva cover,
mens Tortured Existence på sin side har et riktig så
stemninggsskapende et.

I et intervju med Trygve S. Vedum blir han spurt om hvorfor han
får såpass sjelefred i hjemtraktene ved blanke Mjøsa. «Det er... jeg
synes det er vakkert», svarer han. Ikke noe overkomplisert.



La det være sagt, Demolition Hammer er i en høyere klasse enn
de fleste både teknisk og lyrisk. Ta de musikalske ferdighetene
først. Der er det ikke mye å ta gutta på. Produksjonen får en del
kritikk jevnt over, og gitarene kunne med fordel vært skarpere og
mindre «muffled». Men hallo, i sjangeren 80-talls-thrash (i 1990)
bør man ikke vente så mye mer enn det vises her av produksjonen
i og for seg. Og vokalen framgår klart nok. Den som tror
«Necrophobic» av Slayer er så hurtig hardtslående som det går an,
har mye moro i vente. Demolition Hammer passer til navnet sitt. 

Vokalisten og bassisten Steve Reynolds er god. Det kunne jo
selvfølgelig være et forslag å holde seg i samme toneart litt mindre
enn absolutt hele tiden, men han er usedvanlig habil til å spytte.
Og ja, uttrykket spytte er her brukt i samme betydning som
rappere bruker det. Det hadde vært artig å høre Reynolds rappe,
han hadde vært en fryktet battler. Med sin særs harde tone og
innebygde synonymordbok hadde han bodybagga de fleste.

Jadda!



«Purgatorial euphorium» tar ikke alle på strak vrist. Jeg tror også
skribenten har hatt det moro med å liste opp medisinske termer for
alle kroppsfunksjonene som går ballistic når smitte med svartedauden
er et faktum. Eller kanskje han kunne alle ordene fra før gjennom
erfaring fra sykehus? Vi finner nemlig også låta «Infectious Hospital
Waste», om sykehus-søl som på mystisk vis flyter i land på en strand og
lager hælvette. Og «Putrid menstrum» i den sammenheng vil jeg ikke
vite hva er engang. I et gammelt intervju sa Steve Reynolds at målet var
å fortelle om et gitt tema «as brutal, you know, and as graphic as
possible». 

Minneverdig er også en lignende ordseanse om vulkaner og
spesialtermer på det geotermiske felt, men den låta er på albumet
etter. «Pyroclastic Annihilation» heter den, mens her på Tortured
Existence finnes «Cataclysm». Den handler ikke om et ekstremt stort
vulkanutbrudd, men det motsatte, nemlig istid som følger av at sola
mer eller mindre slokner. Det er heller ikke hyggelig. 

Men det er det som er så bra med thrash metal. Steve Reynolds kan
spytte tusen fremmedord om epidemier – mens Mille Petrozza i
Kreator kan snerre «Pestileeeeence. Pestileeeeence», og det fungerer
like bra eller bedre.

En anmelder gir Demolition Hammer en  honnør for å være «among
the last ones to surrender to the '90s trends», men de gjorde det til
slutt med sin tredje fullengder, Time Bomb fra 1994. Halve bandet
hadde forresten gitt seg, og Time Bomb skulle visstnok egentlig ikke gis
ut under bandnavnet, men labelen krevde det. Eller som en anmelder
ordlegger seg: «their label was a monstrous cock gobbler and refused
to support it unless it was a Demolition Hammer release!» I 1996 døde
den gamle trommeslageren etter å ha blitt forgiftet av en kulefisk. På
samme måte som andre har Demolition Hammer nå valgt å
gjenforene, foreløpig bare med turnering og ikke nye album. Når dette
skrives skal de om noen måneder spille Epidemic of Violence in its
entirety. Ikke særlig nær Norge, dessverre.



Heathen
BREAKING THE

SILENCE

David Godfrey
vokal

Lee Altus
gitar

Doug Piercy
gitar

Mike Jastremski
bass

Carl Sacco
trommer

 1987



Noen riff fester seg bedre enn andre. Noen riff gir deg følelsen av
at du har ventet hele ditt musikkelskende liv på å høre det. Om
hverandre jubler du, fordi riffet eksisterer, og gråter, fordi du ikke
har laget det selv. Om riffet fester seg, spikrer seg fast, betyr det
likevel ikke at låttittelen nødvendigvis gjør det. Og det er litt dumt
hvis du har lyst til å faktisk høre riffet en gang til.

«Death By Hanging» av Heathen baserer seg på nettopp et slikt
riff. Og i et halvår eller noe der omkring var tilstanden nettopp slik
jeg beskreiv; med navn på låt, album og band glemt ble det lite
gjenhør med det fantastiske riffet. Men så en dag satte jeg
uvitende på ett eller annet album, og der var det gitt: Breaking the
Silence. 

Og la det være sagt. Etter en start på albumet med tre langstrukne
akkorder med en vegg av trommer bak, noe liknende Kill ’em All,
sørger Det Perfekte Riffet for en triumfferd som følges opp på en
god måte av resten av albumet. 

Det kommer vi tilbake til. Men merk at überriffet er ikke vanskelig
heller. Som et av få sentrale riff i denne publikasjonen nailer jeg
det med bassen bak nakken. Men så er det nok om det. Ta heller
en liten titt på hvor Heathen er fra. 

San Francisco Bay Area! Første av flere Bay Area-band i denne
publikasjonen. Og Heathen har en del til felles med andre local
lads som Forbidden og Vio-lence, i deres mer eller mindre bruk av
clean vokal. Og Heathen befinner seg på den delen av skalaen
«mer eller mindre» som heter: hele tida.



I 1988 prøvde de seg med Paul Baloff på vokal, selvfølgelig som vi
vet også fra et Bay Area-band. De spilte inn en demo. Men dette
var også året da Heathen var på USA-turne, og som det fortelles:
«After the US tour, all hell let loose». Det ble ganske mange
endringer i lineupen. Trommisen som spilte på Breaking the Silence
var allerede borte. Stabiliteten var ikke-eksisterende, en del
materiale ble aldri utgitt og det tok et par år før neste skive kom
ut, Victims of Deception i 1991. Til overmål var det da stort sett de
samme folka som var tilbake, dog ikke trommisen, og bassist
hadde de offisielt ingen av på dette tidspunktet. 

Victims of Deception er ganske bra. Utgitt på en noget ebbende
thrash-bølge i 1991 kan albumet karakteriseres i tre kjappe
punkter. Først: coveret er bra og Heathen har på dette tidspunktet
fått på plass en logo. Coveret som viser en slags atomreaktor
passer kanskje ikke helt til Victims of Deception, som ifølge de første
låtene viser til et spesifikt bedrag, nemlig «det bedrag» (shoutout
Øverland) gjennomført i kristendommens navn. Og her må man
tenke litt målgruppe. Tekstene hadde vært ekstremt fete på
ungdomsskolen i 2001 da vi lærte oss ord som «indoctrination».
Jaså, det er indoktrinering dere driver med, dere kristne! J’accuse!
Dette kunne vi sagt. Er man stort eldre enn dette ønsker man seg
kanskje litt mer sjokoladebiter i kjeksen enn linjer som: «Don't
need your mass conformity. No place for me in your society». 

Eller for å si det på en annen måte, hvis jeg skulle bedømt dette i
ånden til mitt yrke jeg bedriver når jeg ikke er totalamatør i thrash,
altså lærer, ville jeg spurt tekstskribenten: Kan du være litt mer
konkret? Kan du vise til en eller flere hendelser der det har
forekommet indoktrinering, heller enn disse løse beskyldningene?
(Kanskje du kan lage et konseptalbum om korstog, ja kunne du
vært så snill å lage Paradox’ album Heresy?)



Og såpass punker må det være lov til å være, at når de tre
åpningslåtene jeg nevnte på Victims of Deception kryper seg opp mot
8.35, 7.50 og 9.27 minutter, så føler man at skiva er ferdig etter dette.
#denfølelsen slipper man på Breaking the Silence, som – hvis du trodde
jeg hadde glemt det – fortsatt er albumet det her skal skrives om her.
Jeg hadde følelsen av at «Death by Hanging» var rundt 4 minutter. Den
viser seg å vare i 5.04. Men føles ikke som det. Og med gode
solopartier glir de neste låtene avsted i en stil som lener seg ganske
mye over mot heavy og power metal. 

En coverlåt er også med, av Sweets «Set Me Free». Meningene er
temmelig delte blant fansen, men den fungerer greit nok. Men å gi ut
den som singel som de gjorde kort tid før albumet ble sluppet, se det
ble for dumt. 

Apropos cover, bla tilbake til Breaking the Silences omslag. En mann får
øregangene sine torturert av en supersonisk, altgjennomtrengende lyd
så det kjennes ut som det er veggene selv som trøkker seg rundt
tinningene. Veggene er også tegnet inn. Mannen kneler derfor, holder
seg til ørene og ulyden får konkurranse av en ulyd generert i egen hals.
Men hvorfor er det ikke et fantasivesen som kneler og holder seg til
ørene? Her kan vi ikke si oss helt fornøyd. Coveret blir for symbolsk og
artsy, og forresten ikke dét engang, mer som at det prøver å være det.

Her skal jeg få nevne et neo-thrash-band som fordi det er neo, ikke får
bredere omtale i denne boka. Men jeg tenker på italienske Alkoholizer
sitt albumcover fra 2006, hvor bandet gjemmer seg for en sheriff med
pumpehagle som er… et villsvin. Kanskje noget inspirert av Bebop-
skurken fra Turtles. Sånn kan det for eksempel gjøres! Hvorfor må jeg
se en vanlig mann tegna på et thrashcover? Heathen synger til og med
om fantasy-tema iblant, så det burde influert coverkunsten. Ta låt
nummer to, «Goblin’s Blade» for eksempel. Her kunne man tatt
albumcoveret til Hydra Vein som du får se litt seinere, visket det ut,
tegna det om igjen på en bra måte og brukt det på Breaking the Silence.



Og kan vi si oss fornøyde med tittelen Breaking the Silence? Burde heller
vært Utterly Shattering the Silence. Kjedelig Heathen-logo er det også.
Det bare står Heathen der. Akk. Men musikken er bra! 

Et band tåler vel litt overflatisk kritikk så lenge man kommer i mål på en
god måte. Som anmelderen som høres lunken ut, f.eks. om trommene:
«Occasionally, there is a good fill or roll». Og tekstene: «The lyrics are
never particularly good, but they're never horrid either». Men ender
med karakteristikken «very good», 8,5 av 10. 

Legg forresten merke til at «Goblin’s Blade» har en fin melodi å synge
Pokemon-theme til. Fanger alle nåååå… Prøv det selv hjemme,
eventuelt borte.

Og orker noen et siste, kort malapropos om «Death by Hanging»?
Props til de svenske ungfolene som spilte låta på skoleavslutning.
Props. Faktisk har jo temaet en viss historisk interesse og burde
dermed vært skolepensum. Under den franske revolusjon, for
eksempel, måtte vel noen ganger giljotinen sendes på sliping. 

Også Heathen er re-formert, de ble det allerede i 2001, skjønt ikke
med noe nytt album før i 2010. Lee Altus er, nå som før, ryggraden i
Heathen. I tillegg begynte han i Exodus etter at Rick Hunolt slutta der i
2005. Altus er for øvrig spesiell idet han er født i Odessa og emigrerte
fra Sovjetunionen til USA rundt 1981. Jeg vet ikke hvor tidlig han kom i
kontakt med ekstremmetal. Det var ikke i Sovjet; der digga han hockey.
(Men at thrash også fantes i Sovjetunionen kommer vi tilbake til
seinere). 18 år gammel var Altus på å starte Heathen i 1984. Og
hockeydrakta til Philadelphia Flyers var på da CBS News intervjua ham
sammen med mamma i 1987, et intervju som pryder Youtube.



Defiance
PRODUCT OF

SOCIETY

Ken Elkington
vokal

Doug Harrington
gitar
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Mike Kaufmann
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Matt Vander Ende
trommer

 1989



Det var dette Bay Area i California, ja. Kan like godt ta et band til
derfra, og det blir nok en gang et av de mindre kjente. Defiance blir
på en måte en del av den andre bølgen herfra, grunnlagt i 1985 men
med demo først i 1987 og album først på vinteren 1989. Kanskje
burde de satset på et enda større særpreg, når de kom såpass seint
til middagen. Men det er teknisk thrash vi får her, av gutter som i
gjerningsøyeblikket var 20–23 år. 

Det er alltid litt gøy å kikke på hvordan et bands lyriske tema
oppsummeres i få ord på Metal Archives. En risikerer selvfølgelig en
betydelig overflatiskhet når «opptil mange», som jeg hørte noen si en
gang, album skal kokes ned til fire ord. Men for å ta et band mange
kjenner, norske Aura Noir, så slås det enkelt og greit fast at deres
tekster, albumkonsepter og artwork handler om: «Evil, Blasphemy,
Death, Darkness». Ingen grunn til å protestere på det, vel? Defiance
favner litt bredere: «Society, Life, Death, Insanity, Humanity,
Corruption». 

Ved første øyekast på Product of Society tenker man på flere av disse,
selvfølgelig society som står skrevet der rødt på brunt, og dessuten
insanity og corruption. Coveret er et sånt som du blåser opp og har
på veggen, hvis du tør å utfordre dama eller mannen din. Sjelden har
jeg sett et mer megetsigende cover. På en kåring av covertegnerens
50 beste prestasjoner (agoraphobic-news.com) var ikke denne med,
en skandale.  Her er altså en dunkel havn. Kasser har blitt skipet inn.
Sjauerne står bak og slapper av. Ut av ei kasse har imidlertid en
skikkelse tenkt seg. I kassa befinner et «product of society», et
menneske, ja, men samtidig et menneske med lumske proporsjoner,
bredere og tydelig sterk. Litt deformert i trynet. En slags neandertal.
Han er ikke helt naturlig, han er skapt av noen. Noen spesielle?
«Oss»? Sikkert er det at hele framtoningen oser en ting: hevn. Han er
skapt, har vært stengt inne, nå slippes han ut i et ubevoktet øyeblikk,
og nåde den som så mye som tenker på å være i nærheten.



Så kunne musikken som fulgte vært kaotisk og overveldende, total
unleashed brutality. Innholdet svarte ikke helt til den
forventningen. Albumet har nærmest ingen start, man hører en
lav during. La gå, det har en grunn, som vi kommer tilbake til. Som
helhet ble lydbildet for dårlig produsert og for tynt, av bandets to
gitarer hørte man tidvis nærmest bare en halv, og bassen var bare
å glemme. I min besittelse er derimot en remastring som ga noe
mer bass og et litt mer «kjøttfullt» lydbilde. Se det var bedre. 

Hvis din høring av Product of Society ligger i nær framtid og ikke i
fortid, kan det skamløst spoiles at starten likner helt og holdent på
Bonded by Blood. Bare at Defiances «oppbygging» er lengre og
faktisk har noe med låttemaet å gjøre, det skal forestille et
jordskjelv. Dog uten å fange den skrekk- og undergangsfølelsen
som jeg må tro blir ganske sentral når et jordskjelv først inntreffer. 

Fotballaget, soccer, fra Bay Area heter San Jose Earthquakes, og
naturfenomenet er noe gutta ikke kan være ukjente med. Googler
jeg «earthquakes in San Francisco» nå, får jeg opp at det har vært
skjelv der i det siste. Hver dag. Styrke 2,6 i forgårs, 2,7 i går, 2,6 i
dag. Rammes byen av et skjelv på 7 eller over, som faktisk skjedde
i Ridgecrest, California for én måned siden, er følgende scenario
foreslått: «The ‘Haywired scenario’ estimates up to 800 people
could die and 18,000 could be injured if the fault were to rupture. 
Homes would be engulfed in flames, with an estimated 52,000
homes burning. Twenty-thousand people could be stuck in
elevators and 1,500 could be trapped in fallen buildings». 

«Haywired» er her et kallenavn derivert av Hayward. Dette er bare
en av fire-fem forkastninger, eller faults, som krysser området fra
nordvest til sørøst som fire økseslag mot californiakartet. Så take
your pick. Og åpningslåta på Product of Society heter: «The Fault».



Dette er noe å lage thrash metal om! Og den har et fett hovedriff,
som er greit å spille. Seinere et brekk, som er ugreit å spille. Jeg
viste dette albumet til min gamle bandvenn Ola, som blant annet
har laget teknisk death metal. Ingen tulling er han på instrumentet
sitt, så jeg tar det på alvor når han sier: «den gitaristen er sykt
god». (NB: parafrase.)

Men det hele kunne vært tøffere. Det blir etter hvert litt mye
plukking høyt opp på gitarhalsen. Mot slutten av albumet kommer
hele to instrumentaler på rad hvor utfoldelsen får skje ytterligere. 

Ellers bekrefter teksten på låta «Product of Society» at det
produktet vi snakker om her, det har den fæle bieffekten at det
sprer vold ukontrollert rundt seg. Kanskje «produserer» «vi»
ukontrollerbare skikkelser som han i trekassa på coveret ved å
sende ut soldater og påføre dem krigstraumer? Neste låt handler
om nettopp det, og at soldatene bør trekkes tilbake. Hvor USA
hadde slike soldater i 1988 kommer ikke helt klart fram (de
invaderte derimot Panama året etter), men «You know they’re out
there». Ja, for så vidt er det sikkert noen et sted. 

Videre til ei låt som tilsynelatende handler om å tråkke i revesaks.
Det er også noe å lage thrash om! Men jeg blir ikke helt overbevist
når Elkington synger at: «So always keep one eye looking on the
ground. You will see there's danger all around». Jeg har sett ned
på bakken flere ganger i mitt liv, men aldri sett noen revesakser. 

Tror du Defiance ga ut et litt mindre kritiker(?)-rost album i 1990,
ga seg for så å restarte i 2005? De gjorde det, vet du. Men da
hadde de også utgitt ei skive i 1992, og i motsetning til flere er de
ikke aktive i dag. I sin siste aktive periode lot de sju år være nok.



Razor
SHOTGUN JUSTICE

Bob Reid
vokal

Dave Carlo
gitar

Adam Carlo
bass

Rob Mills
trommer

 1990



Kanadiere virker som kule folk. Amerikanere uten den amerikanske
attituden, innbiller jeg meg. Noe thrash er også laget der. Sjansen er
liten for at en person du ser på gata, ja på metalkonsert for den del, er
fan av kanadierne i Razor, «slim to none» som noen sier, men: Sjansen
er stor for at hvis personen er Razor-fan, er de overraskede over at
Shotgun Justice framtrer som albumet det skal slabberas’es om her.
Kanskje misfornøyde. 

Saken er den: Razor var hardtarbeidende folk som ga ut fem album
mellom 1985 og 1988. To det første året og ett hvert år etterpå! Vel,
det første albumet i 1985 var en nyinnspilling av 11 av de 18 låtene fra
bandets to demokassetter fra 1984. Bandet levde dermed fort, og
nådde en nedadgående kurve allerede i 1987, altså på fjerde album. 

Til nå var musikken prydet med vokalen til Stace McLaren, som enkelte
munner sier at er en av de beste vokalistene i thrash metal. Eller som
enkelte tastaturer skriver. Eventuelt blyanter – lite sannsynlig.
Problemet: McLaren digga ikke musikken, heller ikke bandkompisene
har han påstått i ettertid. På femte album skulle Razor prøve å gå noe
mer i hans musikalske retning. Og det var det noen andre som ikke
digga, nemlig folk generelt. To i bandet stakk, så McLaren spilte inn
vokalen på femte album for en engangsutbetaling før han også dro
over og ut. Mellom 1987 til 1988 forsvant altså tre razor'er, kun gitarist
Dave Carlo var igjen. 

Carlo har meninger som skiller ham ut fra visse andre i metalverden.
Han står på at kun han skal spille gitar i bandet. Han er for så vidt
dødsgod, uten at spillestilen dveler for mye ved hans gitarferdigheter.
Soloer? Korte. Og ikke bare de. «As a general rule, I do not like long
songs», har han skrevet. Men han produserer ikke låtmateriale for sin
egen del heller, påstår han, men for fansen til Razor. De ville ikke ha
fjerdealbumet? Da var det tilbake til den gamle stilen. Vokalisten ville
ikke ha femtealbumet? Da var det ut med ham. Tilbake og skrive mer.
Gå i studio i juli 1989. Bli der til et nytt album er på plass.



En innskytelse i historisk presens: på dette tidspunktet har Dave Carlo
og de andre skjønt at de ikke blir et kjent thrashband som Megadeth.
Men det sjette albumet skal ut. De tar seg tid i studio. Og der ble
Shotgun Justice til. Og der finnes ingen «long songs». Og jeezes, som det
går unna. Det er sånn at når du leser teksten på internett og den er
delt inn i linjer, ikke sant?, da viser det seg at det du tror er to linjer er
bare én, unnagjort i et ufattelig tempo. 

Gitarlyden her høres ut som den kommer fra rommet ved siden av.
Produksjonsverdien er langt fra høy, men ikke direkte lav heller, og
hver note sitter. Lyden må nesten kalles skitten, her også, noe også
den meget raspete vokalen bidrar til, uten at tankene bør gå i retning
Darkness som tidligere er nevnt eller Kreator som er mer kjent. 

De er på tide å la youtubebruker Trương Thạch komme til orde: «all I
feel when listening to this album is hatred and violence». Og det er
mye sant i det. Vold er noe Razor toucher innom i låtene, og ikke
politisk som et fenomen man må jobbe mot. Albumet skal snarere
være dedisert til en Mark «Hamilton Headcaver» Brzezicki (Hamilton er
nabobyen til der Razor er fra), albumtittelen sender den beskjeden
den gjør, låttittelen «Violence Condoned» hinter også i en viss retning.
Låta handler om at bandet skulle spille et sted, ble ikke betalt,
protesterte ved å stikke, mens publikum som ble snytt skjønte hvem
de skulle protestere mot, ikke bandet men arrangøren, og formidlet
sine meninger ved å knuse ting i baren. Historien kan også være sann.
Jeg har ikke tenkt å sitte på det kanadiske nasjonalbiblioteket for å
finne det ut, hvis de i det hele tatt har et som fungerer som det norske. 

Men dette går spesielt ut til deg, Trương Thạch: Altfor seriøst bør
tekstene ikke tas. Razor har en humor – som jeg ikke ser noenting til i
de andre bandene som hittil er omtalt. (Courtesy English translation:
this goes out to you in particular, Trương Thạch: Too seriously is not a
way of dealing with these lyrics. Razor has a sense of humor – etc.)



For coveret må være kødd? Latterlig støgt er én ting man kan kalle det,
men samtidig ser jeg ikke helt ironien heller. Tegningen ser snarere ut
som den er alvorlig ment, bare tegna av en 15-åring. Razor hadde
både før og etterpå noen andre albumcovere som går fra bra til helt
amazing (nærmere bestemt Evil Invaders). Så det coveret ovenfor er en
sårt tiltrengt forbedring som tilhører en reissue av albumet.

Men med sin utgivelse i 1990 – og med fem stykker bak seg tidligere –
har for øvrig Razor sjansen til å kommentere utviklingen i sjangeren
sin, og gjør det. Her er et utdrag fra «Stabbed in the Back» som
utstråler tekstskrivingens hang til folkelighe uttrykksmåter, og som i
dette spesielle tilfellet målbærer både bitterhet og arroganse på en
gang: 

All the bands I used to like are going down the drain 
What the hell has happened here, have they gone insane? 
I used to think that heavy bands ignored the current trends 
But once you've been in Rolling Stone you learn about your friends 
They never sound the same again, they claim that they progress 
But I just think it's writer's slump that wins them their success 
The majors spend big money, the audience is blind 
While Razor plays it heavier and leaves the scum behind 

De hadde jo i stor grad rett. Men en annen låt «American Luck»
forteller om at Razor gjerne skulle ønsket seg suksess likevel. Men det
får de ikke, for de er fra Canada og ikke fra USA... Var det et problem
burde de klart å fikse det i stedet for å klage på det i ettertid. Å flytte til
USA var for eksempel en ubrukt mulighet. Dette har Dave Carlo
reflektert over i ettertid. 

Det er uansett ikke sikkert suksessen hadde vart så lenge, gitt at
mange band så seg nødt til å gi opp rundt 1992–93. Også for Razor ble
det en pause etter skive nummer sju i 1991. Nummer åtte kom så
seint som i 1997, og det ble ikke noe mer «American Luck» med den.
Så ble det nedleggelse, litt overvinning av kreft og forskjellig, før en
gjenoppstandelse som ikke har brakt nye album foreløpig. Fun (og
nice) fact i den forbindelse: Razor er det første bandet omtalt hittil i
publikasjonen som ikke har hatt et bandmedlem som har dødd. 



Hydra Vein
RATHER DEATH THAN

FALSE OF FAITH
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Nathan Maddison
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 1988



Når man ser et band med to brødre, og en av dem heter Damon, og
hele bandet er britisk, er det umulig å ikke tenke på Oasis, Blur og
britpopen. Denne litt sjenerte sjangeren som på 1990-tallet tok deler
av verden med noe som kanskje kan kalles storm. Storbritannia var
heller ikke fremmed for å by seg fram for verden musikalsk, og finne
på andre sjangere som også kunne hett brit-. Deres versjon av punk
kunne hett det, deres versjon av ska, av soul, i stedet for two-tone og
northern soul, og deres versjon av heavy metal heter jo for så vidt brit-,
selvfølgelig nærmere bestemt new wave of british heavy metal.
Skjedde det noe musikkhistorisk i Liverpool, sa du? Manchester?
Madchester? Der falt jeg av. 

Tar du for deg det første virkelig store bandet i britisk heavy metal,
Black Sabbath, og fjerner noen bokstaver, får du Sabbat som kanskje
er det mest kjente bandet innen britisk old school thrash. Hydra Vein
er ikke det mest kjente, faktisk gjøres det ofte et poeng ut av at bandet
er ufortjent oversett. 

«Hydra Vein is easily the third best British thrash band ever», skriver en
anmelder. Om han tenkte på Comic Book Guy i The Simpsons som sa at
Stargate blant filmer og serier som begynte med Star var «easily my
third favorite» vet jeg ikke. Men så mye av en honnør er det kanskje
ikke. Og la det være sagt: britisk thrash metal totalt sett når vel ikke
helt opp til tredjeplass blant de ulike «scenene» innen old school
thrash metal. 

Men Hydra Vein er solid nok, og jeg skal fortelle hva som er mest solid
med det: huskbarhet. Låtene setter seg. Du trenger ikke høre så altfor
mange ganger på albumet Rather Death Than False of Faith før riffene
setter seg. Refrengene følger også med der i bagasjerommet. Og da
har man nok til å bli husket, om kanskje soloene var noe som falt ut av
bagasjerommet i en sving da dort. Ja, for hvis Demolition Hammer er
en bil så er Hydra Vein en motorsykkel. Kjapt og heavy nok, uten å
kanskje lage så mange skrammer på en bil den møter i frontkollisjon.



Ta coveret, som du nettopp har sett med mindre du leser boka
baklengs. Det er for støgt  as. I seg selv er det greit med en grønn
orkelignende karakter. (Ja, for selv om jeg har null interesse av de på
britiske bøker baserte (!) Ringenes Herre-filmene, har jeg interesse av
Warcraft-rpg-spillene – og der er orker GRØNNE.) Med dinosaurhale.
Som nevnt tidligere ser jeg bildet og bryter ut: «Goblin’s Blade»!
Heathen! Blade, ikke sant, orken her holder jo til og med en ljå med et
både langt, spisst og nylig brukt blad. Men: Orker har ingenting med
Hydra Vein å gjøre. Hydra er en slange med mange hoder, og heller
ikke det har for så vidt noe med Hydra Vein å gjøre. For de synger ikke
om fantasy eller mytologi.

Nå kunne ikke coveret blitt brukt av Heathen heller. Fordi det er for
dårlig. Orken er tegnet med en diffus strek og har rare proporsjoner.
Han står på en enorm og helt flat slette. Er det Salt Lake City, liksom? I
bakgrunnen er en by med høye hus beliggende i en skråning. Rio de
Janeiro? Alt er i toner av rosa og lilla. Da kan man selvfølgelig minne om
bandet Mayhem som bestilte blodrødt cover til sin første skive
Deathcrush. Og da den kom fra trykken var det rosa. «Enda mer black
metal!» skal Follo-gutta ha ment da. Og man kan selvfølgelig mene at
coveret til Rather Death Than False of Faith også er mettall. Men det er
det ikke. (Nathan Maddison sier i et nyere intervju at coveret er «an
unmitigated pile of shit», men håper at det ses på som så dårlig at det
blir bra. Men det gjør det ikke.) Rosa skjær forbindes med vakker
solnedgang. Vakre sol-nedganger er vakrere enn det meste, men i
thrash-sammenheng har det ingenting med noe å gjøre.

For ut ifra tittelen på albumet, som også har en tittellåt, skjønner man
hva Hydra Vein var opptatt av i 1987–88 da de skreiv og lagde dette.
Tittellåta handler om å reise seg mot korrupsjon og undertrykking, det
samme gjør «Guillotine», mens «Crucifier» og «Harlequin» handler om
religion og tvangsstyre. Litt om gale mordere er det også: «Rabid» og
«The House». Og når det kommer til britiske band synes jeg nok det er
bedre å høre om «the madman» som stenger folk inne i «The House»
hvor de aldri kommer ut igjen, enn «Our House» av Madness.



Hydra Vein har som sagt en bra sans for å la låttemaene sette seg,
gjennom refrenger som er lette å huske. Pre-chorus har de også
skrevet påtagelig mange av. Men noe som virker litt pussig er at så
godt som alle låtene henvender seg til «deg». I løpet av de første
låtene blir «du» både tatt til dage av en galning, korsfestet for kjetteri
og fanget i det nevnte fæle huset. «Du» både gjør opprør mot et
tyrannisk styre, og blir offer for opprøret, denne gangen ikke med
korsfestelse som utgang, men med giljotinen. Tydelig inspirert av
den franske revolusjon, som fylte 199 år det året albumet kom ut. 

Vokalisten Mike Keen er helt grei. Av bandene som er nevnt hittil
høres han mest ut som Ken Elkington i Defiance. Men Keen høres litt
for mye ut som han presser ut vokalene. «Du» begynner å se for deg
blodkar sprekke uten at det egentlig hadde vært nødvendig,
skjønner? Han la dessverre på røret i 2002. 

Produksjonen er ikke veldig bra, kanskje eller kanskje ikke grei for sin
tid, men antakelig grei for et band som ikke hadde en ordentlig label
(labelen som de ga ut dette på, står oppført med fire utgivelser).
Nåvel, selv sier de i et nyere intervju at «the pressing and mastering
on the first record was atrocious». Notene kan flyte litt inn i
hverandre, gitarklangen burde vært dypere, lyden er ikke «crisp»,
eller så er det spillingen som ikke er det. Det ble bedre på neste
album, After the Dream i 1989. Kanskje litt fordi begge gitaristene da
var nye. Men After the Dream ga ikke stor oppmerksomhet eller
mange quids i kassa, og av flere grunner ga Hydra Vein seg. 

Etter 30 år uten utgivelser starta i Hydra Vein opp igjen i 2019, nå
uten vokalist men med tre gitarister. Yess. Plakaten for Brofest, hvor
de spiller i februar 2020, oppgir at de spiller live for første gang på
32 år, altså spilte de ikke live i forbindelse med After the Dream i
1989. Det albumet er antakelig enda mer oversett enn Rather Death
Than False of Faith – burde ikke være det, men har færre og enda
lengre låter, litt mer intrikate strukturer som dermed ikke fester seg.



Atrophy
VIOLENT BY

NATURE

Brian Zimmerman
vokal

Chris Lykins
gitar

Rick Skowron
gitar

James Gulotta
bass

Tim Kelly
trommer

 1990



Nå, hvilken scene tilhører et band fra Tucson, Arizona?
«Sørveststats-thrash»? Jeg tror ikke det finnes, og vet ikke hva som
skulle skilt Atrophy fra et Bay Area-band for eksempel. Atrophy
spiller thrash, ferdig snakka. Og ferdighetene var alt annet enn
utsatt for atrofi da de ga ut sitt andre album Violent by Nature i 1990. 

Violent by Nature er nok et eksempel på at thrashen var høyst
levende i 1990, men at thrash-interessen ikke var det, slik at de som
ga ut gode album dette året, ofte regnes som noe obskure. Kanskje
fadet interessen fordi det å like mer enn 7–8 band i én sjanger er for
de spesielt interesserte. Og da kom Atrophy for seint til å være blant
dem, med første demo utgitt i 1987 og første album Socialized Hate i
1988. 

Om jeg synes det burde være slik, skjønner du uten at jeg trenger å
kommentere det. Hvis jeg skulle forelest om musikk eller i en annen
sammenheng laget en kavalkade som på få sekunder ga et
eksempel på alle metalsjangrene, ville jeg som representant for
thrash metal valgt refrenget på låta «Violent by Nature». Riffet er helt
killer, går over en oktav og inneholder bare de tre ordene. Daa
dadadada da daaaa dadadada da daaa dadadada Violent by Nature! 

Låta har for øvrig ikke horrortema men er politisk, handler om at
våpenkontroll er mangelvare og våpen derimot er å finne i massevis
som leketøy og på tv. Hvordan USA er preget av dette trenger ikke
så mye kommentar av meg, det heller, annet enn at jeg er glad jeg
har jobbet som lærer her og ikke der, hvor det nye er at lærere blir
bedt om å bevæpne seg. «Violent by Nature» handler om hva dette
gjør mot barn, og ikke på en sosionom-måte, for koblet opp mot
coveret blir det noe demonisk over det hele. Og det er thrash. (Det
sies for øvrig at barnet på coveret «er nevøen til Max Cavalera fra
Sepultura». Men hallo, det er en tegning, det kunne vært hvem som
helst. Ubrukelig trivia!)



Hvis en bare skulle gått etter låttitler ville ikke Violent by Nature
vært et naturlig førstevalg. Tenk deg at du står med albumet i
hånda. Du snur cden og fingeren din løper sakte nedover
tracklista. Allerede ved nummer 1 stopper fingeren din på noen
dølle greier, «Puppies and Friends». Det er en av de dummeste
låttitlene jeg noen gang har sett. Hører man på låta er det lett å
handle hva den handler om i en thrash-innpakning: dyreforsøk.
Dette er ikke noe jeg ville spurt salen eller ringt en venn om på Vil
du bli millionær. Uenig i dette er gitarist og tekstskriver Chris
Lykins. 

«I wanted to make it kinda intentionally vague as to what the
subject of the song was about». Men det er det ikke. Den handler
om dyreforsøk. 

Du Lykins, du Lykins. Et intervjue fra 1990 med programmet
Speed’n’thrash (hvorfor ble det lagt ned?) på ukjent kanal, men i
dag på kjent kanal, Youtube, er litt pute-aktig. Chris Lykins er
åpenbart en intelligent mann og prater fort, snakker om hvorvidt
han finner «overbevisning og integritet» hos andre thrashband,
mens Brian Zimmerman har litt lang lugg i ansiktet, henger litt
med nebbet og sier ikke så mye. Når han begynner å si litt om
turneen og om albumsalget selger blir han prompte avbrutt av
Lykins som også vil si litt om albumsalget og litt om pressen. 

En annen ting med Lykins er at han quitta Atrophy, dessverre
neppe i form av å ragequitte, etter å ha kommet inn på medisin.
På Yale, ikke desto mindre. Og det kan være nok for noen hver til å
kaste alt de har i hendene, ta på legefrakken og begynne å myse
på pilleetikettene i legeskapet. I 1995 var han ferdigstudert og har
siden slitt til livets opphold som lege i Phoenix. Musikkarrieren var
finito. Det er ferdig. Heia fotball. (Stryk den siste.)



Så Chris Lykins framstår som litt arrogant, eventuelt malplassert i
denne settingen. En annen av låtene her advarer mot å basere
selvbildet sitt for mye på ytre faktorer og tenker seg at hvis man
på et tidligere tidspunkt finner sin essens står man sterkere når
livssituasjonen seinere utvikler seg. Men det han lagde var det
klasse over. Alt av teknisk utførelse på albumet tilhører thrashens
Ivy League. Gitarene og trommene er ace, mens vokalen hadde vel
ikke gjort det bra på et musikkonservatorium, noe som er positivt,
og den er av de bedre innen thrash. Ikke den mest særpregede
vokalen for så vidt, men en god ingrediens til denne musikken.  

Selv om Atrophy kan det å spille kan det ikke kalles teknisk thrash,
fordi fokuset ikke er på teknikken. Oppbygningen er tradisjonell
med fokus på driv i stedet for å plukke på de tynneste båndene.
Skitne thrashere kunne prøvd å spille dette, og ville da ha gått
postal med slagene, og riffene blitt utydelige eller gale, en grøt.
(Men kanskje det også hadde vært kult.) 

En annen ting jeg legger merke til: Låta «Violent by Nature» er i
tillegg til Chris Lykins også lagd av trommeslageren, Tim Kelly, som
er kreditert for seks av ni låter. Jeg vet ikke nøyaktig hvor vanlig
eller uvanlig det er, men Dave Lombardo har ikke skrevet noe på
Reign in Blood for å si det sånn. 

Kan det være at også Atrophy har regruppert seg? Ja, allerede i
2015 faktisk, uten at det har kommet nytt materiale selv om det
ble snakket om nytt album i 2019. Nå er det bare vokalisten og
trommisen som er igjen. Bassisten fra gammelt av var med i fire år
før det ble slutt. I hvert fall er ingen i Atrophy døde, yay! Men om
låtskriverferdighetene har vært gjenstand for atrofi gjenstår å se.



Kreator
PLEASURE TO KILL

Mille
gitar, vokal

Ventor
trommer, vokal

Rob
trommer

 1986



Du som leser en slik type publikasjon som dette har kanskje vært
borti dette med lister. Lister over beste band, låter og album – ja
det kan være artig det, enten rangeringene forandrer seg flere
ganger hver dag eller er fasttømret i 20 år. Lister kan også være
meningsløst. Diskusjonene om slike lister kan i hvert fall være
meningsløse. Av den grunn har jeg lovet at ingen liste kommer til å
dukke opp i dette skrivet. Men en rangering har jeg i bakhodet,
nemlig tidenes topp 3 album. Jeg har ikke tenkt å avsløre denne på
en dramaturgisk måte. I stedet hopper jeg rett til førsteplassen
med en gang! Og den er her, Pleasure to Kill av Kreator. 

Skittent, brutalt og fullstendig av hengslene. Både når det gjelder
temavalg, musikalitet – og brahet! Og så er det tysk. Fra Essen,
samme by som tidligere nevnte Darkness og beliggende i Ruhr-
området som andre band du også vil møte. 

Kreator er ikke bare tysk, men übertysk, med alt det innebærer for
positiv vurdering av tekstuttale og -innhold. Best til å være tysk er
Ventor, trommisen som dessuten gjør seg vokalt gjeldende på tre
låter. «Death is Your Saviour», «Riot of Violence» og «Command of
the Blade».

La oss se litt på den midterste. Jeg har lenge mistenkt dem for å
egentlig mene å kalle låta «Violent Riot». For «Riot of Violence» gir
ikke helt mening for meg. Låta handler vel om alles kamp mot alle,
og er for øvrig ingen leksjon i etikk. Se følgende linjer: «People
pass him by, but they say – Why should we care about him? He will
die today». Disse linjene er skrevet og uttalt på en så tysk måte at
det bidrar til at Pleasure to Kill er thrashens beste album.

Men det er bare et av flere bidrag. Nevnes må også riffet som
kommer umiddelbart etter Ventor har sagt dette.



Et mid-tempo riff, teknisk på gitar mens bassen spiller noe mye
simplere. Men kulere. Mille Petrozza skriver i liner notes til en
reutgivelse av skiva at han selv måtte spille inn flere av basslinjene
på skiva fordi han som egentlig hadde den oppgaven, Rob Fioretti,
ikke klarte det som du nok gjetter. Antakelig var dette riffet et av
de som Rob mekka å spille selv. Men så fett det er. Og så soloene
som Mille river av på denne skiva da. På «Riot of Violence» går han
helt amok før soloen toner ut i et sakte parti.  Ja, det hvor Ventor
forteller litt om «lonely flower».

Taktskifter er det mange av. Se på skivas magnum opus, «The
Pestilence» på 7 minutter. Lite gjentakelser av riff og stadig nye
temaer. Refrenget er derimot så enkelt som det kan bli:
«Pestileeeeeeence». Det er skittent. Sa jeg tysk? Riffene fortsetter
og fortsetter. Briljerer og briljerer. Noe av det ville det vært
kriminelt å ikke knabbe, og norske Aura Noir holdt seg på den
riktige siden da de lot et av riffene bære «Sons of Hades»,
åpningslåta på sin beste skrive Black Thrash Attack. I en
sidekommentar kan jeg opplyse om at nettopp Black Thrash Attack,
gjennomsyret av Kreator-innflytelse, er det tredje beste thrash-
albumet gjennom historien, men selvsagt altfor nytt (1996) til å få
en egen omtale her. 

Mille og Ventor ville gjort det alt annet enn bra hvis de hadde stilt
opp med Pleasure to Kill på et musikkonservatorium. Sensorene
ville tatt det som en fornærmelse mot egen elendig smak. Men er
det gyldig å snakke om en god musikksmak? Hvis disse
sensorenes har hver sine ektefeller mener de formodentlig at sin
egen er best. Når det ikke finnes objektive kriterier for ektefelle
der fordi ektefellevalg toucher borti noe som heter kjærlighet,
altså en følelse, og musikk har likeledes med følelser å gjøre.



Og til sånne sensortyper. Hør på «Choir of the Damned» da. Er
ikke det litt nice? Litt akustisk gitar og synth. Så kommer riktignok
«Ripping Corpse». Og ja, jeg skal innrømme at jeg ikke synes de
treffer på slagene sine i det hele tatt, Mille og Ventor. (Vi lar Rob
ligge litt siden han åpenbart spilte – i dobbel forstand – liten rolle
på dette albumet.) Ventor bare pøser på med alt han har inkludert
noen ganske særegne tammer. Mille holder følge på et vis, noen
ganger er det gitaren som ikke treffer, noen ganger er det vokalen.
Det er til tider litt vanskelig å høre hvordan riffet på både vers og
refreng egentlig er. Men fett er det, og etter cirka et og et halvt
minutt kommer det riffet jeg gjerne vil «dra en Aura Noir» og
kopiere. Det er et slags vandrende riff oppover langs gitarhalsen.

Jeg skal ikke legge skjul på dette: En del av bandene som er nevnt
hittil har hatt en viss tendens til å utplassere låtene i synkende
kvalitetsrekkefølge. Materialet på slutten av opptil flere album kan
tendere mer mot det forglemmelige. Eventuelt er alle låtene
eksakt like gode, men de siste blir da forglemmelige fordi de blir 
 for like. Jeg vet ikke jeg. Men Pleasure to Kill, den har absolutt
ingen dødpunkter. Etter «The Pestilence» som fortoner seg som
en naturlig exit med sine 7 min ligger det fortsatt tre smaragder
og venter. «Under the Guillotine» er blant de beste 9. sporene i
thrashen, tenk hvor utrolig mye bedre den låta er enn Slayers
«Postmortem» for eksempel. (Men etter «Postmortem» kommer
en nokså grei 10. låt, skal det sies.) 

Pleasure to Kill er en av de sanne thrash-klassikerne jeg fikk låne av
en venn for å få en kickstart på thrashinteressen. Vennegjengen
hørte mest på black metal fra cirka 17-årsalderen, noe jeg påpekte
for dem at var søppel. Innimellom fløt likevel noen thrash-bangers
ut av høyttaleren på diverse kvelder og i bilen – traff og løftet
tilhøreren, som sånne lukt-striper de hadde i Loony Tunes.



Og min  thrashintroduserende venn skal ha for at han ikke starta
med det glætteste. Nei, i bunken var også INRI av Sarcofágo, oisann
der var Severed Survival av Autopsy også. De gutta prøvde jo hardt
for å få Kreator til å høres ut som Vikingarna. 

Det er noen ulemper forbundet med Pleasure to Kill, og det er
hvordan Kreator har forvaltet arven. For det første: Ventor slutta på
vokal etter nettopp denne skiva. Kreator er det første bandet i
denne buketten hittil med to vokalister, og så mange andre blir det
ikke. Men det gir en interessant effekt, særlig når andrevokalisten
synger på den måten Ventor gjorde og har så kult navn. 

Sist jeg så dem live på Rockefeller neglisjerte de Pleasure to Kill og
skuffet monumentalt. I stedet brukte de energi på nyere, barnslige
numre som «Satan is Real». Det blir for dumt altså. Tror ikke de
kunne sluppet unna med en slik låttittel på Pleasure to Kill heller,
men alle må være enige om at det er noe annet å være 19 år og leve
på 80-tallet i Vest-Tyskland – enn å være 50 år og da finne på «Satan
is Real». Ellers kan det nevnes at Kreator aldri blitt gjenformert, eller
re-kreated som vi burde si, av den enkle grunn at de aldri har slutta. 

Gutta ga ut seks album mellom 1985 og 1992, og ifølge den gjengse
meningen var det bare på andre halvdel av 90-tallet de var strengt
tatt dårlige. Så var de tilbake på en sterkere måte, skjønt de har blitt
litt meh igjen de siste ti årene.  (Og ja, jeg synes Pleasure to Kill
absolutt er bedre enn for eksempel Extreme Aggression. De som
prater over seg med andre meninger bør kanskje plasseres «Under
the Guillotine» og få fribillett til å synge i «Choir of the Damned».
Men av de seks første albumene er Pleasure to Kill det med dårligst
gjennomsnittskarakter på Metal Archives. Bare 82 %, generelt sett så
vidt nok til å sjekkes ut, mens Coma of Souls fra 1990 er best likt.)
Faktisk er det ikke så uvanlig at de virkelige klassikerne polariserer
publikum, mens mer «modne» album får en mer jevn mottakelse. 



Death
LEPROSY

Chuck Schuldiner
vokal, gitar,
bass

Rick Rozz
gitar

Bill Andrews
trommer

 1988



Mange vil si at dette kapitlet handler om et band som ikke er
thrash metal. At de er death metal. Og heter Death. Men du kan
tro denne boka hadde vært latterlig om den ikke hadde handlet
om Death. Derfor skal den det. Handle om Death. Hva ellers? 

Metal Archives lister opp 1 178 band med navnet Death i seg. Men
bare ett med selve navnet Death. Og det ville vært kriminelt om
noen andre prøvde å bøffe dette navnet, som Chuck Schuldiner
for all framtid har lagt hevd på. Det er kort. Det er nådeløst
effektivt. Ikke noe enten eller der. Tekstmaterialet gjenspeiler også
bandnavnet. Alle låtene handler om det. Dessverre er også
personifiseringen av bandet død. 

Chuck Schuldiner var Death. Han skreiv vel låtene. Han spilte gitar.
Han spilte bass på skiva. Det fortelles at bassist Terry Butler både
er kreditert og avbildet i Leprosys liner notes, men faktisk ikke ble
med i bandet før innspillinga var ferdig. Så ja, Schuldiner spiller
bass. Han synger. Han synger ikke, han utstøter vokallyder. Men
de passer perfekt til musikken. 

Death metal på denne tida var i emning, akkurat som nettsidene
på 90-tallet som øverst hadde 10 cm høye bannere med «this site
is under construction». Leprosy har etter min mening thrashriff.
Låttematikken er heller ikke så outrert som det deathsjangeren
med tid og stunder skulle by på. På denne tida skilte death metal
seg kanskje mest ut gjennom vokalen. Schuldiners vokal kommer
fra et sted så dypt nede at jeg ser for meg at det er sånn en
mumie ville sunget hvis den hadde våknet til et slags liv og tuslet
ustøtt rundt i katakombene etter 3500 års dormende tilværelse.
Det vil komme flere eksempler på det seinere i denne
publikasjonen. 



Og nei, jeg har ikke tenkt å gjennomgå eller fastslå hvem som fant
på death metal eller når det skjedde. Vi er ikke et sånt program.
Ingen autoritativ historiebok. Snarere er vi et sånt program som
gløtter litt på musikk, tekster, artwork og historikk.

Den mest grunnleggende kjennskapen til Schuldiners hjertebarn,
for å bruke et corny uttrykk i denne sammenhengen, forteller oss
at bandet begynte i 1983 som Mantas og fikk sitt varige navn året
etter. Det må nevnes at ut ifra Mantas vokste et annet band, et
annet death metal-band, som heter Massacre. Det bør lyttes til
uten at jeg kan få gått gjennom dem i denne sammenhengen.

Mantas hadde ikke vært direkte dumt som navn det heller. Da er
det annerledes med enkelte av de tingene Death ga ut.

I førstningen spydde de ut kassetter på kassetter, med et visst
innslag innimellom av kassetter. Den første demokassetten, Death
by Metal, har et nesten naivt uttrykk på omslaget (se neste side).
Riiimelig lo-fi. Men likt av foreldre ble det nok ikke. Må ikke
forveksles med kassetten Death by Metal som de ga ut under
navnet Mantas med ett spor mindre. Fulgte straks etter gjorde
kassetten Reign of Terror, og innen ikke urimelig tid var også Total
Zombie Death gitt ut. Den agerte samtidig som Live Tape #3. Og så
begynner et bombardement av livekassetter. Vi hopper litt uti til
Live Tape #6, etter den følger Rehearsal Tape #7, 8, 9, 11, 12.
Fortsatt er vi bare i 1985. Det kom mer. Nummer 10 (!) og 13
fulgte i 1986 ifølge oversikten. Finnes noen som har en komplett
samling av alt sammen? Jeg spanderer en tanke på at NRKs
månelandingssending i 1969 er spolt over med annet materiale,
men ikke dette. Heilt utrule', sier jeg med Jon Hustad-stemme.



Vi får la kassettkultur være kassettkultur og vende tilbake til
Leprosy. Jeg fant skiva halvveis gjemt bak en smurfe-cd i
tilbudshylla på lekebutikken Ringo på CC Vest i 1994. Stjal den,
stjal også en boomblaster, vippa opp lokket, cd inn, play, yay, ble
hekta på musikken og slutta i 2. klasse på Jar barneskole for å
følge Death på turné i Malaysia og Singapore. Dette finner jeg
selvsagt på, noe som også kan være tilfelle med diverse
opphavshistorier som står i plateanmeldelser rundt på internett.
Og på intranett. Realiteten er at jeg ikke husker bæret av hvor eller
når jeg først hørte Leprosy, men utelukker ikke at jeg ble nysgjerrig
på coveret. 

Rosa cover for the win. Her funker den fargen! Figuren med
prominent plassering kan ha inspirert Paradox noe da de året
etterpå kom opp med albumcoveret til tidligere omtalte Heresy. I
motsetning til der: Her er coveret relevant for tematikken. Kledd i
en slags kjortel er altså en skikkelse som ser utstøtt ut fra
samfunnet. Sår og subtile deformiteter antyder sykdommen lepra,
spedalskhet. Enda mer gjør tittelen Leprosy det, kan man si. Rosa
lyssetting konnoterer ikke vakre solnedganger, da fargen her
opptrer i en pervertert form i med et tørt landskap. Kanskje det er 



en døende sol? Jeg husker ikke om sola blir først rød og så hvit på
slutten av sin livssyklus, eller hva det er. Det spiller heller ikke den
minste rolle.

Dette, mine damer og herrer, er et cover av Ed Repka. 18 år!!
Mannen som kanskje er mest kjent for Megadeth-skjelettet har
tegnet flere titalls covere og er mer thrash enn de fleste musikere.
Hvorfor? Han fanger og påvirker stemningen så subtilt og direkte i
sin strek. Product of Society er allerede nevnt. Mer enn noen annen
har han bidratt til at coveret betyr noe i thrash metal som del av
en helhetspakke. Det finnes mange andre som er gode til å lage
slike cover. (Tusjfantomet som kreerte Death by Metal ikke
iberegnet.) Men nesten halvparten av coverne jeg har vist til nå
har vært elendige. Ikke Product of Society.

Musikalsk begynner Leprosy uslåelig med et langt
instrumentalparti. Uttrukne akkorder følges opp av leadgitar.
Bassen kommer inn og nå følger også den leadgitaren.
Ridecymbalene gjør jobben sin, men snart er det noe annet som
tar oppmerksomheten. Den skarptromma. Er den fra 80-tallet,
eller er den fra 80-tallet? Ingen poeng for å gjette. 

Diverse anmeldere rotter seg sammen for å «talk smack», som
man i 1996 trodde var sånn de snakka i ghettoen, om trommene.
De folka hører vi ikke på. Heller burde det vært sånn at vi hadde
den ferdigheten som Fabian i klassen på barneskolen brakte på
bane: Han påsto at storebroren kunne slette andres nettsider. En
fjortenåring i Bærum som sitter og plukker ned sider fra nettet,
det hadde vært noe det.

Teksten. «Bodies deformed way beyond belief» er en sterk åpning
som gjør en nysgjerrig på mer. Det er usentimentalt. Ser man bort
ifra at spedalskhet er en sykdom det er mulig å hindre og  fore-



forebygge, noe det har vært lenge etter at nordmannen Gerhard
Armauer Hansen allerede på 1870-tallet fant fram til selve
bakterien, så gir Schuldiner oss ulike varianter over temaet «kort
prosess». «Leprosy will take control and bring you to your death»,
slår han fast.

g så går vi etter hvert videre med samme tematikk. Låt nummer 2
er «Born Dead». (Og det er den som har det beste riffet på skiva,
det raske versriffet.) Vi har «Left to Die». Vi har «Pull the Plug».
«Open Casket».  «Choke on It». Ei låt har marginalt annerledes
tematikk. «Primitive Ways» ser vanskjebnen fra et noe annet
perspektiv, nemlig kannibaler.

I kraft av å spille death metal ble ikke Death med thrashbølgen
ned i årene etter 1990. De utga for eksempel et godt likt album
også i 1995, Symbolic. De ga seg eller oppløste seg aldri, holdt
stand, dog med ganske mange medlemmer etter hvert. Et par
overganger mellom Death og Massacre skjedde som sagt, andre
kjente musikere dukka opp som for eksempel trommisen fra 1993
til 1995. Det kan nevnes at den siste bassisten Scott Clendenin
døde i 2015.

Før det rusla Chuck Schuldiner altså i 2001, og Death slutta å
holde det gående. Mon tro om Schuldiner tenkte han hadde brakt
skjebnen over seg selv ved å være så opptatt av ve og plage?
Schuldiner kjempet mot kreft i flere år, og at det ikke alltid er så
lett i USA vet vi fra dokumentaren Breaking Bad, men folk satte
opp diverse innsamlinger og han ble reddet for en stund.
Mutasjonene holdt ikke opp, og han måtte bukke under. Men han
gikk ned med flagget til topps som en ekte… thrasher. Ja, nettopp.



Exodus
FABULOUS
DISASTER

Steve ‘Zetro’ Souza
vokal

Gary Holt
gitar

Rick Hunolt
gitar

Rob McKillop
bass

Tom Hunting
trommer

 1989



Haha! Det hadde du ikke trodd! Skiva Fabulous Disaster under
kapitlet om Exodus, i stedet for Bonded by Blood! Her beveger vi
oss på kanten skjønner du! Men.. hva er det? Hadde jeg visst at du
skulle reagere sånn hadde jeg kanskje tatt Bonded by Blood likevel.
Men jeg trodde du skulle tåle såpass. Går det bra eller? Griner du? 

Exodus er et av thrash-bandene som polariserer folk. Ikke når det
gjelder det første albumet, Bonded by Blood fra 1985. Det står alles
hjerte nær, for å bruke et uthrashete uttrykk. Exodus hadde da
spilt i Bay Area-miljøet i mange år etter å ha blitt startet i 1979.
Søtti! Ni! Av Tom Hunting og Kirk Hammett. 

Vent litt, Kirk Hammett? Jada, og gutta var kæmmiser med
Metallica og Hammett stakk dit. Så var det sagt. Inn kom raskt Gary
Holt og Rick Hunolt på gitar i stedet. Rob McKillop på bass kan jeg
ærlig innrømme at jeg ikke hadde hørt om før jeg slo opp dette.
Og jeg har fulgt med på Exodus i noen år, uten å være noen
ekspert, og sett tusen bilder av bandet i fotoboka Blood Upon the
Stage som dekker Bay Area Thrash-scenen de ca. første fem årene.
Men McKillop? Broren til Rick Hunolt, ja han var der, men McKillop?
Uansett, hør på liveversjonen av “Like Father, Like Son” fra
Fabulous Disaster, og du vil høre McKillop befinne seg (veldig) mye
høyere i miksen enn på Fabulous Disaster. Der vil du også høre mye
bruk av bend, og det er jo ikke det dummeste. Artig nok ligner
navnet hans på en annen bassist som blir særdeles overskygget av
sine  bandkompiser, Ron McGovney fra Metallica i 1981–82. 

Og så var det vokalisten, da. For flere er han hovedgrunnen til at
Bonded by Blood regnes som mer true enn Fabulous Disaster.
Paul Baloff som var vokalist fra 1981 til 1986 var både den
klassiske vokalisten i Exodus og en av de gærneste, dermed beste,
vokalistene i thrash. Men i Bay Area fantes også et annet band
som het Legacy med Steve “Zetro” Souza på mikken, han joina



Exodus hvorpå Legacy ble Testament. Som man ser bytta Bay
Area-bandene personell her og der (som nevnt har Exodus nå Lee
Altus fra Heathen, Gary Holt er i Slayer og Paul Bostaph har vært i
både Forbidden, Testament, Slayer og Exodus – for å nevne de
aller mest kjente) Inn igjen med Baloff i 1993, og han kan ses på
fete liveopptak fra denne perioden. Nå er ikke Baloff med lenger, i
og med at han er “1,8288 meter under", altså seks fot som de
skarpeste av dere har skjønt. Så Souza joina igjen i 2014.

Jeg har ikke tenkt å ta stilling til en Baloff/Souza-rangering, men
konstaterer at Souza gjør en superb jobb på Fabulous Disaster.
Han har en greie for 8-linjers vers. Og pre-chorus. Du vil finne en
mer tradisjonell låtstruktur enn du ofte gjør hos Death, for å
nevne ett eksempel siden jeg tydeligvis bare klarer å huske det
forrige bandet jeg skreiv om her. Exodus er et refrengband med
gang vocals, skapt for å få med seg publikum live.

Samme dag jeg skriver dette, og tema var planlagt et par dager i
forveien, kommer nyheten om at Exodus, Testament og Death
Angel spiller i Oslo i februar 2020. Tror det blir en tur dit. Forrige
gang jeg så Exodus var så langt tilbake som i 2008 på Garage.
(Setlist.fm sier Club Maiden, men det riktige er at konserten var
booket til Club Maiden, som imidlertid ble lagt ned to måneder før
Exodus-showet.) Vokalisten da, Rob Dukes, virker ikke som den
best likte blant fansen. Ja ja. Han er ikke dårlig heller – men mer
screamostil fører til hjerteflimmer hos enkelte. Albumene utgitt
med ham er desiderte upopulære, inkludert en reinnspilling av
Bonded by Blood, som de turnerte Norge for i Norge.

Dukes begynte å rave om at Norge er et fritt land, i motsetning til
Bin Ladens regime, og da passa det vel bra med låta “Children of a
Worthless God”. På denne invitasjonen til islamkritikk reagerte folk
kanskje ikke så mye som Dukes hadde håpet.



På neste opptreden, i Bergen, sutra han noe inni granskauen på
publikum. Såpass at en anmelder fant det verdt å skrive om (i en
tekst om Municipal Wastes barnekonsert (!) på samme festival).

Reinnspilling av Bonded by Blood? En grunn het cash, og at bandet
håpet den skulle slå bedre an enn de originale utgivelsene fra
samme periode. En annen grunn at kanskje de mange nye
bandmedlemmene siden den gang ville “gjøre også det albumet til
sitt”. Låtene spilte de jo live hele tida. En tredje grunn kan ha vært
dårlig produksjon på Bonded by Blood.

Ei så på Fabulous Disaster, som har en helt problemfri produksjon
samtidig som lydbildet ikke er polert, med gruffy gitarer. Soloene
er der gitarteknikken skinner mest gjennom, riffene er mer basic.
Etter en døll intro som filosoferer om fengselssystemet, ja da sitter
gitaren og slipper sjelden taket. Tekstmaterialet pumper og går
også, om fangeopprøret i New Mexico State Penitentiary i 1980.
Uten å si for mye om den hendelsen, gikk den eneste “exodus”ut
av fengslet for fanger, minst 33 i tallet, straka vägen til likhuset. 

Jeg nevnte at gitaren sjelden slipper taket. Sjelden er stikkordet.
Mange mener at det glipper alvorlig her på "Fab Dis". (Fant på
kallenavnet nå og angrer allerede) Er det låt nummer 4 vi skal fram
til da? Jeps, det er låt 4, Low Rider. Et par år før medcalifornieren
Dr. Dre viste fram lowridere i sine videoer spilte altså Exodus ei
ironisk låt om å ønske seg en slik bil. Den er midtempo, og som
den køddelåta den er har den multiple kritikere. Med klagemål så
morsomme som dette: “Guess it was the soundtrack for a hula
hoop session in the rehearsal room of the band” har jeg litt lyst til
å gi kritikerne rett. Leke-session med rockering altså. Men men.
Låta er nå ikke den verste. Men det ville vært mer taktisk å ikke
putte den så tidlig på skiva, da.

 



Dissing av “Toxic Waltz” som enkelte prøver seg på av samme
grunn, midtempo og "ikke thrash nok", kan jeg i hvert fall ikke være
med på. Den handler liksom om hvordan man danser til thrash,
det vil si ukontrollert moshing. En fyr sa at låter kanskje ikke burde
handle om bandet selv og deres opptredener. Jæææ. Ganske
kraftig driti ut i og med at låta “Bonded by Blood” handler om
akkurat det samme. (Og mange andre band sine klassiske låter.)
Og “Toxic Waltz” er en bra vri på temaet, i 1989 allerede litt forslitt,
sagt med mye mer sofistikerte ord enn på “Bonded by Blood”, dog
fortsatt langt unna å være sofistikert i ordets rette betydning
selvfølgelig. Noen syntes kanskje ikke det var så fett å nevne andre
danser som monkey, twist og mashed potato, de vil ikke høre
thrash om monkey og mashed potato liksom. Nå er det på den
annen side en referanse til, sikkert mange, men i hvert fall
Ramones og deres coverlåt av “Let’s Dance”. 

Coverlåter er snakket mye om, men hva med albumcoveret? Det
er det første albumet omtalt her hvor bandet er fotografert. Ikke
det første Exodus-albumet, for Pleasures of the Flesh (1987) hadde
også bandfoto. Fotoet kan omtales som tilsiktet tåpelig og står vel
til den ironiske stilen på enkelte av låtene, særlig "Low Rider", og
det er kanskje veldig californisk. Nå i våre dager er neo-thrash
gjennomsyret av intendert teithet. 

Både i den forbindelse og med minimal forbindelse til dette, kan
nevnes at i strømmen av thrash-band som stadig produseres i
Tyskland, finnes et ikke bånn band fra Bonn som bør sjekkes ut og
heter Fabulous Desaster.



Slayer
SHOW NO MERCY

 Tom Araya
vokal, bass

Jeff Hanneman
gitar

Kerry King
gitar

Dave Lombardo
trommer

 1983



Å høre brenne-cd på discman i øretelefonpropper er ikke toppen
av musikknytelse. Samtidig er det veldig 2000-talls, og da snakker
vi om det første tiåret i årtusenet, 00-tallet. Minidiscen var død,
mp3-spilleren ikke kommet på markedet. Men mp3-spiller hadde
jeg i det minste hørt om, fra min venn L, mens strømming var way
too hitech. Nedlastet mp3 var altså måten å dele musikk på. Jeg
hadde bedt en venn av meg gi meg en liten introduksjon til et
band. Nysgjerrighet på dette bandet hadde jeg fått kun på grunn
av bandnavnet, egentlig. Det var så konsist og nådeløst - en
karakteristikk jeg allerede har tildelt til flere. 

Jeg tok brenne-cden med hjem. Plasserte den i et anlegg. Fikk ikke
roen og kom ikke inn i musikken. Ville likevel gi den en ny sjanse,
og tok den med på en skoletur til Valdres. I ro og mak satte jeg
altså på min discman. Likte jeg skiva, som selvsagt var tjuvlånt fra
backkatalogen til Slayer? Kan ikke si det. Særlig de dvelende
sporene 4, 5 og 7 utfordret tålmodigheten. Nå må du huske på at
jeg aldri hadde vært noen metalllytter. Samtidig var det noe i
låtene som gjorde at jeg ikke ville slippe. Etter tredje lytting på rad
likte jeg Slayer. Og vips sitter vi her med denne boka, si.

Det er utrolig merkelig å tenke på at Seasons in the Abyss den gang
var et 14 år gammelt produkt, men at denne episoden nå er 15 år
siden. For ja, skiva jeg hadde fått var Seasons, som jeg selvsagt nå
kaller den for å briefe max. Året etter var det oppgradering til live,
Slayer i Spektrum. Tre av oss hadde billetter, han fjerde hadde
bursdag. Min venn som tidligere ga meg Slayer sa at billett skulle
bursdagsbarnet selvfølgelig få, bare bli med bort til inngangen du.
Vel framme gikk "vennen" rett inn med bursdagsbarnet hung to
dry på trammen. Selv om vi fikk med oss den siste delen av settet
til oppvarmingsbandet Slipknot ble totalpakka bra.



Du hører på Seasons og Reign in og hører et band som har gjort
seg mye flid med låtstrukturer. Major label og bra produksjon.
Slayer-fans obsesser over hvem som har skrevet ditt og datt –
Hanneman eller King? – hvor den avdøde Hanneman regnes som
mer true. Men kan Slayer gi en oppvisning i pur råhet og
brutalitet? Ikke på Seasons og Reign in. Men på Show No Mercy, det
blir en annen sak! Da jeg først satte på denne, tenkte jeg: Say
what, spilte Slayer også som Sodom en gang? 

Hanneman og King-debatten legger vi litt vekk. Og hvilken thrash-
celebritet som var med å rope “Evil” gidder jeg ikke nevne. Tom
Araya er det vi skal dvele litt ved her. En meget bra vokalist, som
han latterliggjør alle de andre “Big 4”-vokalistene (særlig han i... nei,
orker ikke), og på skiva her gjør Araya noe ingen andre har gjort på
skivene som er nevnt hittil: går opp i toneleie på enkelte vers. Det
fungerer bra, høres desperat ut. Og gir en smule variasjon.

Utenom selve de musikalske prestasjonene må Araya ha vært en
viktig mann å ha med. Han var svimlende 22 år, tre år eldre enn
gitaristene, og hadde noe som kaltes jobb. (Google det.) Dermed
betalte han for innspillinga av Show No Mercy. Det var hans bil de
dro på turne i. Det var hans lillebror som var roadie. En av dem vel
å merke, de hadde to. Han andre roadien bør vi huske mest fordi
faren hans tegna minotauren på albumcoveret. Faren hans! 

En annen far, mister King, var den andre som betalte for
innspillinga. Det påstås ellers at innspillinga tok ei uke. Kanskje
derfor skiva er så bra? Jeg mener, hør på åpningsriffet til “The
Antichrist”. Og resten av albumet er jevnt meget bra uten svake
punkter. Visse selvutnevnte anmeldere og kritikere synes det
trekker ned at “produksjonen er dårligere” enn Seasons og Reign
in og lignende. Okeeeeeeeeei.



Noe som derimot er litt pussig, er at når skiva starter med “Evil has
no Boundaries” som legger så stor vekt på refrenget med gang
vocals, så følges ikke dette opp på resten av låtene. Jeg våger å
påstå at skiva hadde vært husket enda bedre hvis, hold pusten,
refrengene hadde vært mer minneverdige. Men Slayer har kanskje
alltid vært litt for seriøse til det? Slayer vil putte inn masse ord i
refrengene sine. Er de lette å huske blir det for party-aktig. Jeg
bare tar noen eksempler fra Reign in: "Jesus Saves": Hva sa De?
"Reborn". En milliard ord. Men jeg husker ett av dem, "reborn".

Det thrashbandet i dag som er best til å lage refrenger, er jo
norske Deathhammer. Vel, de høres necro ut, men viser snarere
fram en lettbeint side med de supercheesy tegningene på coverne
sine. Og da er det også chorus time. For øvrig kan også inderlig
brutal musikk inneholde minneverdige refrenger. Pestileeeeeence. 

For øvrig er det en ting jeg ikke kommer til å gjøre her, og det er å
plassere Slayer musikkhistorisk. Det blir for døllt, og er gjort femti
tusen ganger før. Jeg kikker litt på Youtube-kommentartråden til
albumet. Der tar mange seg tid til å skrive ting som:
“Priest/Mercyful Fate influence”... “Iron Maiden's influece”...
"Venom tribute album”... Black Sabbath... bla bla bla. Ja, det
eksisterte metal før Show No Mercy kom ut. Og JA, de andre
bandene ble satt på plass og vist hvordan det skal spilles. 

Det eneste som er verre enn dette maset er en helt ukjent fyr som
tror folk er interesserte i å høre dette: “I modeled my drumming
after Lombardo”.



Massacra
FINAL HOLOCAUST

Pascal Jorgensen
vokal, bass

Laurent Duval
gitar, vokal

Jean-Marc Tristani
gitar

Chris Palengat
trommer

 1990



Å ha hytte er noe mange nordmenn finner glede i. To vanlige
landskaper å ha hytte i er ved sjøen eller på fjellet. Noen slår til
med å ha en i hvert landskap. De som vil ha en enda sikrere
investering kjøper til og med en byleilighet som de kan bruke som
hytte. Og så finnes det et sted hvor hytte kan ligge: i skogen. Er
hytta verken ved sjøen eller fjellet blir den fort liggende i skogen,
all den tid ørken eller hytte i pakk-isen er mindre aktuelt. Hytte i
skogen er vel på den annen side litt mettall, og i den sammenheng
trekker det vel heller ikke ned at hytta mangler strøm og vann. En
ting man går glipp av da er å kunne fyre opp bassforsterkeren, så
lenge ikke MacGyver er naboen eller man prioriterer å bruke
bilbatteriet til dét. Uten strøm vil hytta for så vidt også mangle
vifter, og oppussing kan bli konsekvensen. I en lengre periode skal
verktøyer, materialer og andre ting ligge litt rundt omkring,
håndgripelig. På et bord kan havne en disk med påskrifter som
Final Holocaust og Massacra. Som ingenting kan den ligge der i
flere år og pynte opp til glede for flere generasjoner i slekta. 

Jeg vet ikke hvor mange hytter i Norge som har vært pyntet slik, i
og med at Massacra ikke er noe velkjent band, men det er minst
én. Og Massacra, mine monsieurs og mademoiselles, det er fransk
death/thrash. Jeg har tidligere skrevet om, og skal skrive mer om,
det å uttale thrashtekstene med tysk aksent. Thrash-tekster med
fransk-engelsk uttale er ikke dårlig det heller. 

“Resh-ches to-ches” skal for eksempel bety “Researchers of
Tortures” og er identisk med låt nummer to på denne skiva, spilt
inn i 1989 og utgitt i 1990. Ellers er det nær sagt umulig å slå av
skiva og så lese tekstene, og kjenne igjen hvilke linjer dette kan
være. Litt også fordi vokalen her utvilsomt er deathmetalvokal.
Men arrangeringen har nok thrash i seg til at det er godt innafor å
omtale bandet her.



Åpningslåta, “Apocalyptic Warriors”, er skitten thrash herfra til
middelalderen. Og her må jeg virkelig strukturere teksten, for det
er så mange tankekart-greiner som kan springe ut fra dette
faktum. Middelalderen kan være ordet den første tankeboblen tar
utgangspunkt i. Se på coveret, som tilsier at fantasy er et tema
som får Massacras hjerter til å banke. Riddere, slott og drager – og
en forvokst edderkopp som kvestes av en enslig paladin. Jeg
gjetter på at figuren er det, disse skinnende ridderne jeg kjenner
mest fra Warcraft 3. Coveret er opprinnelig lagd til en tegneserie,
før så fikk Massacra fikk bruke det. 

Frankrike utmerker seg generelt som et sted der middelalderen
var meget innholdsrik og vi har mange kilder til det som skjedde.
Det franske ordet chevalier er litt stiligere enn det tyske ritter, og
er selvsagt inspirasjonen for det norske kavalér, en ridderlig mann.
Merk likevel at riddere i seg selv ikke harså mye med thrash å
gjøre, det er mer heavy/power-stilen. Det må legges til noen mer
morbide elementer for å gjøre det thrash/death. 

“Final Holocaust”, anyone? Ikke det mest politisk korrekte. Det blir
rett og slett litt rart når vi ser mer på bakgrunnshistorien for
albumet. Hilsen supereksperten som nå skal skrive noe han ikke
visste for 5 minutter siden:

Frankrike var/er ikke ekstrem-metalens oase. Landet sies å ha
vært tungt inne i heavy og power metal, men for å få noe gjort
måtte Massacra-gutta søke til Tyskland. Her fikk de plateselskap – i
ESSEN! – Shark Records. De fikk hertil tysk studio, tyske fans,
sikkert en dose inspirasjon og endte opp med en tysk
trommeslager litt utpå 90-tallet. Og dette forteller bandet om
hvorfor Final Holocaust ble valgt som tittel: “The Germans had the
idea of calling the album like that. But it’s in France that we got
criticized because of this provocative title...”



Så det var tyskerne som ville kalle albumet for noe med holocaust,
ja. Ahaja. Skjønner skjønner. 

Final Holocaust var fra før en demokassett fra vinteren 1988. Her
var dessuten ei låt med samme navn – den og ei låt til overlevde til
albumet. Ser vi på låtteksten handler den om en religiøs sekt som
begår masseselvmord. Fortellerstemmen trasker rundt i en
avsides by hvor det ikke finnes en menneskeskapt lyd. “Ethic
group believing in their spiritual master. They came in this place of
worship to see him”. Og en vakker dag presenterte denne
mesteren en befaling, som de ofte ender opp med å gjøre. 
 Resultatet ble dette: “They’re all dead according to his instruction.
Worshippers sacrified themselves” og så videre. Oops, jeg glemte
å si spoiler alert, men sånn er det nå. 

På Final Holocaust er også en sang om “Final war”, men da med
den tvist at en tidsreisende fra framtida må dra tilbake for å
hindre denne utslettende krigen. Gladiatorkamp har Massacra
også fått plass til. Så det er ikke bare fantasy det handler om. Men
coveret er det. Alt i alt refererer Massacra ikke til det jødiske
holocaust, men bruker i generelle termer det opprinnelige greske
uttrykket for altomfattende brann. Ikke sant? Holo som i holistisk,
altomfattende, og caust som i kaustisk, etsende, brennende. 

Alt om bandet og låtene får jeg vite fra bookleten, og mææn er jeg
glad jeg fikk tak i denne på cd til en akseptabel penge. Første gang
jeg hørte Massacra betalte jeg ikke. For jeg fikk det fra en mp3-
blogg – og merk teknonostalgien, discman i forrige kapittel og
mp3-blogg i dette. Det kortlivede (?) fenomenet mp3-blogg 
oppsto etter at mange hadde fått horn i siden til programmer og
applikasjoner og musikknedlasting. I stedet zippet folk
albummapper – er zippe et uttrykk som er i bruk lenger, hilsen
teknonostalgikeren? – og la zipfilene ut på fillagringssider.



Mediafire.com er den eneste sida jeg husker nå, men der var flere
Så lagde de en blogg med litt omtale av hvert album og lenke til
nedlastingssida. Massacra fantes på en blogg med sint musikk og
generelt mange album som “kuratoren” selv hadde rippa fra
kassett. Mener å huske at Final Holocaust ble omtalt som “a beaut”.

Men nedlastinga ga ingen booklet. Og den må man ha. I den står
to intervjuer, det ene fra en belgisk fanzine i 1989. “We’ll be in
Liege the 25 Dec. to those who have enough to see the bitches
rolling ass on stage, come to see”. Bitches rolling ass, ja, klart det.
Har aldri hatt så lyst på en tidsmaskin før.

Det andre intervjuet er fra nyutgivelsen av cden i 2013, inneholder
lange spørsmål på opptil seks linjer og er skrevet eksklusivt i caps
lock. Intervjueren konstaterer gjerne, som “Sometimes one can
feel that the drummer is not completely tight”. Svaret lyder: “We
were a good live band, we were a good rehearsal band, but not a
studio band. It was a hard task to keep up with the right tempo
throughout the same song. We were not mastering the technical
side of the music”. Så de kjørte gjennom alt live og etter sigende
uten noen overdubs. Det gir en rå lyd. En tysk lyd.

En anmelder er mindre enn imponert og skriver at albumet er
“extremely sloppy for 1990 standards. They would’ve gotten away
with it, had it been 1986 or maybe even 1987 had they been a
Brazilian  band”. Men vet du hva, dette albumet har følelse. En
annen anmelder sammenligner komposisjonen med den utført av
Bach, selv om Massacras “lyrics suck”. Konklusjon: må høres.

Gitaristen Laurent Duval er den eneste med kallenavn: Fred
Death. Han er død, døde i 1997 og da ga Massacra seg også. De
regnes for å ha gitt ut tre gode album mellom 1991 og 1994, pluss
en flopp i 1995.



Xentrix
FOR WHOSE

ADVANTAGE?

Chris Astley
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Kristian Havard
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Paul MacKenzie
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Dennis Gasser
trommer

 1990



Man kan kose seg i timer med nedskrevne forsøk på å virke
kompetent innen metal. For moro skyld gjorde jeg et norsk
biblioteksøk på Massacra etter å ha skrevet forrige kapittel, og fant
en artikkel til foreslått bruk i KRL-undervisning. Ja, det fantes et fag
som het en gang. I artikkelen nevnes Massacra blant bandnavn i
“det satanistiske likegyldighetsuniverset” hvor det “er likegyldig om
man er død eller levende” – og tilhører “dødsmetall” i likhet med
Slayer, Suicidal Tendencies og My Dying Bride. Men ikke black
metal vel å merke, for det er “Grupper med en rendyrket satanisk
profil” som Bad Religion.

Men står det bedre til i de kretser som jobber med å skrive om
musikk?  Bandet Xentrix er nevnt av én person i norske aviser
gjennom tidene, en fyr som har boltret seg med musikk og
tastatur i Jærbladet. Med kompetanse unik for hjemstedet har han
fått et fritt mandat til å headbange seg gjennom aviskarrieren og
blant annet skrive at Saxon ble litt tamt “når 80-tallet fostret band
som Mortal Sin, Slammer, Xentrix, Testament, Slayer”. Eller at han
som metalmann ble “hundset” hver gang han spilte “slik støy” som
Kiss, Kix, Helix eller Xentrix for lokalbefolkningen. Hvis vi et
øyeblikk prøver å se bort ifra at journalisten åpenbart var tungt
inne i et samlealbum med de 30 første Asterix-heftene, så må det
innvendes at Xentrix – det er ikke heavy. 

Men det er thrash, britisk sådan. At jeg nok en gang velger ei skive
fra 1990 er tilfeldig, men dokumenterer den tredje bølgen i
thrashen som kom helt på slutten av 80-tallet og klappet sammen
litt etterpå. Den som Atrophy også hørte til, veit du. Xentrix ble
dannet under det dølle navnet Sweet Vengeance i 1986 og ga
under sitt nye navn ut et album, Shattered Existence (1989) og en
singel jeg later som ikke eksisterer, før altså For Whose Advantage?.



Av skivene som er omtalt hittil er Product of Society av Defiance
den nærmeste musikalske referansen. Skivene er faktisk også gitt
ut på samme selskap, Roadracer, uten at det nødvendigvis finnes
en direkte link. Xentrix leverer thrash av den mer tekniske sorten
med et lydbilde som til tider blir litt anemisk sammenlikna med de
største stemningsskaperne i sjangeren. Ofte dras akkorder ut et
par sekunder, dvelende, og det er lite tremolopicking. Her er
ingenting skittent i lybilde eller vokalprestasjon. Og det vil jo
mange se på som en honnør, slik at man kunne brukt Xentrix som
introduksjonsband til thrashsjangeren. 

Bandnavnet må rett og slett leses som "centrics", de befinner seg i
midten av metal med referanser i mange retninger. Ganske riktig
skal ikke den første x-en uttales, for da hadde man sagt
"eccentrics". Det hadde vært veldig britisk, men er altså ikke gyldig. 

I den skitne retningen trekker coveret. Og coveret er en av mine
favoritter fordi det er subtilt. En finansmann i slips og svart dress
står foran skyskrapere, City of London mayhaps, og byr deg inn
med utstrakte armer og åpne håndflater. Håndbevegelsen gir
også assosiasjoner av "bare prøv å ta meg": Prøver du, begraver
han deg i søksmål med hjelp av advokater som også holder til i
finansbygningene. Jappetid blir selvfølgelig en referanse siden 80-
tallet nettopp har passert. Mannen signaliserer suksess og
velstand og man kan spekulere i hvordan han har tjent pengene.
Allerede her har vi et godt thrashcover, det forteller om
noekorrumpert under overflaten. Ved første og andre øyekast ser
hendene til figuren dessuten ut som de kunne tilhørt
hovedpersonen på Leprosy-coveret. Skjuler mannen en alvorlig
sykdom, likesom finanssystemet han tilhører skjuler bobler, krakk
og korrupsjon? Ved tredje øyekast ser jeg at det er lilla penger. 



Xentrix er det mest politiske bandet hittil i vår katalog. Etter det
første sporet "Questions" som omhandler en enkel form for
eksistensialisme kommer et tittelspor som kritiserer trickle down-
økonomien. Husk på at Thatcher fortsatt satt som statsminister da
dette ble laget. Resten av låtene handler stort sett om samfunnets
marginalisering, en ser for seg elendige blokker i England.

Videre utmerker Xentrix seg ved å stille en hel haug med spørsmål
i tekstene sine. For eksempel som her i "Kept in the Dark": 

What is it you wanna see? 
What is it you wanna hear? 
Control is all that it can be 

Control is what we all should fear 
What is it to be? 

Is it life or authenticity? 
Black is truth or is it white? 

Kept in the dark, cannot see the light

Selv er jeg kanskje litt mer fan av å få fastslått saker og ting i
thrashtekster, bastant og kontant. Heller ikke er noe fantasifullt
eller imaginært å finne. Ikke engang en liten epidemi. Så dette er
ei spesiell thrashskive. Den mest minneverdige synes vel få at det
er, men det er stødig thrash fra Britannias bakside. I og med at
man er syk hvis man kun hører på Kreator hele dagen, er det bra
med noe teknisk thrash å fylle på med imellom slagene. 

Etter For Whose Advantage? ga Xentrix ut to flopper i 1992 og 1996.
De ga opp, prøvde litt igjen i 2005–06, så igjen fra 2013. Alle lever
fortsatt, det er bra jobba gutta. Etter siste gjenforening med
Gasser og Havard intakt fra 1990-besetningen tok det fem år med
øving og spilling og så utga de et album til gitt.



Forbidden
FORBIDDEN EVIL

Russ Anderson
vokal

Glen Alvelais
gitar

Craig Locicero
gitar

Matt Camacho
bass

Paul Bostaph
trommer

 1988



Et av de mest tidløse spillene på konsollen Amiga er Turrican.
Egentlig er det en serie med Turrican, Turrican 2 og Turrican 3 som
de sentrale utgivelsene, såkalte plattformspill som også har noe av
den beste musikken fra et dataspill gjennom tidene. (Det siste
utsagnet var objektivt, tør jeg påpeke). Spillets title screen, vi får vel
kalle det tittelskjermbilde på norsk, er bøffa fra Kings of Metal-
albumet til Manowar. Som igjen kan minne om Kreators Pleasure to
Kill som er omtalt tidligere, det med å stå øverst på en haug i kamp.
Sikkert tatt fra en tegneserie i sin tid. Turrican, som er en tittelfigur i
spillt, møter først fiender hvis design er tæsja fra goombaene i
Mario-spillene. Og så videre. Da spilldesigneren gikk tom for
inspirasjon, det vil si designelementer å jacke fra andre, lagde han
fiender som bare er hoder. Hoder som flyr rundt i et lukket rom og
tar av dage alle som kommer nær dem. Det må være kraftige hoder.
To slike hodeskaller ser vi på coveret til Forbidden Evil fra 1988. 

Forbidden Evil er da navnet på albumet og ikke bandet, for bandet
het Forbidden Evil kun mellom 1985 og 1987. Og bytta deretter
navn til Forbidden "to avoid being labeled a black metal band".
Deres profil slapp altså å bli nevnt av en høgskolelektor på Stord
som "rendyrket satanistisk", som sitert i forrige kapittel. Ikke visste
jeg at det var så mange blackmetalfolk å forveksles med i Bay Area
på midten av 1980-tallet. Det var i hvert fall mer thrash. 

Skal vi dra historiske tråder som ekte musikkjennere? "Forbidden er
antakelig inspirert av Metallica, Megadeth og Slayer. Med en dæsj av
Iron Maiden". Jeg føler at hele mitt liv som musikkinteressert har
ledet opp til å skrive denne fantastiske setningen.

Men det som kan nevnes er at hvis du ikke har hørt Forbidden og
liker Tom Araya best når han sier AAAAAAAAAAAAA vil du kanskje
like Forbidden enda bedre enn Slayer. I likhet med Heathen og
Vio-lence av de mest kjente Bay Area-bandene gjør Forbidden
bruk av clean vokal. Mye av tida roper vel forresten Russ



 Anderson, og han snerrer i tillegg, men refrengene kan du stort
sett regne med at kjøres i clean stil. Da bortsett fra ei rekke linjer
som skal skytes ut av halsen med all tilgjengelig kraft. Her
utmerker Forbidden seg også som bandet – hittil, i hvert fall – med
mest utropstegn i tekstene sine. Fra Le Net siterer jeg følgende: 

Forbidden Evil!!!!!!!! Forbidden Evil!!!!!!!!! 
Evil!!!!!!!!!!!!! 

Pain, pain, pain pain!!!!!
Crush!!!!!!!!

Det som egentlig forsøkes framstilt med tegnsetting er en lang,
dragende i-vokal. Og for oss skandinaver blir det selvfølgelig feil.
Når vi skal hudflette en sujedamej, förgrämmade unge føles det
ikke som Emil!!!!!!!!!!!!!. Det føles som Eeeeeeeemiiiiiiiil!. Ok da,
Eeeeeeeemiiiiiiiil!!. To utropstegn får holde, ellers fyller vi på med
vokaler. Rekorden på Forbidden Evil er femten utropstegn: 

Marching into fire!!!!!! 
March!!!!!!!!!!!!!!!

Som så mange andre var Forbidden unge da de utga sine
klassikere. Bassisten og gitaristene var 20, 20 og 19. Men ikke Paul
Bostaph, som spiller trommer her også, for ikke å si her
opprinnelig. Han var 24 og Russ Anderson var 25. Og
ropepartiene er ikke representative for tekstene som helhet. Skal
jeg være helt ærlig er tekstene skrevet ut på en slik måte at jeg
ikke skjønner dem så altfor godt. "Chalice of Blood" handler
kanskje om umoralske, pengegriske megakirker. "Follow Me" er
kanskje om sektledere som California fikk mange av i hippietidas
kjølvann. Men jeg blir ikke mobilisert i å føle noe om noen av
tingene. Det er ingen brodd eller desperasjon, Forbidden bare
snakker litt om det. I "Off the Edge" møter vi barn som dropper
syre og som faller. Bonus for Per Ulv-effekt med vokal og trommer
på slutten. Men tidvise tendenser til dårlige rim og gammeldags



språk i tekstene skaper distanse mellom lytteren og sangene. Og
jeg blir den som faller off the edge (eller Nils Ole off the bridge.) 

Byen Forbidden hører hjemme i, Hayward California, ble knust av
et jordskjelv i 1868. Jeg har da en ide. De kunne sunget om...
naturkatastrofer. Jeg har ikke klart å fylle på med tracks til
samleskiva om dette temaet. 

I et merkelig intervju i Guitar World forteller Craig Locicero litt om
tekstene, at på 80-tallet hadde de færre å synge om. "God, the
devil, Ronald Regan, nuclear war". Informasjonskildene var færre.
Locicero legger så opp til å snakke om at i dag kan man være mye
mer informert. Skribenten synes følgende oppfølgingsspørsmål er
mer naturlig: "What amps are you using these days?" 

Musikken, da. Også her får vi teknisk thrash med mer komplekse
arrangementer enn thrashband som legger til rette for party og
moshing. Det er samtidig ganske forskjellig fra Xentrix' tekniske
thrash omtalt i forrige kapittel. Hos Forbidden skal alt skje fortere.
Og det er mer som skal skje. Hvis du står i butikken og nynner
versriffet på "Chalice of Blood", ja da tror folk at du er gal. Men
prøv! Ambisiøst er det – og oppfølgeren Twisted Into Form fra 1990
drar det til enda fem hakk. 

Etter det tænka Forbidden med to mindre likte album i 1994 og
1997. Da bar det rett bort for å bli lagt på is, før bandet tok en ny
femårsperiode i 2007–12 hvor to originalmedlemmer var med. En
av trommeslagerne de brukte etter at Paul Bostaph stakk til alle
mulige andre band gidder jeg ikke nevne; det er den samme fyren
som sang gang vocals for Slayer i 1983, som jeg, eh, har glemt
navnet på. Andre utskiftninger: Allerede på Twisted Into Form var
Glen Alvelais ute, for i stedet å joine Testament, og inn kom Tim
Calvert. Han fikk dessverre den uforestillbart grusomme
sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og rusla i 2018.



Destruction
INFERNAL
OVERKILL

Marcel "Schmier"
Schirmer

vokal, bass
Mike Sifringer

gitar
Tommy Sandmann

trommer

 1985



En viktig del av en thrashkonsert er jo publikum. Både bandet og
crowden blir en del av totalopplevelsen for hver enkelt publikummer.
For ikke så lenge siden var jeg på et show på en ikke navngitt klubb i
samme bygning som Rockefeller, med et ikke navngitt band som kalles
"fedrene av crossover". Vokalisten brøt for så vidt, i ånden til sitt
etternavn, den fjerde veggen og tiltalte publikum. Men så veldig livlig
var han ikke å se på, i og med at han hadde valgt seg ut en bestemt
kvadratmeter hvor han trivdes så godt at han ble værende der. Bandet
hadde derimot en laissez faire-holdning til stagediving, og dette ble
gjort flittig og av en håndfull gjengangere. Noen publikummerne var
med på å bære, men ikke de fleste, som sto spredt rundt og fylte for så
vidt salen. Litt som da jeg var på friidrettsstevne i Kina, når man
utkommanderer lokale personer til å sitte på annethvert sete, ser det
ut på tv som om stadion er full. Alt dette var faktisk ganske artig å
tredele oppmerksomheten mellom: bandet, stagediverne og resten av
publikum. Kanskje var du som leser dette blant dem? 

Annerledes da med de tyske og vitale veteranene i Destruction. Igjen,
som med Death: Metal Archives opererer med akkurat 100 band med
Destruction i navnet, men bare 1 som heter nettopp det.
Destructionclaima navnet i stiftelsesåret 1982 etter å ha hatt det god-
awfule navnet Knight of Demon i et par uker. 

Jeg har aldri nistirret på Blå sine arrangementsoppdateringer for å få
med meg thrash-show der, så heldigvis hadde jeg en venn som så at
Destruction kom dit og fikk meg med for noen år tilbake. Han sov
fortsatt da oppvarmingsbandet tonte ut, så det ble en "destruction" av
det konseptet å ha en felles avtale. Angeren hos personen som uteble
bør krype oppover ryggmargen og nakken og bre seg bak ørene selv
den dag i dag, for her skal det erklæres at Destruction var godt
forberedt. De ville kjøre show. Litt prat med publikum er bra.
Destruction visste akkurat hva som måtte til for å oppnå genialitet.



Det var nok lurt av Schmier, bassisten og vokalisten, å ha med seg en
lapp. For da han så en fyr som sto med selfiestick og filmet konserten,
brøt han ut i det spontane. Og det lød noe slikt som "isn't selfiestick a bit
gay?" Spontant var ikke helt vellykka. Bedre med lappen, som jeg sikra
meg for alltid. Her sto norske fraser for anledningen. Skrevet med en
slags tysk fonetikk. "Go quell, Oslo!" viser hyggelig lokalinteresse. "Skol
vor fun" setter stemningen. “Siegt bra” er en legendarisk frase, jeg antar
den skulle tas fram hvis var publikum var bra. Og da de gikk av scenen?
"Hade" var jo kort og greit, og "Ses i helvete" likeså rett fram. 

Skiva som omtales her heter jo Infernal Overkill, og det sto mellom den
og Eternal Devastation. To klassikere som begge hadde fortjent sin plass.
Cover ble også vurdert, og da det her var mulig å gi Eternal Devastation
innpass i boka på en annen måte, falt valget på debutalbumet fra 1985. 

Det framgår at Destruction har et humoristisk forhold til de infernalske
krefter. Både denne innstillingen samt bandets høye
refrengkompetanse vil jeg si gjør Exodus til den mest nærliggende
referansen, av de aller største i sjangeren. Ansatser til å “plassere
bandet musikkhistorisk” er jo ikke meningen, så nå går vi over til å gaule
de klassiske refrengene: Release! From Agony! Curse the goooods!  

En overflatisk likhet er jo dessuten at Destruction avbilder seg selv på
coveret. Ikke på den første demokassetten, Bestial Invasion of Hell.
Tegningen på den er på sin side så cheesy satanisk og elendig tegnet,
nærmest med svart penn, at den blir legendarisk. ALT er med og skal
trøkkes inn. Tatt med ble også flere av låtene, over til Destructions første
EP, Sentence of Death. Kassett og EP kom samme år, i 1984, og Sentence
of Death har et veldig kult cover som viser den daværende trioen.
Skinnjakke, trange trange bukser, bredbeint. Patronbelter, halskjeder –
gjett hva som henger i dem – og naglearmbånd. Hår med et årsforbruk
av permanent, hvis det gir mening, som henger oppover, utover og
nedover. Som stueplanter.



Disse tre hodene dukker opp igjen i all sin prakt på
Eternal Devastation. Her skriver jeg altså om musikk
fra 1980-tallet. Tiåret som på så mange måter er så
begredelig. Og så kommer Destruction og redder
hele  permanenten fra historiens skraphaug, får
den opp og fram i lyset, eventuelt mørket. 

I dag har budsjettet blitt rettet over mot svart
hårfarge. Masse av det. De hadde ikke svart hår før.
Men det har de nå. Unntatt Mike. Han rocker grått
hår, og absolutt alle tennene tror jeg ikke han har
lenger. Det kaller jeg å bære sin alder med stil. Nå

er riktignok Sifringer bare litt over 50 år – gutta var 19-20 da Infernal
Overkill kom ut.

Mike Sifringer har vært gitaristen til Destruction sammen-hengende siden
1982. Kicka i begynnelsen ut en vokalist som bare het Ulf. Ulf! I disse årene
har Destruction aldri reetablert seg, fordi de har aldri gitt seg. Det vil si,
nesten. Schmier ga seg jo i 1989 og kom tilbake i 1999. Han gikk dermed
glipp av en periode imellom som kan anses som at Destruction brøt med
seg selv kreativt og åndelig. Av alle thrashband som sklei ut på 90-tallet
gjorde kanskje Destruction det mest. Her skal jeg bruke den
uvitenskapelige metode å nevne utgivelsene mellom 1994 og 1998, med
snittscore fra noen anmeldere som i hvert fall kan si litt om kvaliteten:
Destruction EP, 14/100 poeng. Them Not Me EP, 28/100. The Least Successful
Human Cannonball, 17/100.

Jeg skal ikke gi noen score til Infernal Overkill, men det er klart den ville vært
høy. Klassikere på løpende bånd. Fantastiske riff som man skulle ønske
man hadde som ringetone, ringeklokke og i stedet for den grufulle tutinga
på toget. Hver for seg er ikke riffene vanskelige å spille, men de går ikke
sakte, og tremolopicking i mange minutter krever endel. På "Death Trap"
kommer det sykeste mellompartiet. De andre store tyske Kreator og
Sodom ligner ikke dette på i låtoppbygning. (På det aktuelle tidspunktet,
vel å merke.) Men en ting har de så elskverdig felles: TYSK UTTALE!



Og vokalen er helt perfekt på de første Destruction-skivene. Høres litt
unaturlig ut. Engelsk: uncanny. Når vokalen snakker til "meg" som trampet
uvelkommen inn i en heksesabbat, ja så tror jeg på det når stemmen
meddeler hva straffen er. Deeeeeeeeeeath! Sammenlignbart i norsk
thrash er Apollyon i Aura Noir. Men Destruction-vokalen er ikke slik lenger.
I dag har de blitt en macho ekstravaganza.

Hør først på Thrash Anthems, en nyinnspilling av deres egen best of-
katalog. Den kom i 2007, og neimen kom ikke Thrash Anthems II i 2017. Her
har alle vokalene blitt til ø. Med "alle" menes at slutten på "Bestial
Invasion" blir ikke "obey", den blir "obøy". Trommene har nå også overtatt
for mye av lydbildet, med et drønnende attakk av noen basstrommer.
Doble? Triple, firedoble, hva vet jeg. De er så anmassende. Da Destruction
spilte live ble ikke dette så tydelig live, men her kom følgende fram: De
spiller for fort. Ramones spilte alltid mye fortere live. Og sikkert mange
andre. Det er digg det, men Ramones hadde ikke partier som bar det
minste likhetstrekk med "Bestial Invasion". Det har Destruction. Nemlig en
låt som er helt identisk med "Bestial Invasion", den er jo tross alt "Bestial
Invasion". Og det er ikke stilig når de hopper over masse noter og står der
med stoppeklokke. Jeg mener også at på utgivelser som Thrash Anthems
mutes gitarslagene for mye.

Diverse anmeldere er uenige med meg og mener at Thrash Anthems er
en av de beste nyinnspillingene som finnes, mens Infernal Overkill skaper
polarisering. "It sounds like a 6 year old having a temper tantrum", sier én
om vokalen. Noen synes det er for mye gitar i miksen, noen synes den er
"dull" og ikke kommer godt nok fram. Noen synes det er for kompromiss-
løst, noen sier for black metal-aktig.

Ja, tekstene er tøys. De har ikke prøvd å utkonkurrere Bob Dylan. Ja, låt-
materialet svekkes det noe mot slutten, det har jeg sett nå at er tilfelle
med nesten alle old school-album. (Eller mener noen at Agent Orange tar
seg opp når "Ausgebombt" kommer?) Ja, produksjonen kunne vært gjort
på mange andre måter som kanskje hadde vært bra de også. Hør på en
cover Taake har gjort av "Death Trap" for eksempel. Men hadde Infernal
Overkill vært annerledes hadde den ikke vært så old school og så tysk.



Protector
GOLEM

 Martin Missy
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 1988



Er det en ting jeg synes det er kjedelig å drive med, så er det
forsikring. Sist jeg snakka med en forsikringsselger, og ikke kunne
svare på hva jeg hadde av forsikringer per i dag, tenkte jeg å gjøre
et ærlig forsøk på å slå opp dette innen hun hun ringte meg neste
gang. Nei, det ble ikke noe av gitt, men kunne hun ringe meg over
helgen, så skulle jeg ha sett på det? Etter å ha kommet like kort
med sin tredje oppringing til meg, slutta hun å ringe mer. Diggest
det. Og får man faktisk en skade er det en plage å melde inn.
Grunnen til at jeg skriver dette er at et forsikringsselskap heter
Protector. Når jeg ser det tenker jeg på dette bandet fra
Wolfsburg og kan forsikre deg (ååååå...) om at bandet er så langt
fra disse dølle greiene som det går an å komme. 

Ikke mange metalband heter noe med Protector. Men som et
navn som slutter med -or, er det hjertelig velkomment i thrash-
faunaen. Det er ikke helt klart hva Protector skal formidle, for de
nevner det flere ganger på skiva. Første gang er på tittellåta
"Golem", hvor det refereres til en golem som en beskytter. Dette
er ikke pokemonen, folkens, men den mytiske figuren som navnet
er tatt fra. (La meg bare nevne: Pokemons første generasjon, med
blant annet Golem, er elendig navnsatt, med mengder av vanlige
ord uten kreativ input. Golem, Haunter, Electrode, eventuelt med
minimal annerledes staving som Gastly, Seel.)  I jødisk overtro er
en golem en slags leirstatue som kan pustes liv i, og da selvsagt
inneha formidable krefter. (Slå det opp for en mer presis
beskrivelse.) På albumcoveret går jo golemen amok på en by,
kanskje som hevn for jødeforfølgelser i middelalderen? Men er dét
å være en protector?

Det finnes imidlertid også ei låt "Protector of Death" der
protectoren vokter porten til dødsriket. Som de synger: "His duty 
 is to let you in. But not out". Kjipern å møte den protektoren. Men



dette dødsriket tilhører ingen antikk religion, for denne
protektoren sogner til Satans tjenerskare. På den annen side
omtales det greske dødsriket Hades i låta "Apocalyptic
Revelations", hvor rikets innbyggere sendes til slagmarka.

Som du ser er det to hovedoppsummeringer av Protectors
albumtema, coverart og tekster. Nummer en, de beskjeftiger seg
med fantasy. Og det er ikke bare mytologi og middelalderen de
påkaller, men også scifi. Dette i låta "Operation Plaga Extrema",
som handler om "future warriors" på vei til kamp og i kamp. Den
ene eller andre sida i slaget bruker robot-tanks og robot-guns. Alle
dør, av krigerske motiver som er de samme som mange
årsaksforklarer med i det virkelige samfunnet: maktsyke,
grådighet, egoisme og ønske om å bli udødelig i historien.

Men vent, en enslig commando overlevde slaget, og han kravler
bort til fiendens palass. "Sentralstasjonen" er ubevoktet!
Commandoen trasker bort til en kontrollbord, formoder vi, og det
som i hvert fall sies er at han løser ut "the safety-catch of the atom
grenades". Som det ville stått på Dagbladet.no: "Løste ut sikringen
på atomgranatene. Det skulle han ikke ha gjort". Eller "Du vil ikke
tro hva som skjedde da han løste ut sikringen på atomgranatene".
Det er vel mulig å tenke seg til det.

Her vil jeg nikke tilbake til et dataspill som het KKND, det sto for
Krush, Kill 'n Destroy, som jeg spilte i barndommen med min venn
L. Når man starter spillet får man en forhistorie og forklaring på
den postapokalyptiske settingen. En slags rakett går av og brenner
opp... hele jordkloden. Jeg husker fortsatt Ls spontane og
ukalkulerte reaksjon på dette: "Jæææææ"!

Og vettu hva, det er det som skjer når commandoen køyrer på: "A
deafening bang, the earth exploads, big surprise". Jæææææ!



Tekstene til Protector er passe latterlige. Tyske i ordvalg, det vil si
at de befinner seg på tidlig ungdomsskolenivå, men denne
gangen ikke spesielt tyske i aksent og uttale. 

Det andre overordnede å si om tekstene er at de er all over the
place. Blant mer politiske låter finnes "Germanophobe". Den
handler om at tyskere ikke er nazi og at ingen 40-45 år etter
andre verdenskrig burde hate på tyskerne for nazitida. Greit nok.

The mankind always look for scapegoats 
And we germans fit very good for that 

Well our history is full of blood 
But look at the history of other countries 

No blood? No war? No killings? I don't see that! 

Protector  erklærer seg videre som tilhengere av frihet, likhet og
rettferdighet – det er "det som teller"! " Genocide, murder, rasism
– stop it!!!" "La oss bygge en ny, bedre verden". Når jeg skriver
dette har prinsesse Ingrid Alexandra konfirmasjon samme dag.
Teksten kunne vært holdt av henne som konfirmasjonstale, i
innhold, men i formen skrevet av en litt yngre person, kanskje
Sverre Magnus. Teksten til "Megalomania" forbigås i stillhet.

Innpakket i den brutale vokalen som slipper ut av Martin Missy får
ikke Protectors tekstverden noen troverdighet. Det spriker for
mye. Noen ganger kødder de også. Et eksempel er at gitaren
plutselig mellom to låter begynner å spille på Joyful, Joyful, et annet
eksempel er sistelåta "Space Cake" på 1.41 minutter. Spill den
som akkompagnement til 800 meter i det kommende friidretts-
VM og se om vinneren kommer i mål på samme tid.

Det er også noe med at en tysker brøler med deathvokal, noen
kaller det proto-deathvokal uten at jeg skjønner meg på skillet, om
hallusinasjoner som enkelte alkoholikere får når de slutter. "Fata 



 morgana – cars turn to cows and kids into apes". Fantastisk. Jeg
jukser og slår opp delirium tremens, som er navnet på lidelsen
som her beskrives såvel som låt nummer 1 på Golem.
«Synshallusinasjoner er vanlige. Ofte synes små gjenstander, også
kalt 'lilleputthallusinasjoner', som maur, fluer, slanger, eller andre
små dyr». Lilleputthallusinasjoner altså. Hjelpe meg, this just gets
curiouser and curiouser. 

Anmeldere sammenlikner vokalen med Sodom og Kreator. Fargen
på passet til utøveren er det som er mest likt. Derimot er Tankard
relevant, og da tenker jeg ikke på vokallyden, men måten teksten
skytes ut på hvor noen ord slås sammen og stavelser kuttes. Til
hvert av riffene er det alltid vanskelig å gjette seg til hvilke linjer
som det synges vokal på, på samme måte som Nocturno Culto
gjør det på Transilvanian Hunger. 

Musikken er tung. Hør på den uten tekstark foran deg så blir det
bra, jeg prater bare om tekstene for å bedømme albumet som
gesamtwerk veit du. Der det virkelig kicker igang med tempo og
thrashing er: fra første sekund. Fra tredje låt av er det også partier
seige som black metal-riff. Kanskje det er black rett og slett. Proto-
black. En anmelder lot seg imponere: "There is even some semi-
technical riffage". 

Protectors neste discer tok tak i de samme elementene som man
finner på debutskiva Golem. Det gjelder Urm the Mad (1989), et
album som må være oppkalt etter Uther the Lightbringer i
Warcraft-universet sin bror som bare fikk lov til å bo i fjøskjelleren,
så A Shedding of Skin (1991) og The Heritage (1993). Etter det ble de
ikke oppløst, men levde videre mest i ånden med en "extremely
unstable lineup". Trommeslageren slutta i 1991 og rusla dessverre
tre år seinere. Litt inn på 2000-tallet var de helt sikkert ikke et
band lenger, før vokalist og låtskriver Martin Missy jetta til Sverige
og starta opp igjen i 2011 med tre svensker. Originalt trekk. 



Exumer
POSSESSED

BY FIRE

Mehmet Zendut
vokal, bass

Bernie Siedler
gitar

Raimund Mensch
gitar

Syke Bornetto
trommer

 1986



Et populærkulturelt fenomen jeg aldri har vært opptatt av er
filmsjangre som slasher, horror og zombie. Jeg bryr meg bare ikke.
Helt siden den første overnattingen med Scream på en bitteliten tv,
sikkert mindre enn pc-skjermen jeg sitter og skriver på nå. Men sikkert
er det at mange thrash-band har kunnet loggføre et anselig antall
timer foran tilsvarende tv-er. Og det viser seg i Metal Archives'
uforlignelige oversikter over "lyriske tema". Et crossover-band fra 80-
tallet skriver om: "Beer, Horror". Så det er viktig å ha en viss overflatisk
quizkunnskap over de viktigste ikonene også i horrorhistorien, for
eksempel Jason fra Fredag 13.-filmene. Ja, googler du "Jason" er det
han som kommer opp. In your face, edel helt fra gresk mytologi! Og
Jason med sin maske er umulig å ikke tenke på den når du står der
med Possessed By Fire av Exumer. 

Mulig jeg avslører patetiske kunnskaper, men jeg vet ikke noe mer om
karakteren vi ser på coveret. Bare at utseendet er ekstremt mye
fetere enn Jasons, med pigger på toppen og langt hår selvfølgelig. Jeg
prøvde faktisk å finne bakgrunnsinfo, og fikk et par aha-opplevelser.
Flammene er det tyske flagget, for svarte! (Og røde og gule.) Og man
må ikke overse signaturen nederst, Martin 86. Hvis jeg het Martin og
var født i 1986, ville jeg blåst opp coveret og hengt det på veggen som
en hyllest til meg selv. Jeg kan i stedet henge det på veggen som en
hyllest til Martin Appoldt. 

Det er tegneren. Hans output er til dels dekket av Metal Archives og
Discogs, sikkert med store huller. Han har tegna cover for Darkness,
ikke albumet jeg har omtalt tidligere, men Defenders of Justice (1988).
Det var hans siste thrash-cover ifølge oversiktene. Han gikk bananas i
1986 med minst 11 metal-cover, ofte speed og heavy. Bare ett cover
fulgte i 1987, Exumers oppfølger Rising from the Sea hvor samme
gjennomgangsfigur blir brukt. To av de andre coverne bør omtales: en
tegning med Donald Duck for No Trouble og et vanvittig rart
"monster" for Gravestone. La oss oppsummere omtalen med at...
Possessed By Fire er det beste Appoldt har laget.



Musikalsk er Possessed By Fire er musikalsk sett noe av det beste noen har
laget. Det må regnes som sterkt undervurdert album i og med at ikke alle
verdsetter det med 10/10. Se først på årstallet. I 1986 ga de ut dette som
debutalbumet etter bare to demoer. (Én av dem som Tartaros.) Det er
forholdsvis tidlig og viktig i tysk thrash metal. Selvfølgelig utga Kreator et
enda bedre album samme år, men Sodoms Obsessed By Cruelty er det
ikke, og heller ikke Destruction. (Ja, jeg sammenlikner tyskerne konstant). 

Bernie og Ray, som gitaristene kalte seg – det fjottete artistnavnet til
bassist-vokalist Mehmet Zandut har jeg rett og slett valgt å overse –
brenner av riff etter riff etter riff etter riff. Brekk og temposkifter gir låtene
ny retning hele tida. Da du trodde låta hadde tatt en viss retning kommer
plutselig et tidligere tema tilbake. Dette er noe å høre nøye på for neo-
thrash-band som kritiseres for å følge "oppskriften" altfor slavisk og
mangle originalitet. Lengden på skiva er også knallfin, 36 minutter. 

Vokalen er som en tur på ergometersykkel hvor du på forhånd har stilt
inn at turen skal gå i sånne trappetrinn for intensitet som fyker i alle
retninger. Først 50, så 70, 20, 100, 40, 80... Det er Paul Baloff ganger ti.
Mye bedre. De som mener noe annet er rare og gale. Uttalen er ikke tysk. 

Tekstene er litt grunnskoleaktige, men ikke så cheesy som hos Protector.
Trommene har jeg ikke så mye å si om, og han med stikkene er det heller
ikke så mye informasjon om. For eksempel når han er født – det oppgis
bare at gitarist Ray var 19 år da Possessed By Fire ble gitt ut – eller om
navnet er ekte. Norsk er selvfølgelig språket du burde uttale fornavnet på.
Syke Bornetto. 

Exumer ga seg i 1991. Etter diverse flytting skjedde en gjenforening i
2009 der Zandut og Mensch nå er igjen fra 80-tallet. De har gitt ut hele
tre album mellom 2012 og 2019, nok en gang med insane cover art.
Exumer har spilt i Norge flere ganger. På Blastfest i Bergen hadde den
lokale tidende sendt en journalist, etnometodologi-ekspert, som i sin
reportasje meldte seg på i konkurransen om treffsikre utsagn: "fremdeles
er det svarte klær som gjelder".



Vio-lence
ETERNAL

NIGHTMARE

Sean Killian
vokal

Phil Demmel
gitar

Robb Flynn
gitar

Dean Dell
bass

Perry Strickland
trommer

 1988



Jeg husker i 1999 da jeg fikk min første epostadresse. Innen året var
omme hadde så godt som alle på trinnet fått. Vi satt nå med en lang liste
over kontakter. Hva vi skulle bruke det til var en annen sak. Bedre enn å
sende og motta eposter var å gå inn på Hotmail og gjette svaret på folks
hemmelige spørsmål. Spol mange år fram, og det kom det ei tid da alles
eposter måtte endres. Alle hadde prøvd å være hilarious og valgt spaca
navn, det var det slutt på når jobbsøknader skulle sendes. Også "alle"
band måtte bytte navn når det første ble for døllt. 

Påtakelig også hvordan så mange band i vår thrash-samling het noe
annet i et år eller så. Mange er nevnt og flere skal nevnes. Bandet vi nå tar
for oss het Death Penalty bare en liten stund i 1985, så Violence, så Vio-
lence før året var omme. Da hadde de allerede også sagt farvel til Eddie
Billy, broren til en viss Chuck. For ja, dette er også et Bay Area-band.  Vio-
lence har selvfølgelig tonnevis med connections til andre grupperinger fra
den velkjente bukta. Best representeres det av Mark Hernandez, som har
spilt trommer i Heathen, Forbidden, Defiance, Vio-lence og live for
Testament. 

Som disse andre er Vio-lence et Bay Area-band fra andre bølge. Gutta
hadde nådd uhørt langt opp i den geriatriske sfære ved utgivelsen av
Eternal Nightmare; de var 21 for det meste, men fortsatt noen år yngre
enn "de store". Den yngste involvert på skiva var antakelig mannen som
tegna coveret, 18 år gamle Ed Repka! Dette er et Ed Repka-cover!!

Etter to demoer i 1986 brukte Vio-lence to år før albumet kom ut. Og
mæn, hadde de perfeksjonert uttrykket sitt. De skal høyt, de skal lavt, de
skal hit, de skal dit. Gutta kan virkelig spille, og bassen er mye mer hørbar
enn i det meste av old school thrash. Seige, tunge partier er få.

Musikalsk har jeg tidligere sammenlikna Vio-lence særlig med Forbidden.
Det er noe i det. Begge band har riff og tema som skal mange steder i
løpet av ei låt, og skynder seg videre før lytteren har rukket å tenke seg
om to ganger. Vokalist Sean Killian roper cleant med innslag av snerring.



Tekstene på skiva er litt som gode idrettsdommere, som man ikke legger
merke til at er der fordi de ikke gjør noe feil. De er ordrike og forholdsvis
velformulerte. Ser du bandnavnet og albumtittelen har du skjønt hva det
er de synger om også, ingen overraskelser her. 

En tekst som stikker seg ut er “Calling in the Coroner”, som fortelles fra
coroner-ens synsvinkel uten å velte seg i grafiske detaljer. Demolition
Hammer ville ikke sunget om det på denne måten for å si det sånn. Man
aner at yrket som obdusent ikke kan være det letteste å takle psykisk. Det
er for så vidt ikke en ny lærdom. Teksten er ganske god, men den brenner
seg heller ikke fast til sinnet. 

Vio-lence skal ha props for å ha plassert den mest minneverdige låta til
sist på denne 35-minutters reisen. Det er "Kill on Command". Grunnen til
at denne låta har blitt den thrashklassikeren den er, er vel, i tillegg til at
den er på samme høye musikalske nivå som de andre, det lett
gjenkjennelige gangvocal-refrenget: Kill on command! Kill on command! 

Noe som mange år etterpå ble til et tørt ordspill: Killian on Command, som
faktisk var navnet på et reunionshow i 2018 som skulle skaffe inntekter til
vokalisten som led av cirrhose. På norsk høres sykdommen dummere ut,
men også vondere: skrumplever. Jeg leser litt og ser at det MÅ ikke komme
av alkoholisme, folkens, det kan også være et stadium i sykdommen
hepatitt. Hm. Jeg håper det går bra med ham. 

Vio-lence ble formelt, hvis det går an å si det, gjenforent tidlig i 2019 og da
skjedde det på en måte som ikke er så vanlig. Her er det langt fra
Protector som både har bytta medlemmer og medlemmenes nasjonalitet.
Alle som tar en ny runde med Vio-lence nå, var også med i bandets første
periode, nærmere bestemt hvis vi snevrer det inn til delen av perioden
som heter 1991. Den ene gitaristen de har i dag kom med først da, etter
at Robb Flynn stakk samme år for å danne Machine Head. Det bandet er
ikke noe jeg kommer til å sjekke ut. Begrepet nu metal har nemlig en
framskutt posisjon i karakteriseringen av dets soniske eskapader. Og da
sier vi ikke engang nei takk, men utakk.



Suicidal
Tendencies
HOW WILL I LAUGH

TOMORROW...

 Mike Muir
vokal

Rocky George
gitar

Mike Clark
gitar

Bob Heathcote
bass

R. J. Herrera
trommer

 1988



Å si at også Los Angeles spiller en rolle i musikkhistorien er ingen
overdrivelse. Det har handlet mye om San Francisco hittil. Begge
byer har mye bra hip hop, men det er ingen tvil om at LA er bedre
kjent for det. Tidvis har de to byene vært åsted for musikalske
bølger samtidig, som på 1990-tallet med Lookout! Records og
pop-punken i Bay Area og Epitaph og skate-punken i LA. Veldig
grovt forenklet vel å merke. Før dette hadde LA en bredere
punkhistorie bakover på 80-tallet. 

Alt dette er vel og bra. Da jeg var 13 år het mine musikalske helter
Cypress Hill. One white boy and two fucking Cubans, som en poet
har sagt. Rapperne i gruppa kom fra South Gate utafor LA. Dit
hadde familien Reyes flytta fra Cuba da barna var små, det hadde
også familien Lombardo. Senen og David gikk ei tid i samme
klasse. En ble altså rapper og gjengmedlem, en annen ble punker. 

"My first live show ever was at South Gate High, seeing Slayer play
at lunch. Dave would invite me to his shows. And from there, I
started searching for more. Suicidal Tendencies were from across
town in Venice, and they had that punk rocker cholo thing goin'. I
was drawn in, like, 'Yeah, that's my shit.'" Dette fortalte Senen "Sen
Dog" Reyes til en Miami-avis i 2012. 

Hva var vel mer naturlig enn at Jeff Hanneman, Dave Lombardo og
en fyr ved navn Rocky George starta et punkband i 1984? De fikk
aldri gitt ut noe fordi Slayer allerede var på en major label, så
produsenten advarte gutta mot å starte et nytt band. To låter ble
dog spilt inn og sluppet i 1996 som en del av skiva Undisputed
Attitude.

Rocky George joina et annet band i stedet i 1984: Suicidal
Tendencies. Så en fyr som skulle spille punk med to metalfolk,



joina i stedet et punkband for å spille metal. Du henger med?

Rocky George på lead gitar der, altså. Han får mye hyllest som
riffmester på How Will I Laugh Tomorrow. Men man må ikke
glemme rytmegitaristen som ble ansatt på dette tidspunktet: Mike
Clark. Det er faktisk han som har skrevet mesteparten av låtene.
To låter er til og med skrevet av Louiche Mayorga, som ble skjøvet
ut til fordel for Clark. 

Og hvem spiller trommer i ST i dag? Dave Lombardo. 

Leser du lista over medlemmer i ST er den lang. Mike Muir har
derimot vært med i snart 40 år og er jo band-eier, ansetter og
sparker musikere, og har hatt et par sideprosjekter. Han virker
som en original fyr. Se på coveret til How Will I Laugh Tomorrow.
Machofaktoren er gjennom taket, tank top, bandana, metalens
Dolph Lundgren. Så kan du se på videoene til "Trip at the Brain"
og den 2 minutter kortere video editen av tittellåta, og se på
hendene hans. Han krøker dem på en weird måte, på en måte
som et gang sign, men ikke det heller. 

Så hører du stemmen, tross alt det mest sentrale ved en vokalist.
Veik og puslete. Synger på utpust, tyner stemmen, linjene fader
liksom ut, det høres ut som sånn man synger hvis noen har slått
inn brystkassa på en med slegge. Verset på "Pledge Your
Allegiance" er et godt eksempel. Vokalen er rett og slett så lite tøff
som det overhodet er mulig. Det irriterer. Men det er bare å prøve
å glemme ham, så vil nok musikken gjøre opp for det tapte. Skiva
her er kul, altså. 

Suicidal Tendencies var et av bandene jeg først hørte ved å låne
dem på cd på Bekkestua bibliotek. Corrosion of Conformity var et 



annet. Det var flere, men disse stakk seg ut ved at de ikke
appellerte til meg der og da. Hvorfor husker jeg ikke. Til mitt
forsvar kan det hende at skivene var av nyere dato, og dermed er
av noe omstridt kvalitet. Jeg var likevel ikke i tvil da jeg fant to
skiver i ei kasse i ei sjappe i Sveriges punkhovedstad, Örebro. Til
en billig penge måtte de få en ny sjanse. Låta som først trakk meg
inn var "Pledge Your Allegiance".

Fantastisk rolig riff, fantastisk midtempo thrashriff, fantastisk gang
vocal. Tittellåtas akustiske partier er heller ikke lite tiltalende.
Låtene er tydelig komponerte med klare ideer om hvor de vil. De
holder seg på det moderate tempoet og prøver ikke å presse
tema inn på kortest mulig tid. Det går også an. Og så brekket på
"Trip at the Brain" da. 

I dette tilfellet skal gang vocal også tas bokstavelig. En del av
bandets fans starta en egen gjeng. Du husker Sen Dog snakket om
"punk rocker cholo thing"? En cholo er en vato loco, et
gjengmedlem rett og slett, som kler seg... som Suicidal Tendencies
kler seg. Sjekk fotoboka Murder in the Front Row for en morsom
parodi på dette. 

Men for de involverte var det ikke kødd. En del av bandets fans
danna gjengen Suicidals. Bakteppet er de voldelige konsertene i
LA-punk på 80-tallet, umotivert slåssing som iblant endte i drap.
En gjeng var tingen å tilhøre. Det finnes et par bøker om LA-punk
som forteller litt om det, blant annet en som punkbandet NOFX
har fått skrevet. Kanskje låtene til Suicidal Tendencies burde
handlet mer om livet i California i stedet for Mike Muirs indre. Det
engasjerer mindre.



Accuser
THE CONVICTION

Frank Thomas
vokal, gitar

Eberhard Weyel
bass

Volker Borchert
trommer

 1987



Etter å ha skrevet med fascinasjon om Suicidal Tendencies og LA i
forrige kapittel føltes det naturlig å fortsette blant thrashbandene
som er blant de mest kjente, de av de første som sjekkes ut av
nykommere. New York har et par sånne. Inn trer da Overkill fram
og banker på hukommelsessenteret i hjernen min. Formet som
punkband, gikk raskt over til et stødig metalband fra NYC som jeg
hørte på for lenge siden. Men hvor lenge siden det er, gikk opp for
meg først etter å ha tenkt litt på det. Det er sikkert ti år siden jeg
fikk tak i The Years of Decay som jeg mener jeg lånte av noen på cd.
Hørte en del på det; skiva er den jeg har mest forhold til, selv om
andre liker tidligere Overkill-skiver bedre. Jeg setter meg ned et
par ganger med min knappebaserte erstatning for penn. Men noe
hemmer inspirasjonen. Flere spor på skiva er ikke thrash. Ja jeg
snakker om de dødslange greiene, er det doom metal det?

Grunnleggende sett var jo Overkill et thrashband, men jeg synes
ikke det er old school nok. Arrangementene høres for kalkulerte ut
og helheten for streit. De faller ut i likhet med et enda mer kjent
thrashband fra NY som hvis navn, som jeg ikke synes de passer til,
ble aktualisert av en hysteri rundt noen mystiske og illegitime brev
sendt rundt i USA høsten 2001. 

Nei, det må bli enda mer tysk thrash as, og turen går nå til
grenselandet mellom protestantisk og katolsk område historisk
sett. Siegen heter den, ordrett å seire. Substantivet seier – sieg –
er vel dessverre mer kjent. Ikke tenk noe mer på det nå. I 1986
begynte en demo å bytte hender og vant veien til enkelte
kassettspillere. Med det generiske navnet Speed Metal var den og
liveopptredener, får vi anta, nok til å sikre bandet som sto bak,
utgivelse av debutskive året etter.

Jeg vet ikke så mye om Accuser. Men fake it till you make it, heter
det jo så fint. For eksempel er det mulig å lese at "accuser” skal
være den ordrette betydningen av ordet Satan på hebraisk.



Albumtittelen The Conviction og logoen hvor s'en er bytta ut med
paragraftegn, Accu§er, peker i retning av juridiske beskyldninger.
Vi har jo en rolle som anklager i det norske rettssystemet, men det
heter påtaler. Og på engelsk prosecutor. Accuser ser derimot ut til
å bety den fornærmede, den som anmelder. Uansett heter seks
av åtte låter noe med bandtittelen, albumtittelen, guilt eller law.
Juridisk konseptalbum? Kanskje ikke alle tekstene passer like godt
til titlene, men: Coveret på The Conviction legger diskusjonen død.
Her er utvilsomt portrett av en dommer som peker på en som
rettssystemet nyss har felt med en dom. Dommen er nok hard. 

Å, dere artigkarene i Accuser. Halve ansiktet til dommeren er en
metallisk robot. Enten er han en kyborg eller helt og holdent en
robot i menneskekledning. Det må ha vært en fascinasjon som det
er vanskelig å ikke gjette at skyldes filmer med Arnold og annet. Et
dataspill vår familie hadde på Amiga, Nitro, var et top-down
racerbilspill hvor karakterene helt umotivert var prydet med den
samme typen robotansiktsdeler. For ikke å glemme at disse tre
racerbilkjørerne forestiller James Bond, Indiana Jones og Rambo.
"Kunstnere" blandet alt mulig uten synlig baktanke. Også Accuser-
albumet Double Talk (1991) leker med robot-/maskemotivet.

Coveret er så cheesy som gutten som "måkt osten på med spa" i
Pizzafyll-reklamen. Det er som om du tar en pizza quatro
formaggi, og flytter alt fyllet over en annen pizza quatro formaggi.
(Og kanskje coveret er så cheesy som disse språklige bildene.) Jeg
motsier vel meg selv fryktelig her, etter omtalen av coverne til
Hydra Vein og Razor og til dels Darkness: Men denne tegningen
hentet fra bånnen i bøtta er så dårlig at den blir bra.

I en type kommentarfelt jeg oppsøker frivillig, på Youtube, har en
vennlig person et tips: "Maybe the album cover could have had a
better background behind the old man to make it a better album
cover". Ja, noe kunne det vært der i stedet for ingenting, men også
forgrunnen kunne vært laget en del bedre.



Forståelig nok velger en del andre, som mener at coveret er så dårlig
at det er dårlig, å la det påvirke sin anseelse av albumet. Det virker
ikke som om The Conviction er noe veldig godt likt album i
metalverdenen. Det er få anmeldelser å finne rundt omkring, bandet
har ikke Wikipedia-side og på Metal Archives har bandet meget
middelmådige reviews. En av overskriftene er dog genial: "German
Thrash". Ikke noe mer surr rundt det. De er tyske og spiller thrash.
Da blir det tysk thrash. Skjønner? 

Vokalisten minner mest om Mike Keen i Hydra Vein. Som nevnt
under det kapitlet kan bli slik vokal fort bli litt for dypt og "rumlende",
og det bør være mer snerrende. Frank Thomas "sounded like an
angry frog" skriver anmelderen av "German Thrash". En kan kanskje
si at noen låter har bedre vokalprestasjoner enn andre, men
lydbildet vokser på en. Ingenting av det Accuser gjør er vel kjempe-
banebrytende, men det er fet thrash. 

Og så må de gis props for å ha fått til en bestemt greie. Metalband
som kjører 10 minutters låter klarer ofte å nå denne tidsmarkøren
på tre måter: (a) lange akustiske partier. Kan være fett. (b) de spiller
dritsakte. Kan være ufett. (c) de spiller kjedelig. Men tittellåta
"Accuser" hopper fra tiern, for å si det sånn, og varer i ennå tjue
sekunder over timinuttersmerket – uten å bli døll. Også "Down by
Law" kommer i nærheten av dette territoriet med 7.18. Den holder
det også gående og er interessant. 

Apropos ti minutter, så vil jeg som tier si at Accuser ikke leverer noe
10/10-album, og heller ikke 9/9, men kanskje 8,5/10. 

Bandet ga ut flere upopulære skiver på 90-tallet, bytta navn og
image mellom 2004 og 2008, men deretter gjenoppsto Accuser og
har i vårt tiår utgitt hele fem upopulære album. Jeg kommer nok
aldri til å sjekke ut disse, skjønt The Conviction jo var vel verdt det til
tross for dårlige anmeldelser.



Wolf
Spider

WILCZY PAJĄK

Leszek Szpigiel
vokal

Piotr Mańkowski
gitar

Maciej Matuszak
gitar

Mariusz Przybylski
bass

Tomasz Goehs
trommer

 1987



Da jeg var liten sto Polen som symbol på ting som var innviklet og
unødvendig komplisert. Og det skyldtes språket. Ting ble ikke sagt
å være "helt gresk", snarere ble polsk og russisk regnet som
innbegrepet på det uforståelige. Nasjonen ble også assosiert med
et knippe mer eller mindre uheldige yrker. Håndverker var ikke ett
av dem, ettersom det fenomenet oppsto flere år seinere, men
også da må det sies at de ble sett ned på. Blant annet prydet et
firma seg med slagordet "Polske håndverkere, norsk kvalitet". Men
hvis et arbeid utføres av polske personer er det vel polsk kvalitet
de står for? Landet med fem og en halv nobelprisvinner i litteratur
(og Gombrowicz er ikke engang blant vinnerne) rommer selvsagt
alt mulig av folk og kultur. Et år gikk også turen til Polen for
undertegnede, så hvorfor ikke sjekke håndboka Turen går til Polen?
Her sto det blant annet at man måtte være forsiktig på veien for å
ikke kjøre inn i kolonner av storfe som ble ledet over veien av folk
som gikk med stokk. Selv det å få tak i bensin skulle visstnok også
tilhøre tilfeldighetenes og flaksens domene. Dette var sprøyt. 

Bandet Decapitated hørte jeg om første gang da jeg var like
gammel som den yngste av bandmedlemmene deres var da De-
capitated ga ut sin første demo – 13 år. Men polsk thrash metal?
Dætta kunne je ittnågå om. 

Hvordan fant jeg i det hele tatt fram til dette? Svaret er enkelt.
Etter å ha dvelt ved forskjellige juridisk-inspirerte termer på
Accusers album, omtalt tidligere, lurte jeg på om det fantes et
thrashband som het Prosecutor. Det fantes. Som du sikkert
gjetter er de fra Polen. Dette bandet med medlemmer som Harry
og Cliff, ja de kunne velge røffe kallenavn de folka der, ble starta i
november 1988 og albumdebuterte i 1992. Mange bra riff der,
men det er jo utafor tidsrommet som skal dekkes her. Ekstra synd
fordi at i 1991 bytta de ut Cliff med Tomasz "Banan" Lemanek.
Herfra må vi videre. Another time!



Magnus var navnet på et naturfagprogram for barn ledet av Harald
Mæle. Barn i dag som vet hvem Harald Mæle er burde få
statsstipender på 100 000 bare for å leve som kulturbærere i
Norges land. Magnus var også navnet på et polsk band som
begynte i 1987, og etter den første demoen Power Metal kom de
på andre tanker og neste demo het Trash – Speed – Blood. Ja,
stavefeilen var konsistent. Første album utgitt på kassett i 1989
var Scarlet Slaughterer med førstespor "Trash Attack". Disse sang
altså på engelsk. Det gjorde ikke de fleste polske thrashband. 

Polen fikk i 1986 festivalen Metalmania. Innflytelsen kom rimeligvis
mest fra Tyskland. Heavy og speed metal hadde hatt fotfeste i
flere år allerede, og på festivalen spilte også et band som hadde
begynt å lefle med death metal: Vader, et av de mest kjente polske
metalbandene. Fra 1987 var der utenlandske headlinere; Running
Wild (tysk heavy), Overkill og Helloween. Dette var såpass fett for
folket at de tre var headlinere både på første og andre dag. 

Festivalen begynte å gi ut splittvinyler; i 1987 kom opptil flere. En
som fanget min oppmerksomhet var med Hamer og Destroyer
(seinere Destroyers), sistnevnte var også å finne på splitten Metal
Invasion samme år med Wilczy Pająk, Stos og Dragon. Wilczy Pająk
og Dragon hadde også en egen splittvinyl fra Metalmania 1987. 

Alle må elske konseptet på Dragons debutalbum. På coveret rir en
kriger på en flygeøgle. Hvilken bellikøs gruppe han kommanderer
går fram av tittelen: Horde of Gog. Gog! Musikken er kanskje ikke så
kul som jeg skulle ønske at den var.

En Metalmania-vinyl i 1988 hadde sju band, nå også Turbo, Cydhie
Genoside og Wolf Spider. Det viser seg at sistnevnte fra nå var den
nye merkelappen til Wilczy Pająk. Hvorfor? Wilczy og pająk betyr
ordrett ulv og edderkopp.



Så når et Vader-medlem kaller seg Spider, skjønner vi hvorfor når vi ser at
i passet hans står det Marek Pająk (uttaltes Pajank). Ja, han heter Markus
Edderkopp. Høres ut som en fin barne-tv-karakter. Men fra barne-tv
tilbake til Wolf Spider. Det er deres album jeg vil omtale, siden det er det
greieste i kvalitet. Bandet var vel litt vemodige etter navnebyttet, siden
albumet fikk navnet de hadde forlatt, Wilczy pająk. Det kom på kassett og
vinyl og er publisert på Metal Archives med et cover av den heslige sorten.
Men det bedret seg. Seinest da en remastret versjon kom på cd i 2009
hadde Wilczy pająk en mer akseptabelt visuell presentasjon. 

Tekstene får jeg ikke kommentert så overvettes mye. Jeg kunne kjørt dem
gjennom Google Translate, men det kunne umulig gitt et rettferdig
resultat. Kun sangtitlene må imidlertid kunne gå bra. Oversettelse av dem
gir følgende tracklist: 1) Ansiktet til et offer. 2) Natteskrekk. 3) Memento
mori. 4) Imperiets kollaps. 5) Prince of War. 6) Trussel. 7) Hevnens hevn. 8)
Kniv i hånden. 9) M.C. 

Å, natteskrekk. Herlig! Hevnens hevn. Jadda! Og bedre blir det ved
oppdagelsen av at en versjon, trolig cd-versjonen, har to ekstra spor: 10)
Jente til salgs. 11) TV lærer hvordan man skal leve. Oh my, de bekymret
seg altså for den degenererende tv’en på 1980-tallet bak jernteppet (som
ikke var så veldig jern lenger) også. Noen spørsmål stiller man seg jo. MC
har ingenting med kjøretøy å gjøre, hva er det da? GT gir meg en viss ide
om at det handler om noe vampyrgreier. Imperielåta er satt i en
middelaldersetting, men kunne jo for så vidt være en kommentar til det
sovjetiske imperiet som kort tid etter falt. Ellers likte gutta rett og slett
middelalderen, en tidsperiode da Polen en stund var en stormakt.

Vi får gå videre til musikken. Det var starten på albumet som gjorde at jeg
ville skrive om dette albumet, og ikke Hordes of Gog eller de andre. Først
kommer "Żądna ofiary twarz". Låta heller mot speed metal, refrenget er
desidert heavy metal idet det består av "åååååå". Vokalisten viser med det
at han mestrer clean uten å hvine like mye som mange andre, og ligner vel
mest på han i Vio-lence av de som er omtalt her. Alt i alt starter Wilczy
pająk kult nok, men overraskende varer førstelåta bare i 1.55 minutter.



Videre til et slags mellomspill som innleder neste spor, et mellomspill i
den umiskjennelige, om enn uvanlige i metal, stilen "sirkus". Dette kunne
med andre ord akkompagnert sjonglerende bjørner på enhjulssykkel. Så
begynner den egentlige låta med et mye fetere riff, men det raskt over. I
stedet får vi et brekk med et nytt gitarriff. Gitaren er da i mono og
mikset så lavt at det høres ut som studioinnspillingen uintendert fikk
med seg en lyd som kom fra rommet, ikke ved siden av, men tre hakk
bortenfor. Når låta endelig kommer i gang på ordentlig er også den i
retning av speed metal, absolutt på linje med hva som helst fra de
større metallandene. 

Tredje låt er mer å bite i, 7.23 minutter. Den starter med et dødsfett
episk riff, og da mener jeg episk på en beskrivende måte og ikke
forsterkende måte (som er blitt den vanligste bruken av ordet). Snart går
også den over i et brekk, som i forrige låt, bortsett fra at gitaren nå har
flytta seg fra tre rom bortenfor til riktig rom, riktignok i et hjørne litt unna
mikken. Sånn høres det i hvert fall ut. Et skikkelig thrashriff denne
gangen også, som også bærer verset i låta. Sånn forsetter det – lander
ikke klart på om det er thrash eller speed (sirkusmusikk ble en
engangsforeteelse), men av alle de nevnte bandene som kan komme
inn under polsk thrash bør Wolf Spider være et du får med deg. 

Bandet holdt på videre, det, og i 1988 gikk Matuszak over på bass mens
Dariusz "Popcorn" Popowicz tok over på gitar. Du skjønner hvorfor jeg
trekker fram ham spesielt? Siden 2011 har de også hatt en dame på
trommer, Beata Polak. Ikke at det er så sensasjonelt i seg selv, men jeg
tror at blant bandene jeg har tatt for meg hittil, er faktisk Wolf Spider det
første med et kvinnelig medlem. Året hun kom med var dessuten
tidspunktet Wolf Spider ble gjenforent etter å ha gitt seg i 1991. De rakk
hele tre skiver i 1990 og 1991 og har kommet med én i sin nåværende
inkarnasjon, V i 2015 hvor de har rendyrket stilen som technical thrash.
Og du? Tech thrash-bandet Astharoth fra Bielsko-Biała stilte med Dorota
Homme som gitarist allerede i 1988.



Testament
THE NEW ORDER

Chuck Billy
vokal, luftgitar

Alex Skolnick
gitar

Eric Peterson
gitar

Greg Christian
bass

Louie Clemente
trommer

 1988



Det var noen år det ble gjort forsøk på å blåse opp til blest. Rundt
2010 skulle norsk krigshistorie tas. Og når man snakker om
krigshistorie menes selvsagt okkupasjonshistorien 1940–45.
Mange mente det fantes en korrekt, offisiell okkupasjonshistorie.
Uttrykket Krigshistorien™ var et nedsettende uttrykk for dette, og
ble brukt som navn på en bok om temaet. Uten å gå inn i
debatten her skal jeg gjengi et spørsmål som har gått igjen i flere
leserinnlegg og andre tekster om "uheldige" sider ved den norske
stats håndtering av okkupasjonen: "Hvorfor har ikke jeg fått vite
dette tidligere"? Hvorfor lærte de ikke om det og det på skolen,
hvorfor har ikke jeg lest om dette i bøker? 

Det var også et spørsmål jeg stilte meg på tampen av min lille
utforskning av polsk thrash. Blant diverse konsert-lineuper og
festival-splitter dukka også et tsjekkisk band opp. Arakain utga
skiva Schizofrenie, som blåser lytteren bort. Jeg omtaler den ikke
her, fordi den ble utgitt i 1991. And I give a shit about the rules.
Men hvorfor fikk ikke jeg høre om Arakain i tenårene? Hvorfor
lærte ingen meg om Arakain på skolen? Eller venner? 

I stedet lærte venner meg om band som Testament. Og det er
ingen dårlig lærdom. I skrivende stund har jeg faktisk billetter til
Testament i Oslo i februar 2020, med Exodus og Death Angel som
oppvarmere. Litt bedre oppvarmere enn man vanligvis får, si! Det
er vel mest på grunn av oppvarmerne at billetten ble kjøpt, for
Testament-show er ikke akkurat mangelvare. Blant annet spilte de
på Øya i 2017, på Rockefeller i 2018 og Tons of Rock i 2019.
Sikkert flere steder også. I hvert fall den gangen på Rockefeller var
de fortsatt på turne med albumet Brotherhood of the Snake (2016).
Nå kommer de visstnok på turne med et album som ikke finnes
ennå. (Postscript: Jeg fikk ikke med meg Death Angel...)



Men som med andre comebackband er det ikke nødvendigvis det
nyere materialet som er mest spennende. Rockefeller lokker nå
med følgende omtale: «Allerede under navnet Legacy gjorde de et
stort inntrykk, og med endring av navn til Testament og
debutalbumet The Legacy fra 1987, ble de etablert som et av de
virkelig store thrashbandene». 

Allerede som Legacy ja. Inntrykk på folk i hjembyen Oakland og
resten av Bay Area gjorde de sikkert. Men nok ikke så veldig stort
på resten av verden, i og med at Legacy bare ga ut en eneste
demo, i 1985 etter to års eksistens. Men året etter la Steve "Zetro"
Souza ned mikken og inn kom Chuck Billy. Visstnok etter én gig
med Billy bytta de navn til Testament. Men førstealbumet fikk som
sagt lov til å hete The Legacy, da. 

Hvorfor er det forresten ikke The Legacy som omtales her? Det er
vel en smakssak og går på personlig forhold til skiva. The New
Order kom i 1988 og skivene er jo like i stilen, men for meg har The
New Order enda flere bangers. Er mer minneverdig. Låtene setter
seg, på den måten at når barna går tur og hopper i en avgrenset
mengde vann mumler jeg: "Into the pytt" og nynner riffene. 

Riffene og musikken generelt har Testaments to gitarister fått lik
kreditt for. Men som vi riktignok har sett et par eksempler på i
denne publikasjonen, men som på ingen måte er vanlig, opererer
Testament med leadgitarist, Skolnick, og rytmegitarist, Peterson.
Skolnick er også den yngste i bandet, var 20 år da The New Order
kom. Han nevnes også ofte som verdens beste thrashgitarist, i
hvert fall på topp 3, eller for å parafrasere Bare Egil Band: ikke
verdens beste men kanskje nummer 3. Det veit egentlig ikke jeg
om Skolnick er. Så dypt inne i gitarteknikk er jeg ikke. Men saken
er at Skolnick kom godt med da skiva ble som den ble.



Og her er vi også ved det punktet som må forklares: Hvorfor har
The Legacy mye bedre reviews enn The New Order? Hovedsaken
later til å være de akustiske partiene som dukker opp igjen og
igjen på sistnevnte. Her skal Skolnick selv ha forklart at Testament,
som var distribuert av en major label Atlantic Records, i tråd med
dette hadde en platekontrakt. Og i den sto det at albumet måtte
være 40 minutter. Vær så god, tilbake til studio og legg på mer. 

To ting å si om det. For det første: Selv med ekstra instrumental-
partier og en coverlåt er albumet fortsatt ikke 40 minutter. Så jeg
veit ikke hvor seriøst man skal ta historien. Albumet varer i 39.19.
Hvor kort var det egentlig før de skal ha lagt til en fire minutters
cover og instrumentaler? Testament er ikke et punkband, de ville
ikke lagd et album på under en halvtime, major label eller ei. Eller? 

Det andre å si om det skal jeg ta litt mer omstendelig. Da vil jeg
først se på coveret. En abstrakt ond tåke som brer seg over
jordkloden. Det meste av coveret forestiller verdensrommets
ytterste mørke. Første låt heter "Eerie Inhabitants". Eerie
oversettes til uhyggelig, men jeg tenker at det må legges til minst
et element av lumsk. Eerie representerer en krypende følelse av at
noe er galt, kanskje kattene mjauer uten noen tilsynelatende
grunn. Og akkurat dette er det som formidles av musikken, den
minuttlange introen. Det gjør meg da ingenting at slike introer
kommer igjen. Som sagt, lagingen av disse introene var i de rette
hender hos Alex Skolnick. 

Selve låtene er som sagt instant classics. Thrashics. De som mener
noe annet om de seks første vokallåtene er bare "i en fase".

Chuck Billy har et slags register i stemmen, fra snerrende som
gammel Destruction via macho som nyinnspilt Destruction (som
kanskje har bøffa stilen fra ham?) til clean vokal. Live holder han et



slags mikrofonstativ som mens han har ledig tid blir snudd og brukt
som en slags luftgitar. Ikke et stativ egentlig, for det når ikke ned til
bakken, det er mer som en lorgnett for mikrofoner. Det var litt
merkelig å se et gammelt konsertbilde og se at han gjorde akkurat det
samme da. Det er mange år med luftgitar det. Kanskje sånt man
burde krydre med en gang i blant, og ikke hele tida.

Ikke for å rakke ned på Billy, men han skulle prøve å prate litt mellom
låtene sist på Rockefeller. Historien begynte med at Testament skulle
spille inn en video, "back when MTV actually played music videos, you
know?" (Hovedkarakteren i Reality Bites ser forresten en Testament-
video på tv.) De spiller inn og blir enten slitne eller påvirkede. Hvilken
husker jeg ikke, men han tryner, og idet han ligger nesegrus får han
en åpenbaring. Neste album burde hete Practice What You Preach!
Yess. Det var hele anekdoten. Så C. Billy, du får prisen for dårligste
historie fortalt mellom to live-låter – ever.

Trommene da? Da jeg begynte å lage min egen thrash hadde låtene
en tendens til å alltid skulle gå i 180 bpm. Det er fint det, men det går
an å variere, fant jeg ut. Testament bruker ikke 180 bpm. Med mindre
jeg er helt idiot måler jeg dem til 100 eller litt over 100. At gitaren kan
gå bananas selv om trommene holder en noe saktere groove, gir en
litt mindre anmassende stil, en stil man kan orke å spille, rett og slett
et nytt perspektiv. Nok en personlig betydning av The New Order.

Testament har aldri blitt oppløst, men hadde en litt mindre feiret
periode på... du gjetta det, 90-tallet. Først ga Alex Skolnick og Louie
Clemente seg i 1992. Trommisen ble erstatta av... mange. Paul
Bostaph først, så John Tempesta (Exodus fra 1990), Jon Dette (bl.a.
Heathen live og Slayer live), Mark Hernandez (fire kjente Bay Area-
band), Dave Lombardo og han som også spiller i Testament nå som
jeg ikke får nevnt navnet på (for tredje gang i boka tror jeg). Særlig
Forbidden har de hatt mange medlemmer fra, trommiser, gitarister
og det hele. Men Testament får prisen som det best helsebringende
bandet. Rundt 30 bandmedlemmer inkludert session- og livemusikere
har de hatt. Og alle lever!



Sacred
Reich

IGNORANCE

Phil Rind
vokal, bass

Wiley Arnett
gitar

Jason Rainey
gitar

Greg Hall
trommer

 1987



I tenårene var jeg en sinna punkær. Når punker sies på østfold-
dialekt snakker man om en nokså uforpliktende og lite blodseriøs
tilknytning til punken. Man hører på det, men okkuperer ikke hus.
Men en ting var seriøst, og det var når tekstene toucha politiske
tema. Da måtte de politiske meningene være progressive og gode.
Mange punkband besto selvsagt av tullinger som bare sang et
eller annet, som så ble tatt ille opp i deler av miljøene. Blitz skal ha
booka The Descendents, men kicka dem fra lineupen da de
oppdaget ei tekstlinje med "fucking homos". Etter 2001 skapte
krigene mot "terror", i Afghanistan og Irak en opinion mot USAs
utenrikspolitikk. I Norge helt sikkert mer enn i USA, bidro også den
andre intifadaen til helhetsbildet. I hvert fall ble det nå enda
viktigere for punkærær å tale mot presidenten, tale mot mediene
og deres tunge skyer av fordreielser, løgner og propaganda,
avsløre eierne bak og så videre. Blant de som destillerte
kombinasjonen av mainstreamgjennomslag og "opposisjonell"
holdning var Anti-Flag, som kanskje også fikk mest heat for å være
"preachy" og så videre. (I tillegg var vokalisten vond å høre på.) Da
begynte de å oppgi kilder i bookleten. Altså kilder til sine politiske
påstander i tekstene. 

En annen type tekst som dekker politikk og samfunn er
sakprosatekster. Musikk er derimot et kunstuttrykk. Skjønn-
litteratur likeså. I førstnevnte uttrykk skal man være tilbakeholden
med å male ut følelser, i sistnevnte ei. Skjønnlitteratur og musikk
har da også lik tilnærming til bruken av symbolikk og virkemidler
som hyperboler. Ting må settes på spissen, og må hvert ord
korrespondere helt med sannheten? Musikken kan heldigvis
fordreie sannheten, blande inn overdrivelser, fantasi og
makabriteter. Og man kunne jo ikke definert metal bedre enn at
det er sjangeren hvor både lydbilder og språklige bilder dras til
mange hakk. Doble gitarharmonier, liksom. Kanskje triple. 



Guillotine heter et svensk neo-thrashband. Bra de, og på coveret til
deres album Blood Money (2007) sees viktige statsledere fra midten
av 2000-tallet. Lett gjenkjennelige er Cheney, Bush, Berlusconi, Peres,
Brown, Reinfeldt (!) og en generisk (?) sjeik. Disse har stilt opp på
diverse foto, men Guillotine gjorde det lure i å få Ed Repka til å tegne
denne partygjengen, Med ett har det blitt noe forvridd og grotesk ved
tablået. Tegningen, eller maleriet eller whatever er fullt ut
naturalistisk, men motivet hører likevel ikke hjemme i denne verden.
Jazzegutta også kalt verdensledere må være brakt under en mystisk
okkult innflytelse. Robert Mugabe lounger i bakgrunnen. Repka er
utvilsomt the, for ikke å si da, bomb. (Sånn, klikk, jeg kjøpte en t-
skjorte med coveret.) 

Litt av en off-topic-rant leserne måtte lide seg gjennom for å nå
følgende enkle poeng: Ignorance av Sacred Reich har en utpreget
seriøspunkete tittel og et seriøspunkete cover. Politikere og medier
skal avsløres. Vi blir lurt! Våkn opp, følger du med hva som skjer
rundt oss? Eller er du ignorant som massene, sauene, de blinde? 

Slike klisjeer kan man frykte i forbindelse med dette albumet,
debutskiva til disse arizonearne. Så er Sacred Reich alt annet enn et
overtydelig bandnavn. Det finnes de som går postal over å se Reich i
et bandnavn og frykter at de har støttet en hvit makt-bevegelse. Og
punkbandet Vegan Reich ER jo litt ekstreme, hm... (Vegan Reich er
hardline vegan straight edge, til de det gir noen mening for.) 

Glem nå det, første gang jeg hørte Sacred Reich var det deres EP Surf
Nicaragua. Med kult cover og sarkastisk tekst om amerikansk
intervensjon i Nicaragua. Guttene som blir sendt i krig forskjellige
steder er litt clueless om grunnen til at de faktisk er der, og kunne
surfa på stranda for den saks skyld – noe sånt. Tittellåta blander inn
noen klisjéakkorder fra surfrocken også. (Samme tema brukes av
punkbandet Screeching Weasel i låta "This Ain't Hawaii", spilt inn bare
noen dager etter utgivelsen av Surf Nicaragua, og plassert på samme 



skive som "I don't give a fuck about Nicaragua". Sammentreff? Nå skal
jeg slutte.) Men snarere enn en EP regnes Surf Nicaragua som et par
løse sanger samt en halvmotivert cover av "War Pigs". Rett heller
oppmerksomheten mot Ignorance, samtidig som vi hopper over
youtubebrukeren som kommenterer albumet slik: "26 years old and
im in love with old thrash! i guess maybe thats why i am single".

Vokalisten i Sacred Reich synger nokså punkaktig. Jeg måtte faktisk
sjekke om det er Kurt Brecht fra D.R.I. Det var det ikke. Drister meg
samtidig til å utpeke en norsk avlegger av Sacred Reich og
vokalistbassist Phil Rind, i form av bandet Feilfødt. Hør likhetene
mellom Rind og vokalist Bamse Von Fylla!

Riffene og lydbildet på Ignorance er ellers tungt og hardt, bassen som
virker spilt med fingrene ligger dypt under og fyller ut. Stilen ligger
nærmest Demolition Hammer av bandene som er nevnt hittil.
Riktignok hadde hammergutta på dette tidspunktet gitt ut så mye
som en krølla kassetteip. Tilfeldigvis to band med bassistvokalist. Phil
Rinds spytting kan også minne om Bob Reid i Razor, igjen en som
entret scenen flere år etter at Ignorance var sluppet. Første låt på
Ignorance, "Death Squad", byr til og med på hovedriffet i Sodoms
"Agent Orange", to år før Agent Orange ble utgitt. Hmmmmmmmmm!

Jeg må selvfølgelig spørre google: "is sacred reich the most influential
thrash band?" Som svar får jeg noen linjer fra en artikkel i Revolver
Mag og her står det at de lagde "a series of influential releases". Oh
my god, alt faller på plass! Det nevnes også om noe bandet selv er
influert av, nemlig buddhisme. 2019-albumet The Awakening har altså
ikke noe å gjøre med sovende monstres forstyrrede søvn, nei det
henvises til oppvåkningen som inntreffer idet en forstår de fire edle
sannheter. Tekstene handler både om det og om krig. Og med dette
skal Sacred Reich turnere Europa den winter som er coming, med
første turnédato i København. Hmmm...



Target
MISSION

EXECUTED

Guy Degrave
vokal

Lex Vogelaar
gitar

Franky Van Aerde
gitar

Johan Susant
bass

Christ Braems
trommer

 1987



Vidar Evensen er en norsk fotballspiller som mange ganger ble
nesten-utenlandsproff. I 1997 var kontrakten klar med Eendracht
Aalst i Belgia, men plutselig meldte Queens Park Rangers seg, en
London-klubb på nivå to i England. En avtale kom «i boks» og TV 2
intervjuet Evensen om overgangen til kveldens sportsnyheter.
Tilbake på hotellrommet zappet Evensen mellom kanaler da en
gled nyhetsmelding over skjermen: QPR-trenerne Bruce Rioch og
Stewart Houston var sparket. Da Evensen likevel aller nådigst fikk
vise seg i en reservelagskamp for QPR fikk han rødt kort etter 17
minutter. Da ble det verken i London, eller Aalst som han sviktet,
men Kongsvinger hvor han skulle fortsette å spille sin fotball. 

En som kom seg så langt som til å faktisk spille i Aalst er Jonny
Hanssen, og mon tro om ikke Ole Martin Årst var innom også? Når
fotballaget Eintracht Frankfurt har fått en viss subkulturell kred,
selv i ekstremmetalsirkler ettersom Tankard har laget supporter-
sang for dem, hvorfor ikke gi litt kred til Eendracht også?
Eintracht/Eendracht betyr attpåtil harmoni, et musikkbegrep. Aha! 

Få har dratt til Aalst på grunn av musikken. Om noen i det hele
tatt. Jeg skal også ærlig innrømme at ikke alle i Norge vil like det jeg
nå skal fortelle om som har kommet fra Aalst, altså bandet Target.
Men alle som lefler med thrash, og det får jeg nesten tro om de
som har lest til hit – men ikke har hørt Target, har ikke levd, de har
bare eksistert. De har svevd gjennom livet som et løvetannfrø
gjennom brisen. Nå er det på tide å ta kontroll.

I filmen In Bruges misliker den ene karakteren endel å være i
Brugge, og har meningen klar om selve Belgia: "What's Belgium
famous for? Chocolates and child abuse". Mørk humor det, så jeg
nekter å fortelle slutten på sitatet som avslører hvilken av de to
tingene som ble funnet opp av belgierne for å få tilgang til den
andre tingen. I forlengelsen av dette er det jo bare å konstatere at 



Belgia verken fant opp thrash eller har blitt noe som helst kjent for
det. Om Target har nyskapende elementer i musikken kommer vi
tilbake til, men først skal jeg innrømme hvordan jeg fant denne
trøffelen av et album. Youtube-anbefaling! Kan man si at
youtubeanbefalinger er en guilty pleasure? I hvert fall pleasure! Og
inspirert av mange supre anmeldelses-titler på Metal Archives har l
jeg funnet på min egen: I'm the Target Audience! Utropstegnknappen
har hengt seg opp!! 

Så hva skal vi tro om denne skiva? "Mission to the" et eller annet,
hører jeg i refrenget på første låt. Til hvor? Andes. Ekspedisjon til
Andesfjellene. I musikken forbinder jeg disse fjellene bare med en
ting, ok to da men la oss se langt bort fra panfløytemusikk, og vi står
igjen med GBH sin låt "Passenger on the Menu", utgitt i 1982, basert
på en flyulykke som elleve år etterpå ble til filmen Alive. Ingen relasjon
der til Target whatsoever, som i stedet synger om at i Andes finnes
en århundregammel base. Fra basen forlot vesener Jorda for lenge
siden, og ble dermed romvesener, men nå kommer de tilbake. "The
visitors" blir de nå hetende. Hva de så foretar seg er litt uklart. 

Men jeg gløtter bort på coveret. En by med litt halvveis futuristisk
utseende bygninger har måttet kapitulere til ukjente krefter. Den blir
nå overgrodd, riktignok bare av noen få lianer og røtter, men
degenerasjonen er seriøs nok; en vei har knukket tvert av. Gjennom
veien borrer det seg undenfra en slags... ting, egvetkje, kanskje en
plante det også. Ærlig talt minner den meg mest om noe som heter
Obelisk of light i Command & Conquer-dataspillene, og fargepaletten
gir faktisk den samme assosiasjonen. Hvem maser hovedkarakteren i
Command & Conquer-spillene på at han vil møte, som så faktisk
kommer til jorda i spillet Tiberian Wars? "The Visitors". Og hva er det
man spiller seg gjennom i historiemodus i Command & Conquer?
Missions! La det synke inn. Første Command & Conquer ble utgitt i
1995. (Indisiene på inspirasjon er vel i realiteten sikkert like off-topic
som enkelte andre avsnitt i denne publikasjonen.)



Target står med én utgivelse før Mission Executed, nemlig en
kassett i 1986 som også heter Mission Executed. Den har også et
cover, men det klarer jeg ikke å skimte hva skal forestille. Men det
jeg merker meg er at til tross for samme tittel og kort tid imellom
dukket ingen av demolåtene opp på fullengderen. Det må være
relativt sjeldent i thrashen. 

Heldigvis var det albumet Mission Executed som fikk låter som
"Hordes of Insanity". Tittelen høres fantasy- eller
middelalderinspirert ut, men handler om et thrash-show. Låta er
så bra at jeg helt ærlig mener det er en av topp 10-låtene innen
thrash. La gå at vi i dag ikke blir så imponert av neothrash-band
som for det meste skriver om samme tema, altså thrashere,
spilling og festing. Men Metallica skreiv om det, og i 1987 var vel
ikke det oppbrukt ennå? 

Refrenget på "Hordes of Insanity" groover sjukt og fester seg lett:
"Hordes of insanity. Maximum thrashing capacity". Gang vocals
kommer inn, mer tilfredsstillende enn de som utføres av mer
velmeritterte "vocal gangs". Godt oppbygd låt som til slutt vender
tilbake til hooket for en siste maktdemonstrasjon av hvordan man
lager musikk.  Her er feeeeeete riff. Det har alle låtene på skiva
forresten. Det eneste som er å utsette på Mission Executed er en
hakke gal vibrato på starten av "The Gathering".

Men så vil jeg si at disse belgierne er uheldige som ikke kommer
fra nabolandet i øst, sånn at anmelderne kan si: "Hmm, dette
ligner på en blanding av Sodom, Destruction og en anelse
Kreator". Som de sier om alle tyske band, altså. Men her er en
liten overraskelse. Jeg sammenligner Target med Sodom likevel.

Sodom er veldig bra, Target omtrent 9 ganger bedre, men hva er
det Sodom gjør? Se på låtene på Agent Orange. Refreng på første



 låt går slik: "Agent Orange. Agent Orange. Agent Orange. The fire
that doesn't burn". Tredje låt: "Incest. Incest. Incest". Fjerde låt:
"Remember the fallen. Remember the fallen". Sjuende låt:
"Ausgebombt. Ausgebombt. Ausgebombt. Ausgebombt". Og på
andre, femte og sjette låt starter hver refrenglinje med låttittelen,
som her: "Magic Dragon, let sheets of fire hail down the base.
Magic Dragon, a crucial test the enemy will never raise" og så
videre. Du har skjønt det nå: Sodom har laget disse låtene for å
oppnå maksimalt nedslag i hukommelsen, de hamrer inn sitt
konsept og det de vil huskes for. De skal ha lytterne nynnende på
Agent Orange, Agent Orange, Agent Orange, og fuglene skal vite at
det har de fått til. Target bruker noen av de samme virkemidler,
men i sammenlikningens ånd må en nok være så ærlig å si at
låtene limer seg mindre fast til ørets netthinne. Skiva er solid til
tusen, men det kan også innvendes at skiva ikke bør betraktes
som et apex av originalitet heller. 

Så har vi oppfølgeren Master Project Genesis fra 1989. Target bytta
vokalist og gikk over til progressiv teknisk thrash. Personlig gir
denne nye vokalisten meg mindre, men skiva er killer, og det virker
som Master Project Genesis er bedre likt enn Mission Executed. Kikk
litt på plateselskapet. Det teit navngitte Aaarrg Records holdt til i
Bochum, Ruhr, Tyskland og hadde to band av den litt større
sorten: Holy Moses og Mekong Delta. Ralph "Ralf" Hubert eide
Aaarrg og spilte i Mekong Delta, progtrashere. Her var det noe
"einfluss" ute og gikk. (Hehe, jeg sjekka og innflytelse heter faktisk
Einfluss.) 

Men om Target og Mekong Delta utvikla seg til å spille samme
sjanger, er det en stor forskjell, nemlig at Mekong Delta spiller
fortsatt – med Ralf som eneste gjenværende medlem – mens
Target fant ut at deres mission var executed i 1990 og sendte
bandet inn i det motsatte av genesis.



Exhorder
SLAUGHTER IN
THE VATICAN

Kyle Thomas
vokal

Vinnie LaBella
gitar, bass

Jay Ceravolo
gitar, bass

Chris Nail
trommer

 1990



Vi skal langt tilbake i tid, vel å merke på et helt virtuelt plan: til
dataspillet Rome: Total War fra 2004. Mitt første møte med dette
kombinerte grand strategy og realtime strategy-spillet var et
prøve-slag mellom den svakeste slåsseenheten i spillet, "bønder",
mot romerske tropper med innslag av dyr. Ja, dyr. Romerne kan i
dette spillet attakkere fienden med hester, selvfølgelig, men også
hunder og griser. Hunden biter og grisen skremmer. Blir man så
skremt av å se en gris på ei slagmark, da? Slett ikke umulig,
ettersom det stakkars dyret i dette spillet har den vanskjebnen å
bli satt i lys lue, slynget mot fienden og deise ned i deres rekker
som destruksjon i sin reineste form. "Incendiary pigs" heter det. 
 Det er bare ett kamp-dyr som skremmer folk mer i dette spillet:
elefanter, særlig når de kommer i firsprang. I virkeligheten ble
griser brukt som våpen nettopp mot elefanter, og hovedmålet var
å få elefantene til å lose their shit, snu og løpe ned "sine egne"
menn. 

Alle spillets enheter har en psykologisk og en fysiologisk status.
Før bonde-"troppene" kommer i kamp er deres psykologiske
status eager, og når det blir alvor skifter den til steady så lenge de
greier å holde tritt. Det er ikke lenge i det beskrevne tilfellet før
statusen skifter til "Shaken (Defeat is a distinct possibility)". Neste
trinn nedover i malstrømmen er "Wavering (Defeat is almost
certain)". Ser bøndene så enda svartere på sine sjanser blir de
"Broken", og stikker av uten å lenger kunne kontrolleres av
spilleren. Kampen er vunnet når alle motstanderne har stukket av.
Du kan se dem løpe ut av spillbrettet, eventuelt med dine egne
styrker i hælene, og den flotte påskriften "Fleeing in panic and
oblivious to the world". 

Exhorder spiller ikke progressiv thrash. Det er én måte å si det på.
Det er hardt, hardt, hardt. Hvor mye følelser som egentlig blir



kanalisert gjennom det er jeg usikker på, men de fleste band som
kaller sin musikk "rå", "med trøkk" og lignende kan jo prøve å se
Exhorder inn i hvitøyet. "De fire store" inkludert. Ikke minst de.
"Broken (Fleeing in panic and oblivious to the world)" tenker jeg
blir statusen deres da.

Men holy pope, så mye Exhorder likner på Demolition Hammer
her på Slaughter in the Vatican. Begge albumdebuterte i 1990. Men
Exhorder hadde utgitt demoen Slaughter in the Vatican hele tre år i
forveien, i 1987, med nesten de samme låtene. Grunnlagt var de
allerede i 1985, i New Orleans. Om de musikalske likhetene er
slående er likevel en ting sikkert om Exhorder; fremmedord i
tekstene er det mindre av, mens linjer som "Desecrated,
desecrated, desecrated, desecrated, die!!" er det mer av.
Tekstmaterialet er også litt monomant, la oss si at albumtittelen 
 og coveret gir mangt et hint om hva man kan vente seg. 

Til tider framstår Exhorder rett og slett som onde. Visse grufulle
tekstlinjer tilhører sjangermessig brutal death metal. (Produsenten
på skiva er også kjent fra denne sjangeren.) Noe av det er rett og
slett ikke humanistisk. Og da tenker jeg ikke på de tallrike utfallene
mot paven på denne skiva. Idet Exhorder serverer oss en link til
Roma som kanskje er mer relevant enn brennende griser, er låt 2,
3 og 8 direkte knytta til det artistiske konseptet for skiva, katolikk-
kritikk. Det inkluderer også kvasi-sampling av en katolsk messe. 

Coveret da. Man kan vel si at det markerer forestillingen om en
ugjenkallelig slutt på et regime. Samtidig er det uklart hvem som
står bak hendelsene som er tegna. Er det "folket" som gjør opprør
mot paven? Er det en fraksjon? Hvem er de Secret Service-aktige
agentene som fører den styrtede lederen fram? Mange hevder
tablået er lite subtilt, men kanskje er det ett og annet å tenke over.



Fikk lyst til å lese litt mer om tegneren. Det er en californier ved
navn Kent Mathieu, og det viser seg at han står bak flere andre
covere som er omtalt tidligere her. Det er Heathen – Breaking
the Silence (1987) og Forbidden – Forbidden Evil (1988). I hvert fall
det første coveret kritiserte jeg jo for å være ubrukelig, heller
ikke det andre treffer meg helt. Jeg så da heller ikke behovet for
å slå opp kunstneren bak. Oppmerksomheten ble fanget ganske
mye mer av Slaughter in the Vatican som er worlds apart i stil. Av
andre klassikere Mathieu har illustrert kan nevnes Possessed –
The Eyes of Horror (1987), Autopsy – Severed Survival (1989),
Artillery – By Inheritance (1990) samt ytterligere Forbidden-
album, som Twisted into Form (1990) og Forbidden Evil-pastisjen
Omega Wave (2010).  Enkelte flytende overganer til death metal
her også, altså.

Hvis jeg hadde skrevet dette i 2018 i stedet for i 2019 hadde jeg
gått glipp av vital informasjon: at Exhorder etter å ha gjenforent
seg i 2017 ga ut skiva Mourn the Southern Skies i 2019. To
medlemmer er de samme som "før", Thomas og LaBella. Det har
inntruffet et skifte i hvordan musikken lages. På Slaughter in the
Vatican er alle bandmedlemmene kreditert for å lage sangene,
mellom to og fire pers på hvert spor. På den nye skiva har
derimot Thomas skrevet 90 % av tekstene og LaBella all
musikken. Mens de tre nye dudene i bandet har lagd zip nada.
Musikken er kompetent thrash, det, men er ikke i nærheten av å
ha en brøkdelen av den sjela som Slaughter in the Vatican har.
Det er ellers skrevet mye om Exhorders overgang til groove
metal i 1990-åra, og blant annet involverer det musikalske skiftet
at vokalisten faktisk synger, og det er ikke dårlig, men jeg finner
ikke grunn til å gå inn på denne av bandets livsfaser.



Vendetta
GO AND LIVE,
STAY AND DIE

Daxx
vokal, gitar

Micky
vokal, gitar

Heiner
bass

Samson
trommer

 1987



At et dilemma må ikke være tungt på den ene siden er ikke kun en
normal setning for en som hører mye på norsk radio, det er et
mantra. Vi vet fra radio at dilemmaet ikke kan være et valg mellom
et gode og et onde, men må være mellom to onder. Eller to goder,
fordi det også kan være like vanskelig å velge. Et kjent dilemma
handler for eksempel om kroppsdelen panne og hvorvidt den
skulle bytte plass med en annen kroppsdel. Decisions, decisions.
Sånne grublerier slapp mine besteforeldre å ta stilling til. 

Så var det det evige dilemmaet da. Gå og overlev – eller bli og dø.
Tja, hva skal man velge? Jeg kan relatere til valgsituasjonen som
det unge paret på coveret til Vendetta står overfor. En halvgud og
en halvgudinne fra gresk eller romersk mytologi, virker det som.
(Og er det én ting jeg i hvert fall kan relatere til så er det absa og
pecsa på mannen). Ingen tvil om at hvis de blir værende på den
avsatsen de står på nå, så vil det gå dem dårlig, og påskriften
bekrefter da også at de kan "Go and live", men hvilket tablå som
venter dem hvis de går, får vi ikke helt vite, for hvis man snur
omslaget står det riktignok "Stay and die" på andre sida, men
resten utgjøres bare av fire bilder av bandmedlemmene. Unektelig
ser det ut som om det pene paret må hoppe ned en kant for å
slippe unna faren (og moren, for å holde oss i den nevnte radio-
ånden – Radioresepsjonen for outsidere) så vi får håpe det beste. 

Bandmedlemmene, ja. Alder oppgis på to av dem, Daxx var 20 og
Heiner var 18 da skiva kom. Det er sånn det skal være! Og hva er
det med den sørvestre delen av Tyskland? Alle thrash-bandene er
jo derfra. Disse er fra Schweinfurt i Bayern, sånn omtrent mellom
Frankfurt og Nürnberg og ved elva Main. Riktignok var byen et
støttepunkt for lutheranismen i det sørlige Tyskland, tre-fire kriger
har rast der, og i en av dem ble byen i ei tid okkupert – av Sverige! 

Jeg vil takke Vendetta for å være et annet av de få bandene som



 putter den beste låta sist på skiva. I tillegg til bra riff og fengende
tekst formidler den stemningen låta handler om så godt, “On the
Road”. Her er det ikke snakk om noen tøffetur med samme takt og
instrumentering som på klisjelåta “On the Road Again”, men en litt,
eller mye, raskere forflytning langs de asfalterte autostradaer.

På sine demoer i 1985, System of Death og Vendetta Metal War, går
låta “Off the  Road” igjen på begge. Demoene er mer eller  mindre
helt like, men litt morsomt på sistnevnte er at spor nummer 2 har
fått navnet “Intro”. Demokassetten Suidical Lunacy i 1986 lå litt
tettere opp til albumet, da fire låter derfra går igjen på the real
deal.

Låta “Suicidal Lunacy” er den som åpner Go and Live, og behandler
dop fra et individuelt ståsted mens “Drugs and Corruption”
behandler det fra et samfunnsståsted. Hvor dop omtales med den
funksjon at den ødelegger de fattige og skaper ghetti. Enda mer
direkte samfunnskritisk er tittellåta på albumet, som handler om
de tyrkiske innvandrerne. Tyskland beskyldes for å ha bygd opp
velstand på importert arbeidskraft, som tok seg av “Dirty jobs,
trash disposal, beneath our dignity”. Men da det ble mer
arbeidsledighet igjen skulle tyrkerne stikke, mente flere tyskere, og
Vendetta uroet seg nå for en retur til 1930-tallet.

Jeg har vel sagt hva jeg mener om såpass realistiske tekster i
thrash metal, men på den annen side er det vel en ganske grim
ting å måtte frykte trakassering og deportasjon. Også låta  “System
of Death” handler om relaterte tema, som militær opprustning og,
80-tallstypisk nok, sult i Afrika. Vi kan si det sånn da: Med et cover
som det Vendetta har her, hadde det vært enda fetere med mer
tegneserieaktige tekster. Eller et annet cover.



Men et annet band ønsker vi oss ikke. For her er det mange bra
riff. Masse bra bruk av tremolopicking og skitten gitarlyd, sånn
som tidligere nevnte Darkness, men med den forskjellen at
Vendetta treffer på notene. Her er mange virkemidler for å få
variasjon: én intro er en pastisj av en rockelåt jeg ikke husket
navnet på (PS. Jeg hørte låta på radio noen måneder etterpå, og
det er Peter Gunn Theme, kjent blant annet fra Blues Brothers), litt
akustisk har de med, og ikke minst bruk av stopp som hakker opp
rytmen på en jazzaktig måte. Kubjelle dukker opp. 

Vendetta ga ut ett old school album til, Brain Damage (1988) med
anmeldelser gjennom taket. Det begynner med basstapping, men
tar seg opp. Fordel med albumet: Det er bra. Ulempe med
albumet: Det har ikke “On the Road”. 

I 1990 ga Vendetta seg og ble gjenforent i 2002, men snart bare
med Heiner igjen fra bandets første periode. Daxx og Micky starta
et thrash/power-band i 2009 som het Brain Damage. Her spiller
Micky gitar og keyboard (!) mens Daxx' eneste rolle i bandet er å
skrive tekstene! Håper ikke han bidro til å lage coverne, for de er
skrekkelig elendige. Faktisk har Micky lagd det siste av coverne
deres, og hold deg fast nå: Micky var også trommetekniker på et
Paradox-album fra 2012 og her skreiv Daxx også tekstene! Ja, du
husker Paradox som det aller første bandet i denne
publikasjonen? Paradoxer det bandet jeg har sett med best
ratings på Metal Archives, med sju album med scorene 84-91-90-
88-90-91-89 per dags dato – som altså Daxx har litt av æren på.
Vendetta etter gjenforeningen i 2002 har ikke klart slike ratings
med 52-36-70 på sine tre forsøk. 

Lurer på om de selv uttaler bandnavnet “Fendetta”?



Sodom
PERSECUTION

MANIA

Angelripper
vokal, bass

Blackfire
gitar

Witchhunter
trommer

 1987



Du kan si hva du vil om ungdommene. Jeg synes de på mange
måter er kule, men det er klart at enkelte ganger blir det litt mye
Japan. Eventuelt Korea. Når disse ord skrives er K-pop faktisk blitt
genuint populært, ikke bare blant de som åpenbart sluker alt fra
disse landene i form av film, tegneserier, tv-serier og spill, men
også i mainstreamen. Hva blir det neste, at det bryter ut
subkulturer som fornekter K-popen og i stedet klamrer seg til C-
pop, H-pop eller S-pop? (Kina, Hong Kong og Singapore.) Cosplay
er en av kulturuttrykkene jeg har et litt mer positivt, om enn
ambivalent forhold til. Kort sagt synes jeg cos-delen av det kan
være kult mens play-delen er skikkelig døllt. Når jeg sier "kan"
anser jeg kostymet som bedre jo mer detaljert det er og når folk
har lagd det sjøl. Noen som kanskje leser dette blir forferdet over
at det går an å like disse geekete habittene, men det går raskt
over når du ser denne personen cosplaye In the Sign of Evil:



Sverdet mangler i kostymet, men det får gå. Ikke desto mindre er
det fortsatt coveret til In the Sign of Evil, det mest ikoniske coveret
laget av et thrash-band, som er det jeg ville hatt på veggen, ja
fanken heller, jeg ville blåst det opp på ytterveggen. Hvem tar
ansvar og tagger coveret på Operataket? 

Jeg hadde lyst til å skrive om In the Sign of Evil også. Selvfølgelig er
det ikke et album, bare en EP. Det er jo en viss hindring for en
person som i Walter Sobchaks ånd vil sette ned noen grunnregler.
Mens jeg vurderte fordeler og ulemper ved et slikt uregelrett
kapittelobjekt hørte jeg "you're entering a world of pain" i
bakhodet, men det som til slutt gjorde denne EPen uaktuell var
at... det er ikke thrash. Vokalen er vel det som tipper det over. In
the Sign of Evil er black metal. 

I motsetning til landet Norge gikk Sodom fra black og ble thrash
seinere. Agent Orange er selvfølgelig et killer album, og av de aller
mest essensielle i sjangeren, men jeg føler jeg har dekket det en
del allerede i de andre kapitlene. Du husker kanskje det med
memorable refrenger. Coveret kan imidlertid kommenteres, idet
jeg sitter med ei bok kalt ...And Justice for Art som forteller litt om
tilblivelsen. Her står det også kort om Sodoms nye maskot. Ja, for
bandet bytta ut bøddelen på In the Sign of Evil med en
stormtrooper helkledd i svart og med gassmaske. Som kjent
hadde han – eller hun? – allerede vært å finne på coveret til
Persecution Mania. 

Og om Persecution Mania skal songen her seg snu. Inn med mer
punkinfluert thrash, noe som kan ha fulgt med gitarist Blackfire
inn porten idet den gamle, Destructor, hadde slutta. Destructor
hadde også vært innom Kreator så vidt, og hadde deretter noen
år hvor han holdt på med noe annet før han døde i 1993. Med et
ekte thrashalbum spilt inn over tre uker i Berlin ble det til og med
plass til en nyinnspilling av låta "In the Sign of Evil" – dessverre
uten den legendariske faden fra originalversjonen.



Persecution Mania gir visse observatører muligheten til å briljere
med å "plassere Sodom musikkhistorisk". Det er bare å bøye seg i
støvet og gi ordet til en Youtube-kommentator som har funnet ut
at: 

  

Er det på kødd at han skriver dette og kaller seg Captain Obvious?
Blir for tilfeldig, vel? 

Heldigvis får personen til svar at ALLE metalband er inspirert av
Motörhead. De er rett og slett det bandet som alle ser ut til å
kunne like. Sangen "Iron Fist" er for så vidt mer punk enn metal.
Sodom la seg til en vane med å inkludere flere reine punklåter.
"Ausgebombt" på Agent Orange fulgte i sporet til “Bombenhagel”
på Persecution Mania – siste låt, tysk tekst.  

Inklusjonen av et novelty gitarparti basert på en klassisk sang, i
dette tilfellet den tyske nasjonalsangen, har Sodom her til felles
med andre tyske band som Protector og Vendetta. Angelripper
har også en av de tyskeste engelskuttalene av alle, som vi alle kan
sette umåtelig pris på. Han slås omtrent bare av Oliver Fernickel i
Darkness. 

Angelripper ja. Da Sodom sto fram med In the Sign of Evil føyde de
seg inn i black metal-kulturen ikke bare med lydbildet og
temavalget, men også med at gutta tok pseudonymer. Som i
Venom altså, mens Slayer, Metallica og de andre ditcha det og
brukte sine ekte, multikulturelle (inkludert danske) etternavn. I
norsk metal valgte de fleste å videreføre pseudonym-kulturen,
kanskje fordi norske navn er vanskelige å uttale rundt om i
verden? Hva skal en malaysier tenke om Øystein Aarseth, liksom.
Selv om det ikke stoppet Stian Aarstad fra å hete nettopp det.
Overlapping mellom sjangrene gjør at et norsk thrash-band kan
bestå av Apollyon, Aggressor og Blasphemer, og godt er det.



Som den ekstremt observante har merket gjør jeg imidlertid Sodom-
gutta en tjeneste og boikotter pseudonymene de egentlig har valgt
seg. De tre medlemmene Angelripper, Blackfire og Witchhunter har
som flere kanskje vet, også putta på fornavnene Tom, Frank og Chris
foran. Jeg syntes det er døllt, så jeg tok vekk fornavnene. 

Som programleder Trygve Staff sa i sitt debattprogram på TV 2 hvor
Hans Bauge nok en gang hadde sørget for avsporing galore: Skal vi
høre litt på debatten? Her må det bli: Skal vi høre litt på musikken? 

Jeg synes det er vanskelig å rangere Persecution Mania og Agent
Orange i forhold til hverandre. Albumene er rett og slett skåret over
samme lest. Måten å bygge opp låtene og fokusere på referengene
er den samme. Hører du på trommebrekkene på “Bombenhagel”
finner du dem igjen nesten identiske på solopartiet på “Tired and
Red”. Så Sodom fant stilen sin, og godt er det. 

Sodom, som har holdt på siden 1981 i Gelsenkirchen og aldri gitt
seg siden, finner stolthet i å utgi skiver regelmessig. De ga ut ni
fullengdere mellom 1992 og 2010, og dessuten noen
merkverdigheter som kan ha vært forsøk på humor, som Aber Bitte
mit Sahne EP. Tittelen betyr “men med fløte, vær så snill”. Her hører
ikke Sodom-logoen hjemme på coveret. 

Fra og med 2010 har albumene kommet hvert tredje år fra gutta
som er i midten av 50-årene – Angelripper og Blackfire er fortsatt
med, Witchhunter er død. I 2019 ble det ikke noe album, men
Sodom rakk akkurat å slippe en EP med ei låt fra neste års album. Et
show i Norge ligger vel da i kortene (PS: post-corona). EPen har også
to eksklusive låter, videre en nyinnspilling av “Agent Orange” med de
to nye medlemmene (to gitarister nå, ikke én) og “Bombenhagel” live.
Tja. Sistnevnte skal være iblandet en tradisjonell gruvearbeidersang
“som en gimmick”. Typisk tyskere.



Cyclone
BRUTAL

DESTRUCTION

Guido Gevels
vokal

Pascal "Kalle" van Lint
gitar

Johnny Kerbush
gitar

Stefan Daamen
bass

Nicolas Lairin
trommer

 1986



Jeg hørte det på radio. Reklame for tidenes feteste ting, et
dataprogram du kunne lage musikk med! Fortalte deretter
foreldrene mine at følgende var julegaveønsket: Energy Dance DJ.
Det fantes ikke. Folka i butikken tok likevel under litt usikkerhet en
sjanse på at programmet NRJ Dance Ejay ville gjøre nytten. Og det
var jo selvsagt riktig program. Her kunne man lage teit dance og
teste kunnskapene i låtoppbygging, som man kunne ha plukka
opp under lytting på NRJ (jeg trodde kanalen også het Energy, ung
og naiv.) Med andre ord: hvordan dra ut et tema i det uendelige
ved å legge til minimale variasjoner, før trommevirvelen til slutt
kom. Litt tid gikk, og de prefabrikerte temaene var ganske uttømt.
Fantes et bedre program? Det gjorde det, veit du, og det ble
funnet i Belgia eller Nederland. Hvilket av dem er likegyldig, for da
dette forrykende programmet skulle prøves ut i hjemmets lune
arne sa det ganske fort stopp. Språket var nederlandsk. Jeg
skjønte ikke et kvekk. Programmet ble aldri brukt. 

Nederlandsk thrash, da? Joda, de hadde blant annet crossover for
skatere i form av bandet LWS Ltd. Enda bedre var Sacrosanct,
men de ga ut sitt beste album i 1991, tech thrash med tittelen
Recesses for the Depraved. Og dere veit jo hva året 1991 betyr i
denne publikasjonen. Anno non grato! Derfor går vi litt tilbake, til
albumdebuten i 1990, Truth Is – What Is, men den er litt for finurlig
og musikken blir litt for lett. Lett som i at den kan blåse bort hvis
man puster for hardt på den. Og det skal ikke thrash gjøre, selv
ikke tech trash. Det kan ikke det foregående albumet til gitarist
Randy Meinhard beskyldes for, fra tida han var med i Pestilence.
De ga ut Malleus Maleficarum i 1988, et thrash-album med
deathvokal. Ja, omtrent Death-vokal. For det er flere likheter enn
ulikheter med Death, inkludert låter om kroppens disintegrasjon,
men Pestilence spilte mange hakk mer frenetisk og mindre seigt.
På neste album hadde de andre gutta lyst til å spille death metal
helt på ekte, så da stakk Randy Meinhard og lagde  Sacrosanct.



Det har absolutt ingenting å gjøre med Cyclone, et annet belgisk
thrashband fra en mindre by ved navn Vilvoorde. Albumtittelen de
har valgt er jo ganske rett fram: Brutal Destruction. Etter tre
demoer var de nå plukka opp av Roadrunner Records som utga
herligheten på vinyl og kassett. 

Coveret er i hvert fall originalt. Uten at det helt lever opp til album-
tittelen får vi i hvert fall se en hodeskalle. Jeg føler at den sitter fast
på et skip. Logisk virker det ikke, men det er skip som har sånne
runde vinduer. Ikke at det er et vindu man kan se gjennom da. Jeg
veit ikke. Hodeskallen har i hvert fall en lorgnett. Badass. I
lorgnetten ser man et lyn. Det kan jo ødelegge shit det. 

Jeg må søke litt her. Éric Philippe heter han som har tegna dette,
og står oppført med 168 covere hos Discogs. Blant annet også
Double Talk (1991) av Accuser og Distortion (1994) av Forbidden. I
Philippes katalog er det mye heavy, og etter hvert dukker det opp
mange av de aller største bandene innen power og symfonisk
metal som Stratovarius, Rhapsody, Sonata Arctica og Gamma Ray.
Ja, til og med TNT har han vært innom! En viktig tegner i metal,
men ikke så viktig i thrash. Og det er ikke coveret som er grunnen
til at jeg vil skrive om Cyclone. Selv om monokkel er badass. 

Hva er egentlig grunnen til å skrive om Cylone? Kanskje mest den
historiske settingen. Jeg syntes 1986 var et spennende tidspunkt
for å slippe denne typen thrash på et sted som Belgia. Det er
dumt å komme med påstander som dette, men Cyclone er en
slags blanding av Exumer og Vio-lence i mine ører. Litt mer
amerikansk enn teutonisk, hvis "teutonisk" betyr necro slik de
tyske store praktiserte det rundt 1986. Mest iøynefallende med
Cyclone er all-over-the-place vokalen, som Exumer også gjorde
samme år og gjorde bedre. Og Guido Grevels hviner for mye,
dette burde begrenses til et par ganger per album, ikke per låt.



Tekstene virker ganske standard for metal, de gjengis ikke i Metal
Archives. Men Cyclone har helt klart fått med seg at en del fete
refrenger ikke er negativt. Bandet blåser gjennom (tok du den?)
mange bra riff og lydbildet er passe bra. Det er som lydbilder flest
var på denne tida, med lite bassgitar, og for så vidt er vel
trommene heller ikke helt rettferdig gjengitt, men alt i alt får de et
passe fyldig lydbilde. 

I mine ØYNE er bandet ikke blanding av noen, for når jeg ser
bandbilder ser de snarere helt spaca ut til thrash-band å
være. Nesten 70-talls kanskje, eventuelt kan bildet hos Metal
Archives godt være tatt ganske nær 1981 da Cyclone ble
danna. De het da Centurion, noe det ikke hadde vært håpløst
om de fortsatte med. 

Hvor lenge fortsatte de som band? Bare til 1990, året de ga ut
sin andre skive Inferior to None. Grunnen til at de ga seg kan
se ut til å være finansiell. Roadrunner ble av ukjente grunner
ikke utgiver av Inferior to None, men bandet satset likevel på
celeber produksjon av Eric Greif kjent som spakeflytter for
blant annet Death. Men de havnet på en belgisk label. Og som
det står: “due to the financial problems of the fledgling Belgian
label Justice Records, the release was extremely limited and
many metal fans didn't know that there had actually been a
follow-up to the debut”. Kanskje noen får vite om oppfølgeren
for første gang akkurat her og nå?

Litt etter å ha skrevet dette sjekka jeg ut en festival i Belgia
sommeren 2020. Der sto Cyclone på plakaten! Så kom corona.
Men de finnes – kun med Gevels og Daamen igjen. Cyclones
gitarist mellom 1987 og 1989, Pablos Alvarez, er død.



Equinox
AUF

WIEDERSEHEN

Grim Stene
vokal, gitar

Tommy Skarning
gitar

Skule Stene
bass

Ragnar Westin
trommer

 1989



"Vi synes det nye navnet Equinor et tåkeleggende og villedende.
Eldar Sætre og styret kunne like godt valgt Equinox, et thrash metal-
band fra Fredrikstad som ikke lenger spiller. For Stortinget blir det
vel det samme om selskapet heter Equinor eller Equinox".
Lederartikkel skrevet av Trygve Hegnar i Finansavisen 11. april 2018. 

Ja, hvorfor kunne ikke styret i Statoil valgt det? Hegnar er godt
informert, han. Er det noe vi ikke vet om dine fritidsinteresser,
Hegnar? Jeg tipper han sitter og hører på Fredrikstad-thrash akkurat
nå. Selve ordet equinox betyr jevndøgn. Noe vi har to av i året, veit
du, vårjevndøgn og høstjevndøgn. Jeg er faktisk født på en av disse
dagene, så det er ikke det dummeste sammentreffet. Men det tok
litt tid før jeg tok steget og sjekka dette bandet. 

En norsk punklåt heter "Loven slår". Av Hærverk. "Loven slår, loven
slår, stakkars faen som slaget får". Låta er best skriftlig. Da Equinox
lagde en cover av denne ble den putta på EP-en Skrell. Der var også
låta "Skrell". En annen EP het Nuh. Debutskiva het Auf Wiedersehen.
Hvorfor så mange teite titler? Coverne var også stygge. 

Litt lesing viser at punk  var viktig for Equinox. Dead Kennedys var
covra på opptil flere Ep-er og demoer. Bassisten i bandet fortalte at
det var viktig for ham å oppdage punk for å ta steget inn i ordentlig
metal: Det var "noe med punk, aggressivitet, frihet, drit-i-alt-feeling
som gjorde at jeg ikke helt la det på hylla selv om musikken sugde
rævva". Og så ble Equinox Norges eneste old school thrash-band av
betydning.  

Så var det dette med Norden og metal. Det er store greier. Sverige
får kanskje ingen band med i denne publikasjonen, med mindre du
teller eksilutgaven av Protector. At Norge er mest kjent for andre
metalsjangre er ingen underdrivelse. Men at det Norge har av old
school thrash er bedre enn det meste som andre land har, er heller
ikke noe spørsmål.



Equinox. La oss begynne på begynnelsen. Det første som slo meg da
jeg satte på dette var wow, for en norsk sound. Her er knappen stilt
inn på noe som gir en sterk, fyldig vegg av metal, og så lirket knappen
et par hakk til og fått en skitten vri på det hele. Er det en forløper til
Aura Noir mon tro. Equinox' bass høres også godt og gjør en solid
jobb. Equinox har elementer av technical thrash, men er nesten for
harde for den merkelappen. For øvrig kommenterer en person at
vokalisten ligner på James Hetfield. Jeg klarer nå ikke å fri meg fra den
tanken, men jeg synes Grim Stene har mer kraft. Og navnet James
Hetfield er tross alt døllere enn Grim. 

Equinox er fra Fredrikstad. Byen med en bydel oppkalt etter Francis
Begbie i Transpotting. Stemmer ikke det? Jeg har hatt noe befatning
med byen uten å være svært lokalkjent der og det blir for dumt om
jeg skal prøve å karakterisere Fredrikstad ut ifra noen kjente artister
eller kulturpersonligheter, det være seg folkekjære eller undergrunn.
"Ja, dette er byen til"... nei. Mange har uansett allerede gjort seg opp
en mening om Fredrikstad, godt eller dårlig fundert. Det som likevel
er sikkert er at der jeg sikkert kunne nevnt et dusin artister fra
Fredrikstad, hvorav mer enn én er rapper, så kunne jeg nevnt
absolutt null fra Sarpsborg. (Jeg trenger litt hjelp og slår opp  kjente
sarpsborgere på Wikipedia. A big nothing.) 

Innen metallens verden leser jeg litt om 80-tallsband jeg aldri fikk
med meg, hvorav altså Equinox var det som ga ut album og spilte
thrash. Konturene trer fram av en gyllen halvmåne her på Østlandet.
Dette blir spekulasjoner: Men i Fredrikstad-ish har du også Cadaver,
deathband, og i Sarpsborg Artch (heavy/power) og Witchhammer
(speed/diverse) som alle ga ut album og kjørte på. Så var det mange
demoband, et som sorterer under thrash er Death Mission fra
Aurskog-Høland. Og Høland-delen av kommunen er ikke veldig stor,
men alle i heavy-bandet Fury kom derfra. Et deathband fra Aurskog-
Høland utga demoen Enter Obscurity i 1992, og de kom seg aldri ut



av obskuriteten som de entret, bortsett fra gitaristvokalist: Rune
"Blasphemer" Eriksen. Og neste og siste ord jeg sier er "Follo", og da
tenker du Kolbotn, Langhus og så videre, og så har vi en halvmåne.
(Innimellom ligger Askim. Har det skjedd noe der? Si det. Jeg var med
på å spille inn en mini-EP i Askim en gang, black metal med
thrashelementer, og etter seksten år ble den her om dagen
gjenfunnet.)

Hva synger Equinox om da? Litt av hvert. Dette og hint. Visvas og død.
Noen av låtene går inn på det overnaturlige og tildels fantasy-
territoriet, som "Pharaoh Dance" om straff for forstyrrelse av en
faraos gravkammer. Ikke bare blir gjerningsmannen ("du" ifølge
vokalisten) tatt av dage, men turen går til et brennende sted der en er
verken levende eller død. En annen tekst angriper politikere for å
være konturløse, kun opptatt av å bli gjenvalgt. "They dress so nice in
suits 'n' gowns. To me they look the same as clowns". Skulle kanskje
ønske folka var litt yngre enn de var da de faktisk skreiv dette.
Thrashe-nivået kunne vært litt høyere akkurat her.

Men motsatt av norske punkere på tidlig 80-tall er det er bedre å høre
på tekstene enn å lese dem. Ordet equinox bruker de én gang på
skiva. Da rimes det med "clever as a fox"... Når du derimot hører
dette, kommer ordene i sin rette innpakning og man glemmer at det
ikke er Demolition Hammer.

Equinox rakk å slippe The Way to Go før 1990 var omme. Xerox Success
fra 1992 er kanskje det mest kjente albumet, selv om ingen av
albumene er særlig kjente. Equinox slo aldri gjennom internasjonalt
selv om de klart kunne gjort det ut ifra kvalitet. Geografisk
beliggenhet ble vel for perifer, og etter noen lineupendringer av delvis
prosaiske årsaker ga de ut sitt siste album Labyrinth i 1994. Fortsatte
livet, var foreldre og gjorde slike ting. Gjorde comeback i 2017–18 og
spilte på en festival i – Fredrikstad.



Shah
BEWARE

Antonio Garcia
vokal, gitar

Anatoly Krupnov
bass

Andrei Sazonov
trommer

 1989



Å jekke opp antall land i verden man har besøkt er enkelt å gjøre i Øst-
og Sørøst-Europa. Bråten med stater som har ansamlet seg der er
temmelig greie å komme seg gjennom og mellom. Selvsagt bortsett fra
visumknotete Russland og Hviterussland. I byer som Riga, Latvia er
heller ikke cd-sjapper et historisk tilbakelagt stadium. I for eksempel
"LP", litt fantasifattig navn, var også hyllene ekstremt velsorterte i blant
annet doom, thrash... Det var himmelsk, eller helvetesk hvis det passer
sjangeren bedre, å slippe å lide seg gjennom "hardrock"-hyller hvor all
mulig skit er representert. Prisene var dog en god del høyere enn i
Norge, men en som står slik på post for thrashen må støttes og jeg
loppet ikke butikkfyren da jeg dro derfra med Persecution Mania,
Darkness Descends og ei tredje skive jeg muligens vil omtale seinere. For
øvrig: Selv om byen holder seg med ei gate oppkalt etter "Rigas
pilsetas teatra kapelmeistara" Rihardas Vagners, dyrker Riga også
minnekulturen i et okkupasjonsmuseum, hvor det gjøres klart allerede
ved inngangen at Latvia ble okkupert tre ganger mellom 1940 og 1991,
i midten av nazi-Tyskland og på flankene av Sovjetunionen. 

Lee Altus kjenner jo alle til som er litt inne i thrash. Som nevnt tidligere
stakk han og moren fra Sovjetunionen til Bay Area og ble med i
Heathen, sikkert fortsatt som sovjetisk borger. Jeg sier ikke at han er
unik, men representativ er han ikke. Representative er heller ikke
thrashband blant sovjetiske band, men de fantes. Sovjetunionen som
land gikk jo i oppløsning omtrent samtidig som old school-thrashen, i
1991. Så det er mange russiske thrashband som altså ikke kan skryte
av å ha vært sovjetiske thrashband. Av de som er sovjetiske thrashband
er Shah ofte det som nevnes både over, under og på siden. For å
sjekke, googla jeg "best Soviet thrash". Hele tre treff fikk jeg da, alle på
Shah. 

Shah ble til i 1985 og ga bare ut 1 skive i old school-tida, Beware fra
1989. For variasjonens skyld og siden coveret er noe jeg ser på med
ublide øyne prøvde jeg å finne alternative band. Klinika var en
mulighet. De ga ut Лотерейный билет. De to ordene betyr lotteri og
"bilet", altså lodd. Høres ikke så beinhardt ut.



Denne musikken her har jeg ikke i fysisk format, skal jeg gladelig
innrømme, og det er ikke helt lett å finne definitiv informasjon om
hvilket år skiva er fra. Både 1989 og 1991 gjengis, mens den vanligvis
velorienterte Discogs.com ikke har noe info i det hele tatt. Siden
Лотерейный билет meget godt kunne være fra 1989 fikk den i hvert
fall en sjanse. 

Arrangementene er ikke fullt ut tiltalende, der riff som thrasher
upåklagelig avløses av intetsigende partier og en tendens til chugging i
halvt tempo. Det høres litt ut som du kjenner en gitarist som ikke hører
på thrash, og sier til gitaristen: spill litt thrash. Klinika kjører også en del
prating og slikt imellom, som fort blir uengasjerende når det er på
russisk, og som helhetsverk har albumet innpakning som et slags
varieté-show. Ei låt handler visstnok om yrkesskole, et sted hvor
sovjetstaten sendte de som ble sett på som samfunnets deadbeats,
altså sikkert medlemmene i Klinika. De øvrige teksttemaene
oppsummeres slik: "Metal, Life, Soviet Union". Fair 'nuff. 

Og det er klart: At Klinika kjører bandbilde med kosebamser trekker
opp. Mye. Og ikke minst det at det er fem stykker på bandbildet mens
bandet kun besto av tre stykker. Tok de med lydmann og "leading
stagediver"? Eller kanskje Metal Archives rett og slett holder seg med
et fake bandbilde? 

Et annet av de mest kjente sovjetiske thrashbandene kan også nevnes.
Korrozia Metalla betyr metallets korrosjon, altså rust. Rustent metall.
Bandet har også fått et ganske rustent rykte etter å ha gått fra
sjokkhumor til bare sjokk opp gjennom årene. Det betyr rasistiske
tekster, og bekrefter vel da dessverre visse fordommer om russere. I
tillegg er Korrozia Metalla tydelig, sågar endel mer enn vanlig, drita på
forskjellige livespor spredt på de ymse utgivelsene. Musikken er også
blitt ganske jalla med innblanding av alle sjangere fra country til viser
samt et spesielt fokus på enerverende vokaleffekter.



Master fra Moskva kunne spille dødsfet melodisk thrash da de album-
debuterte i 1987. Albumet og første låt het også Master, og skrivemåten
Мастер må ikke skremme, det uttales akkurat som det gjøres av de mange
nordmenn med universitetsgrader de ikke kan bruke. Bandet ble starta i
Moskva da utbrytere fra heavybandet Aria ville spille heaviere enn heavy,
altså thrash. De tok til og med seg en keyboardist, husk jeg sa at dette var
melodisk thrash, avdøde Kirill Pokrovsky. Litt ut på skiva glemte imidlertid
Master at de hadde begynt med thrash, så Master er ei litt ujevn skive. Etter
noen få år utga Master to engelskspråklige skiver i 1992 og 1994, men de er
ikke like godt likt som de to første russiske. Kanskje det spilte inn på
kvaliteten at det første av de engelskspråklige albumene hadde fire
trommiser, og ble spilt inn i Belgia. Master finnes fortsatt, og har lagd mange
master-teiper (oh yeeeah!), men har også hatt litt vel mange medlemmer. 

Å være en mester er vel og bra, men du kan bli noe ultimat. (Du tar neppe
referansen?) Shah er kongetittelen i persiskspråklige land. Dem finnes det tre
av, altså persisk med beslektede språk, og det er Iran, Afghanistan og
Tadsjikistan. Tadsjikistan lå jo i Sovjetunionen, men det er vel helst Iran og
den styrtede shahen fra 1979 som bandet er inspirert av. Tekstene omtaler
ikke Iran så overveldende mye. 

Men Shah sang kun på engelsk, som det første sovjetiske thrash-bandet, så
teksttema går i hvert fall an å finne ut. "During the first years the band made
several private recordings, but they were never released or distributed in
public", står det for øvrig. Sikkert greit å vente på glasnost. Tekstene støtter
ikke arbeiderstaten, snarere tenderer de mot at alt er forgjeves og
meningsløst. "Age of Dismay" kan vel også tolkes som anti-regime, men hvis
den hadde vært sunget i Vesten hadde den kanskje vært sunget annerledes. 

Thrashriffene er vel ikke banebrytende eller veldig originale, men først og
fremst dundrer Shah på hele tida med et tungt lydbilde. Lyden er bra
balansert med bass og basstrommer som bærer gitaren, som det bare er en
av, men den er dubba minst en gang. Iblant vandrer også bassen på egen
hånd, dette er høyt nivå. Det tas forbehold om at jeg ikke er sikker på om det
er en remastring jeg hører, en kjøpbar cd er ikke å finne i skrivende stund.



Vokalisten høres ut som en blanding av Steve "Zetro" Souza i Exodus og Chris
Astley i Xentrix. Han bruker noe melodi à la Astley, og samme mann har også
skrevet låtene: Antonio Garcia. Han het egentlig Anton Garsiya, men er ganske
riktig halvt spansk og halvt russisk. Nå bor han i Spania, så han kan få godkjent
for spansk skrivemåte. Før han flytta var han også produsent og mikser på
seinere Shah-skiver. (Noe i meg trekker mot si si ska-skiver.) 

På Beware, derimot, var et par tyskere involvert. Fyren med merkelig kallenavn
som miksa skiva er Eberhard "Louis the Nitromaniac" König. Imponerende to
metalskiver har han miksa, den andre for speedmetallerne Kruiz. Også de fra
Russland, og navnet, ja det betyr cruise det. En som har skrevet ei rekke
tekster og sanger for Kruiz, uten å spille noe instrument, er Olga Chayko. Olga
har også skrevet tekster på Beware, står det. So there you have it. Første
sovjetiske thrashband på engelsk, med en slags internasjonale innslag i form
av halvt-spansk vokalist, men så er det russeren Olga som har skrevet tekster.
Jemini. En fyr på Youtube sier at vokalisten ikke kunne engelsk, men
memorerte ordlyden i tekstene skrevet av Chayko, "Valeri Gainas former
partner in english", hva nå det betyr, Gaina var produsenten. 

Michael Albers har lagd coveret, det som du har sett og som nesten var nok til
at jeg droppa å skrive om Beware. Han høres i hvert fall tysk ut, og skal visst
stå bak covere til andre tyskere, som to skiver av Axel Rudi Pell og en singel av
Gamma Ray. At Albers har gjort covere på de tre første skivene til Conception,
progressiv power metal fra Raufoss (!) skal heller ikke glemmes. Dette er i
hvert fall hva som står, selv om noen detaljer virker merkelige. Først og fremst
den at Albers skal ha vært 12 år da Beware ble sluppet. Hvis det er sant får
coveret gå an likevel. Laget av en tolvåring! 

Hodeskallene går igjen som elementer i en musikkvideo Shah lagde  for "Save
the Human Race", sammen med en del andre tegneserieelementer og
gitaristvokalist Garcia i DRI-t-skjorte. Finn videoen på Youtube. 

Som shahen i Iran hadde ikke Shah noen lang framtid. I 1991 slapp de ei ny
skive og i 1994 to, men Moroz Records må ha hatt blandet tro på de to siste
skivene: PSIHO ble sluppet i tre format, men Escape from Mind bare på kassett.
Andregitaristen på disse utgivelsene døde, men her er verken fødsels- eller
dødsår oppgitt, så her er en på gyngende grunn.



Dark Angel
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Lurer på om noen har brukt teksten til en norsk tradisjonell sang i
metal? Jeg tenker på teksten "Svart senker natten seg i stall og
stue. Solen har gått sin vei, skyggene truer". Hvis noen hadde sett
teksten helt forutsetningsløst ville de kanskje trodd det faktisk var
metal, om enn nokså rett fram og litt banal. Ordet "stall" avslører
at låta springer ut av et annet århundre, men så er jo heller ikke
det fremmed i metal. 

Det er neppe noen overdrivelse å si at der Luciasangen skiller seg
fra Darkness Descends, er i Luciasangens fjerde tekstlinje, "Sancta
Lucia, Sancta Lucia". Det kristne innholdet, for øvrig katolsk og
likevel fremmet av litt snodige grunner i de lutherske landene
Norge og Sverige, er det som på mange måter skiller seg fra
denne skiva av Dark Angel. OK da, på alle måter. Darkness Descends
er noe av det mest brutale som finnes i ekte thrash. (Jeg skreiv
"ekte". Smart av meg, siden jeg da har ekskludert thrash som er
særdeles brutal, men som også er dritt.) 

Skiva har ikke et Ed Repka-cover! Designet er satt sammen av to
personers fotografier. Men den har en Ed Repka-logo! En logo
med en litt merkelig fargeovergang, først glidende fra rød til gull,
så temmelig abrupt til lilla. Som tidligere må vi minne om hvor
gammel Repka var da dette ble laget. I dette tilfellet var han: 26 år. 

Musikalsk sett er det to ting som gjør denne skiva til det den er.
For det første: vokalisten. Den andre tingen er bandets samlede
prestasjon, kraft og driv og ekspresstogaktighet. 

Dette kom altså ut i 1986 og samtidig som musikken får de fleste
til å tenke på de store tyske bandene, går vokalist Don Doty ikke i
den retningen. Kall det amerikansk thrashvokal da. Hva man kaller
det er egentlig det samme, men Doty gjør i hvert fall slik at Dark
Angel ikke blir "det amerikanske Kreator" eller lignende, som
enkelte kaller dem, men noe eget.



Doty ga seg i 1987, så det ble bare to Dark Angel-skiver med ham.
Hvorfor?? Vel, det var hans egen feil. Hans væren i bandet ble en syndig
tid, ville sikkert noen sagt, herunder "many beautiful women" som
dukket opp verden rundt og "too many other opportunities to go off the
deep end". Med "other" menes i stor grad droger, og da egen familie ble
aktuelt for ham måtte det bli en stopp. (Dette med droger gjør også at
jeg ikke tror han er identisk med siviløkonomi-professor Don Doty.)
Ifølge én beretning fra Doty selv (ikke siviløkonomen) skal han ha tatt
farvel som på en spillefilm, samla gutta på en av bandets konserter. Sa til
dem det jeg nettopp har referert, og så tatt et steg tilbake og lovet at
han vil komme tilbake. Meeen det ville ikke de andre. De landa i stedet
etter hvert på Ron Roty, neida, Ron Rinehart. 

Rinehart, på sin side, blei 2005 så skadd i ryggraden eller noe slikt at hvis
han fortsatte å synge ville han mistet evnen til å gå. Han valgte å kunne
gå, gitt, og bandet var over. I 2013 fortalte Don Doty at han var klar for
en Dark Angel-reunion som en tjeneste til fansen. Bandet syntes ikke
den beskjeden var maksdigg og publiserte meldinger som sa: Ja, de
skulle gjenforenes – men de tenkte det var greit å gå for Rinehart. Gå for,
ikke sant? Trusselen mot evnen til å gå var tydeligvis borte, men siden
den første perioden i Dark Angel hadde Rinehart fått noe nytt: Tro på
kristendommen, og starta et kristent thrash-band. Får anta at han sang
DFA-tekstene – Dark Angel med en F som står for det samme som
navnet på en landsby i Østerrike – som en advarsel til sine kristne
venner om hva som venter hvis ikke lysere krefter er det som følges. 

Tekstene går mye ut på død. Død, død. Og litt pine. De ble skrevet av et
medlem av bandet.  

Det bør sies at Dark Angel sine låter ikke er memorable på samme måte
som Sodom og Exodus er det, fordi, og dette har vi vært gjennom før,
låtene er ikke strukturert for å være memorable. Darkness Descends har
sin andel riffing, blant annet kjenner vi igjen det oktav-baserte riffet som
Aura Noir så pent lånte (og la til noen detaljer) som åpningsriff til
"Conqueror". Men det er ingen riff på Darkness Descends som jeg finner 



meg nynnende på i ettertid. En døll metafor kan være det jeg har nevnt
med kjøretøy. Noen ganger er det fint med en skranglete trikk hvor du
får med deg alt fra vinduet, nærmest med mulighet for avlesing av
postkassene bortover gata. Andre ganger vil du fra a til b på mest
effektive og kompromissløse måte, hvor ingen får lov til å stoppe for å
kjøpe is. Her har vi Darkness Descends og det er det som gjør den så
upopulær og populær; upopulær blant folk, populær blant fans.

Apropos  inn og ut av bandet. Liner notene er pyntet med vakre bilder av 
bandmedlemmene projisert på gravstøtter. Mike Gonzalez på bass sies
det. Leser man med liten skrift står det "bass recorded by Rob Yahn" litt
gjemt blant produsent, engineer, miks og mastring. “Ja, og forresten, det
er en annen fyr enn bassisten vår som spiller bass her”. Yahn var altså
med i bandet da de spilte inn skiva, ikke etterpå. Moral: Les det med liten
skrift folkens.

Siden en går til de eksesser å nevne bassisten som ikke var med i bandet
da skiva kom, kan vi jo ta en tur bak klaskeskinnene også. Trommisen på 
Darkness Descends var yngst i bandet, 19 år da skiva kom. En som
allerede holdt det talentet hans lovet. Født i 1967. Er han kjent nok til at
det foreligger informasjon om fødselsdatoen også? Jada, det er 31.
august. Og Dark Angel er ikke eneste bandet hans, nei. Fyren har vært
roadie for Slayer, spilt i Death og Forbidden og spiller i Testament nå. Jeg
kommer til å se ham spille i februar 2020. Hva han heter husker jeg ikke.
Ringer ingen bjeller. Jeg skriver at han heter "Ukjent", tenker jeg.

Darkness Descends er elsket av mange. Sjekk Metal Archives: Av 26
reviews har 7 gitt 100/100, 4 gitt 99 og 4 gitt 96-98 – som avrundet og
enkelt oppsummert blir 10/10 i over halvparten av reviewsa. Men
seriøst, hvorfor skal vi vite at trommeslager NN i Dark Angel også "holdt
Dave Lombardos trommesett under innspillingen av 'Chemical Warfare'
fordi studioet ikke hadde teppe". Hvem er det som plager oss med sånt
møl? Svart burde natten senke seg over dem.
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En gang skulle jeg gjøre et intervju til en artikkel. Det er ikke så
altfor mange år siden. Min fagbakgrunn som historiker skulle
brukes, og det var serious shit, ulikt det jeg skriver jeg altså. En
mann jeg hadde intervjuet tidligere, kjente også et NS-medlem
under krigen; landssvikeren var hans onkel for å være nøyaktig. Så
ringte jeg opp og fortalte at det gjaldt NS-medlemmet. Hvilket NS-
medlem det var er mindre viktig, for poenget er at jeg holdt på å
torpedere intervjuet allerede i åpningssetningen. Jeg la nemlig til
et "han derre" før jeg sa navnet. Mottakeren av oppringingen
syntes dette var uvørent, på grensa til useriøst. "Han derre?" På en
måte kan jeg være enig, på en annen måte tenkte jeg "come on",
men han skjønte til slutt at "han derre" var en forsnakkelse. Så vi
fortsatte med vår serious shit. 

Omtrent sånn er det når Deathrow angriper eget lands historie og
skal synge om jødeutryddelsene i en seriøs låt: "They deported
them to the camps to exterminate them all. Auschwitz and
Dachau and whatever they were called". Det kan man tolke slik:
Hva de nå het, disse leirene, spiller det noen rolle lizzm? Men så
må man ikke bli for pompøs heller, og huske på: Deathrow er
tyske! Dette er tysk thrash! Tysk! 

Noe banale engelsk-evner avsløres allerede i første strofe av den
nevnte låta: "In 1939 a crazy man ruled Germany. Hitler was the
asshole's name, the name of tyranny". Temaet i låta som heter
"Scattered by the Wind" er seriøst, teksten er på 4. klasse-nivå.
Sven Flügge er den skyldige her, han sto for alle tekstene på side A
da Raging Steel kom ut på vinyl i 1987. Etter hvert slipper også de
andre bandmedlemmene til med tekster, alle er med.

Som mange av de andre tyske skivene som er omtalt her, jeg
nevner i fleng de laget av Darkness, Kreator og Exumer, har Raging
Steel en stemningsskapende intro. Og denne hensetter lytteren til 



et middelaldersk palass. Grandiose hornblåsere. Allerede første
låt etter introen, som er tittellåta, handler da også om
middelalderen, i form av et slags korstog, kanskje den Tyske
Ordenens korstog mot Baltikum-området for alt jeg veit. "Pledge
to Die" handler mer eller mindre om det samme. Mens tredje
ordinære låt handler om drager.

"Haunting the earth in ancient times when magic was strong and
true, when dragons and demons were a reality people knew",
heter det der. OK, så drager fantes, men det er bare veldig lenge
siden. (Vi får dessverre ikke noe år angitt der, som bandet har
gjort i "Scattered by the Wind".) Ikke så lenge etter bruker også
Deathrow power metal-elementer i refrenget.

Bandet har plassert den beste låta først, tenk det Hedda, og
"Raging Steel" er alt man ønsker seg av tysk thrash. Drivende à la
Vendetta, mange toner som skal spilles på kort tid som Darkness
og Kreator på samme tid, 1986. Tysk uttale. Skiva er produsert av
Harris Johns, kjent fra en haug andre band. Fra skiver som
Possessed By Fire, Pleasure to Kill, Zombie Attack, Chemical Invasion,
Persecution Mania, Agent Orange, Heresy, Go and Live, Stay and Die
og myyyye mer. Gutta måtte altså spille inn i Berlin, men forteller
at de ikke alltid brukte den teknisk beste tagningen, kanskje heller
den nest beste eller tredje beste. Thrash, vøtt.

Cover fikk de fra Phil Lawvere. Kanskje ingen bombe, nå som du
har sett forskjellige cover, å avsløre at samme mann også tegna
Go and Live, Stay and Die og faktisk Pleasure to Kill samt mye annet.
Men at bandet FIKK coveret er mer riktig ordbruk enn man skulle
tro. Egentlig hadde tenkt å kalle albumet opp etter én bestemt
sang, og fikk en venn til å male et cover til den sangen, som alle
digga. Fyren som eide plateselskapet dukka så opp med tre helt 



andre covere som det var obligatorisk for bandet å velge mellom.
Og da valgte de maleriet som ligna mest på en av låtene,
tilfeldigvis "Raging Steel". Men utpreget godt passer det bildet ikke.

Kanskje de ikke tenkte så lenge på det. Deathrow ga ut fire album
mellom 1986 og 1988. De utga ingen demoer som Deathrow, det
gjorde de forut under navnet Samhain, og 1984-demoen Eternal
Death er smelt inn på Raging Steel reissue. Satse på liner notes har
man også gjort på denne rereleasen. 

Nakenbading i Rhinen nevnes i disse notatene. Deathrow var fra
Velbert mellom Essen og Düsseldorf og var selvsagt venner med
mange av gutta boys. Rhinen renner gjennom Düsseldorf, som de
oppsøkte. De forskjellige thrasherne hang mer der enn i for
eksempel Velbert som er av litt mindre størrelse enn Kristiansand.
Dog hadde Velbert opptil flere andre kule thrashband, men å
nevne dem dropper jeg, i og med at det bare var noe jeg leste
nettopp, og det kan du også gjøre. 

Originalitet er ikke grunnen til at Deathrow er med her, at de til og
med har samme covertegner som Vendetta tar kaka litt, men
begge thrasher bra. Det var Assassin jeg satte dem opp imot,
hvem skulle inkluderes? Den duellen vant Velberts sønner lett. 

Etter 1988 tok Deathrowen pause på ett år og en utgivelsespause
på fire år. Etter Life Beyond i 1992 var det mer eller mindre quits
og bandet har ikke blitt gjenforent. Dette til tross for at alle
medlemmene lever fortsatt og absolutt ingen av dem fant seg nye
metalband. Kanskje de måtte ha... (rynker på nesa...) jobber.
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Under den kalde krigen i Norge frykta man et rakettangrep mot
Natos nordkommando på Kolsås i Bærum. Skulle noen først slå til
mot et militært mål i Norge, utenfor tungt befestede Nord-Norge,
var jo nordkommandoen et nokså nærliggende valg. I nærheten ble
flere skoler bygd, og her kostet myndighetene på seg tilfluktsrom.
Rud videregående skole er omtalt som et stort tilfluktsrom med litt
skole rundt, mens på Rosenvilde videregående skole kunne 100
personer få plass. Ta med lesestoff, sto det. Røyking skulle skje kun i
det ene hjørnet av rommet. Men la oss nå si at Sovjetunionen hadde
pælma over en nuke eller to. Muligens hadde selve tilfluktsrommet
stått igjen, men resten av landskapet hadde vært aske før noen
hadde rukket å komme seg inn, og hadde folk kommet seg inn
hadde det tatt jæskla lang tid før de kunne kommet ut igjen. 

Heldigvis ble det ikke svidd av noen nukes i den tida, men Nuclear
Assault fikk da sunget endel om det. Mange vil synes jeg har gitt litt
liten plass til New York tidligere, men til dem: vær så god, Nuclear
Assault. I likhet med andre fra denne helt sentrale punkbyen var
Nuclear Assault rotfesta i punken. Ja, her spiller de punk rett ut,
allerede på låt nummer 2 "Sin". Og "Vengeance" vil jeg si. Ikke macho
hardcore som Sick of it All som Demolition Hammer må være
inspirert av, men mer Agnostic Front – jeg satser på at det gir
mening for noen. (Tre newyorkband.) Tilstedeværelsen av flere korte
låter er også giveaways om punkstilen allerede før man hører skiva.
Tatt med er også kjenningsmelodien til New York-isbilene av merket
Mr. Softee, akkompagnert av sykkelklokker som gutta sikkert ringte
med i sin tid mens de hastig tråkka bort for å ise seg ned.

I liner notesa takker Nuclear Assault punk- og thrashband fra fjern
og nær. Deriblant band som ikke eksisterte lenger, som Minor
Threat. Egentlig er det litt sinnssykt i ordets rette betydning å takke
så mange som Nuclear Assault har gjort på Game Over og
oppfølgeren The Plague EP. Lidelser får man i hvert fall av å lese disse
listene. Lukk heller bookleten og se på fronten.



Skiva har et Ed Repka-cover! Man ser det med en gang, det er så klassisk
Repka det kan få blitt. Et bylandskap med destruerte bygninger og klare
himmelfarger, farger som kommer av en katastrofe der ild er involvert. Ilden
kan, men må ikke, være altoppslukende. I tilfellet med Nuclear Assault er
nok eksplosjonen relativt altoppslukende. I et slikt klassisk Repka-tablå
hører det også med at det i forgrunnen finnes folk som flykter fra den
nevnte kataklysmen. 

Motivet går for eksempel igjen på coveret til State of Insurgency av neo-
thrasherne, etter hvert briljante prog-thrasherne i Hexen. Her ser jeg til og
med at t-skjorte-designet av State of Insurgency bruker samme dataskrift
som Game Over står i. 

Du må huske på at Game Over kom ut under arkadespillenes storhetstid. Et
slikt har du kanskje ikke sett på ekte hvis du er født etter, si, 1995.
Arkadespill er altså et kabinett i menneskestørrelse med ett spill i seg.
Kabinettene sto i pizzasjapper og slikt, foruten dedikerte spillebuler. I 1980
ble det for eksempel utplassert 100 000 Pacman-kabinetter i USA og på det
første året tjente disse inn én milliard dollar. Folk digga det. Husk også på at
spillerne ikke la på dollar i maskina, men cent. Så den millarden dollar veide
nok en del. For øvrig skulle spillet egentlig hete Puckman på engelsk, men et
lyst hode fant ut at grobianer kanskje ville file og flikke litt på P-en og gjøre
den til en F. Så det ble Pac. 

Ser for øvrig et annet neothrashband, Hyades, som har fått cover og logo av
Repka, og med på kjøpet: den samme typen piler ut av bokstavene på siden
(H og S) som man finner i Nuclear Assault-logoen. 

Game Over er halvbra produsert av Alex Perialas – med lovlig tynn gitarlyd
blant annet på "Nuclear War". Han har prodda eller mastra en million
thrashalbum, og noe punk og hardcore, men faktisk ingen andre skiver som
hittil er nevnt i denne publikasjonen enn Testaments The Legacy og The New
Order. Men Perialas var altså fra New York. Og hjalp til med mastring for et
band vestfra som spilte inn debutskiva si i New York. Tror jeg får komme
tilbake til det seinere.



Låta "Game Over" finner vi ikke her på skiva, men som instrumentallåt på
The Plague EP utgitt i 1987. EP-en er slengt på som ekstramateriale på noen
reissues av Game Over. Hør også på refrenget til sistelåta "Cross of Iron", og
så finner du et parti som Deathhammer bita på "To the Evil" i 2012. Det er
ikke snakk om tekst eller musikk, men måten å synge på refrenget på.
Obskur biting! Ingen av kommentatorene på Youtube har funnet ut akkurat
det, de leter vel mer etter Motorhead-referanser. Og ikke hør på de som sier
at The Plague bare besto av nye låter, for "Cross of Iron", "Nightmares" og til
og med "The Plague" var på demokassetten Back With Vengeance i 1985. 

Låt 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 og 13 på Game Over er tatt fra denne  samt andre
småutgivelser fra 1985–86. Fire av dem fra Back With Vengeance, tre fra
kassetten Live, Suffer, Die i 1986 – sammen med "Hang the Pope" som var på
begge. Til sist kom Nuclear Assault litt før fullengderen ut med Brain Death
EP, hvis tittellåt er den som avslutter Game Over. 

Sikkert ikke viktig å nevne dette, og Game Over er ikke et album jeg setter på
mye, for meg er det ei utprega 7/10-skive: Men ting som konsept, "beskjed",
tittel, cover og bandets plass i thrash-landskapet er interessant. Etter EP-en i
1987 utga bandet godt likte skiver i 1988 og 1989, mindre likte (også av dem
selv) skiver i 1991 og 1993, ga seg, kom tilbake og ga ut litt mer, dog ikke
elsket av thrashere det heller. Mye uten verdi er gitt ut. I 2013 ble "Hang the
Pope" gjenutgitt som digital singel. Bare den. Jeezes. Ikke noe kynisk
plateselskap hungrig på enkle utgivelser sto bak, nei det var bandgrunn-
legger Glenn Evans' eget plateselskap. Videre teller jeg 18 offisielle livealbum
siden 2000. Whyyy? Et av dem er fra Oslo 29. januar 2011, der det også ble
gitt ut en video. 

Kanskje biografien om Dan Lilker er morsom. "Vet ikke, hakke lest boken".
Nå fikk jeg lyst til å se på Lisenskontrolløren. 

Vil du ha mer thrash fra staten New York, med Ed Repka-cover som bruker
atombombe-ikonografien? Da har du Toxik med World Circus (1987).
Ekstremt bra tech thrash, men den vokalen...
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"Ay caramba! So a-very bad to see a good a-man a-die. And nobody
else-a to build us a coffin". "Yeah, he built me eight". "But it's-a better
to be up-a here doing-a something than to be down-a there doing-a
nothing, ey?" Skjønte du noe av dette? Hvor kan det være fra? Hvis
noen på et tidspunkt spør meg om postmodernisme, noe sikkert
ingen gjør, skal jeg bare spille dette partiet av albumet For a Fistful of
Dollars av The Crystalites. 

Sjangeren her er rocksteady, låtene stort sett instrumentallåter, men
likevel har albumet et budskap sendt gjennom album- og sangtitler,
cover og slike små låtintroer som sitert ovenfor. Albumet har to
gjennomgangsfigurer, begravelsesmannen og en kunde som kjøper
kiste på kiste. Tablået er tatt fra spagetti western, altså filmer med
western-motiver laget av italienere, mens låtene i seg selv er laget av
jamaicanere på britiske plateselskap. Ska og rocksteady kom fra
Jamaica til Storbritannia med innvandrere, og man hentet ofte inn
jamaicanske musikere over Atlanterhavet for å spille inn låter. Låtene
kunne gjerne være jamaicanske gatehits; noen allerede eksisterende
låter, og i alle tilfeller endte de opp med mange lag av gjenbruk,
referanser og kopier. Useriøst og postmoderne. Og globalisert, ikke
minst når du legger til lytterne i utkanter som Norge. Med internett er
alt dette uoppsiktsvekkende selvfølger, men så lenge jeg snakker om
50-60 år gamle greier, var det ikke like selvfølgelig. 

Spagetti-thrash ville jeg ikke akkurat kalt den italienske thrashen som
sneik seg inn på verdensmarkedet akkurat før 1990. Ut ifra tittel og
cover på Lost in Wonderland hadde bandet en høne å plukke med
"fordummende massekultur" som her suges inn ukritisk av en white
trash-mann. Bandnavnet virker noe malplassert oppe i dette. Men
selv om akkurat den sammenhengen er utydelig – i rak motsetning til
Nuclear Assault hvor bandnavn, cover og tekster hamrer inn ett og
samme budskap – levner jo resten av coveret lite til fantasien. Person
på Youtube sier: "WOW! such BITING social commentary. a fat guy
watching tv and unaware of his surroundings! that's right these boys
have something to say".



Tidligere demoer av Nuclear Simphony ga mer "spagetti-østern"-
vibber med to demoer i 1985 som het The Bloodfeud of the Dragon og
The Dragon's Death. Egentlig var det vel mer middelaldertematikk.
Kassettcoverne tegna med penn er uforlignelige, det samme er
tracklista på førstnevnte kassett – 16 låter med engelske og italienske
tekster om hverandre. Men la oss konsentrere oss om hva disse
sicilianerne uttrykte i 1989. 

Det ses fra første låt av, "Mister IDGAF". Du skjønner det vel, men
forkortelsen spiller på noe som denne "mister" IKKE gir. Tankene mine
gjør en liten ekskurs til Nato-styrken ISAF i Afghanistan – håper Nato i
framtida kaller et eller annet som de holder på med for IDGAF.
(Trenger ikke være en styrke, for det har Nato vært litt vel overilte med
å sende ut.) 

Tilbake til det som faktisk eksisterer, nemlig låta "Mister IDGAF", og det
blir raskt tydelig at mye av det coveret handler om, er å gjenfinne
nettopp her. Mannen gir blant annet blaffen i røyking og drikking, men
når "lungene er svarte" og "leveren er mushy", ja da klager han. Hehe,
ei anti-røykelåt! Analogt til hans rovdrift på egen kropp støtter mannen
rovdrift på naturen, og driter seg ut med både atomkraft, kjemisk
forurensning, havforurensning og "power gas in the air".  Oppdager
etter hvert at alt sammen var en dårlig ide. Ideen bak teksten er jo
ganske basic, men på den annen side er den sann i mange tilfeller.
Tenk for eksempel på bankene som ville drive så fritt som mulig, men
når de blåste seg opp og totalkollapsa, var de raskt på banen med
krav om bailouts fra staten. 

Men aller viktigst er at åpningslåta har et fantastisk hovedriff, et av
mine favorittriff i thrashen! Nuclear Simphony fortsetter med masse
riffing på resten av skiva. Alt i alt ligner dette mest på Accuser av
bandene jeg hittil har omtalt.



"Cry" starter med et akustisk mellomspill som så mange andre
thrashlåter. Men så begynner syngingen og vips, vi har en ballade.
Lead gitar kommer inn, oj der fikk vi en powerballade, ja. Men etter et
veldig kitschy hvin av ordet "child" slutter låta. Et meget fett riff
begynner neste låt, og denne er dedikert kun til ozonlagtruende
gasser og heter "Evil Spray". Evil spray! Må være den beste "Evil"-låta
av et thrashband noensinne. 

Plutselig tenker jeg: Hei, når ble Chuck Billy med i bandet?
Vokalistgitarist Gino Pecoraro høres ut som Billy noen ganger, og
noen riff høres inspirerte ut, for eksempel dukker fire takter av
versriffet til "Burnt Offerings" opp her på “Create Your Destiny”. Var
det meningen? Testament var tross alt ganske kjente i 1989. Og når
jeg hører "Lustful for Desaster" tenker jeg på "Fabulous Disaster" –
men Exodus utga dette samme år. 

Alt i alt irriterer bandnavnet meg litt. Simphony, hva er det? Italiensk
har ikke Y i alfabetet sitt (ei heller J, K (!), W, X); språktrekket hvor Y blir
til I heter for øvrig itakisme. Men en av y-ene er jo beholdt. At det ble
to Nuclear-band etter hverandre var jo litt teit, men helt tilfeldig. 

Ozonlaget overlevde, Nuclear Simphony ikke. Masse demoer og én
fullengder ble alt de fikk gitt ut. Neste skive ble spilt inn som kassett i
1991 og kalt Promotape 1991, og det var det siste bandet gjorde. En
reunion i 1994–95 ga ingen resultater, men de har blitt gjenforent i
2014 og visstnok også signa på Steamhammer. Nå har de til og med
bassist. Ifølge Metal Archives slutta Salvatore "Totem" Lupo som
bassisten deres rett før Lost in Wonderland og den ene gitaristen
måtte spille det inn. Bandet la ut noen Facebook-bilder under
vignetten "Waiting for the new album"... for fire år siden. Etter det har
de vært mest opptatt av gjenopptrykk av sin eneste skive på vinyl, og
også lagt ut et bilde av Gino Pecoraros avklipte negler til salgs for 100
euro. Helt sant.



Pyracanda
TWO SIDES
OF A COIN

Hansi Nefen
vokal

Sven Fischer
gitar

Dennis Vaupel
gitar

Dieter Wittbecker
bass

Elmar Gehenzig
trommer

 1990



Når denne publikasjonen er noe jeg snart kan se tilbake på i
stedet for å holde på med, er det på tide å oppsummere litt. Først
med det ønsket at alle som eventuelt har lest dette har funnet
noe de er misfornøyd med. Det finnes mer bra old school thrash
metal enn bare 40 band, så jeg håper folk synes at akkurat disse
40 er et begredelig utvalg. Eventuelt at 39 er bra, men at ett av
bandene skulle røket for å gjøre plass til det og det. Om ikke så
lenge skal Deathhammer varme opp for Vulcano i Oslo. Se og hør
godt etter den kvelden, for noen brasilianske band blir det ikke i
denne publikasjonen. Men det finnes også en beklagelig ting når
det gjelder albumene som faktisk er med. Litt av poenget med å få
noe i et publisert format er at coverne skal tre fram, komme til
ære og spre solstråler, eventuelt månestråler. Så er det flere
covere som ikke sprer noen form for stråler. 

Men dette coveret! Måtte ha det med. Bildet pryder den første,
beste og eneste skiva til Pyracanda fra Koblenz mellom Bonn og
Frankfurt. Sørtysk – for ei bombe. Selvfølgelig er også tegneren
tysk, og heter Joachim Lütke. Han hadde bidratt til andre
teutoniske thrashere også, han. Og jada. En av skivene er:
RELEASE! FROM AGONY! Kan det gi mening når du ser på Two
Sides of a Coin og Release From Agony ved siden av hverandre? I
tillegg finner vi i Lütkes virtuelle katalog Mekong Delta, Protector,
nyere Kreator, et Annihilator-album – og for oss nordmenn, The
Kovenant (ugh), Sirenia (uff) og en hel haug med album, video og
lignende fra Dimmu Borgir (uhh). 

Nå skal det sies om Pyracandas cover at jeg ikke skjønner hvorfor
albumet fikk navnet Two Sides of a Coin og så denne
maskotfiguren. Relevansen for coveret til låtene er også et sted
mellom liten og ikke-eksisterende. Pyracanda synger om nokså
reelle og profane, ja grensende opp mot hverdagslige, tema. 



Og hva med bandnavnet, hva betyr det? Pyracantha er i hvert fall
busker i rosefamilien med torner, blomster og uspiselige bær som
er pene som pynt. Bandet bekrefter i et intervju med en russisk
aktør at de er oppkalt etter denne planten, ildtorn, som vi ville sagt
på norsk. Dette for å unngå et "violence glorifying or ostentatious
name". Prøvde seg med en logo med en slags røtter gjorde de
også, på sin demokassett i 1988. Selv tenker jeg på slanger.
Anaconda. Pyro-anaconda. Det er jo kult å tenke på, kunne blitt en
kul pokemon til og med. Hører du, Satoshi Tajiri?

Mange thrashband som debuterte i 1989–90 viser seg å være født
samtidig som de som debuterte rundt 1985, bare at de
førstnevnte var treigere med å komme seg ut på audiomarkedet.
Og i metal skal nok ikke de første bli de siste. Men dette med alder
gjaldt ikke Pyracanda ut ifra det jeg kan finne. Alder oppgis på én
kar, Sven Fischer. Nå tenker jeg på skiskyting, og det er jo kuriøst
nok, men denne Sven Fischer er kjent for noe annet, nemlig å
joine powermetal-gruppa Rage etter at Pyracanda tænka. Derfor
er fødselsdato gravd opp og den viser at han var 19 år da Two
Sides of a Coin kom ut. Enda yngre da den ble spilt inn.

Tenåringsalderen til låtskriverne kombinert med deres tyskhet gir
noen reale tekster. Riktignok har de ei låt "Delirium Tremens" som
de ikke gjør så mye komisk ut av som Protectors låt med samme
navn, for akkurat denne låta har lite tekst. Desto mer middagsmat
finner vi på låter som "Democratic Terror".
The street battle is in progress
All you can see is only a mess
The roadblocks are a few meters high
So die.

Åkei! Usentimentalt, i hvert fall! Etter litt om politikk og krig begir
bandet seg ut på en lengre, ja episk kampanje mot flatlus. Låta
"Challenge Cup" snakker om en eks eller noe lignende som er



bærer av dette vesenet, uvesenet, med følgende subtile og
sublime erklæring: "You're a human challenge cup, and you're
definitely suck". Seinere følges låta opp i "Welcome to Crab-Louse
City", og hvis det ikke tidligere var åpenbart at bandet bare kødder
i vei, blir det det nå. Låta er delt inn på en pompøs måte i "to
deler" og ender på en måte med å ta flatlusas perspektiv. (Bandet
påstår at episoden som er selvopplevd av trommisen ga støtet til å
skrive låter og starte bandet overhodet.)

Alt sammen i ace musikalsk innpakning. Det skal innrømmes:
Soloer kan gå inn i power metal-territoriet og låta "Dreamworld" er
intet annet enn catchy heavy metal. Ellers består albumet av ekte
thrash med melodiske innslag, og det samme gjelder vokalen. Den
utføres Vio-Lence-aktig av en fyr som faktisk kan synge, og
dropper å hviiiiiine som var blitt så utrolig oppbrukt ved starten på
1990-tallet.

Herlig nok er det en anmelder som hyller et "catchy German
sounding chorus towards the end". Det er på låta "Loser" som ser
ut til å ikke ha vært med på originalutgivelsen på vinyl og kassett,
men på cd, og er også med på remastret deluxe edition fra 2019.
Det såkalte tyske refrenget er "What should we do with the
drunken sailor" bare med "Loser" i stedet for sailor. Yessda.

Oppfølgeralbumet Thorns ble ikke godt likt av fansen og bandet
gadd ikke mer. Men i 2019 ble det gjenforening, reutgivelse av
godskiva som sagt, og signering på Aaarrg Records. En label som
tydeligvis bygger seg opp igjen, i skrivende stund med fire band
tilknytta seg. Borte er den tidligere rosteren med blant andre Holy
Moses, Living Death, Mekong Delta, Calhoun Conquer, Sacred
Chao – og så mine favoritter i Target.



Artillery
FEAR OF

TOMORROW

Flemming Rønsdorf
vokal

Michael Stützer
leadgitar

Jørgen Sandau
rytmegitar

Morten Stützer
bass

Carsten Nielsen
trommer

 1985



En fotballtrener jeg hadde i ungdommen tok snarturer med båten
ned til Danmark for å se på fotballmatcher. Gjør folk det i dag?
Lokker Danmark? Og da tenker jeg ikke på danskebåtkulturen i seg
selv, eller rølp man kan oppleve i havnebyene og i København. Jeg
tenker fortsatt på fotball. Danmark hadde pilgrimsmål-status, men
er det for en spesiell generasjon? Betyr Faxe Kondi noe for dagens
unge norske gutter og jenter? At færre forbinder Danmark med
fotballkamp enn med musikk (Roskilde) er ikke å ta i. Og relevant for
oss: Med god margin tipper jeg Danmark har det lengstlevende
thrashbandet i Norden. Artillery ble dannet i 1981 og finnes fortsatt
– dog med et skudd for baugen da bassisten Morten Stützer døde
ganske nylig. 

Artillery begynte å gi ut demoer i 1982 og så tidlig som i 1985 kom
debutskiva, Fear of Tomorrow. Hm, de var altså tidlig ute? Danmark
grenser mot Tyskland hvor thrashen også slo gjennom tidlig og bra.
Har vi her rett og slett en skandinavisk versjon av Destruction og
Sodom? Nei, overhodet ikke. Jeg er mer fristet til å si at Artillery var
fans av et stort amerikansk band. Dette bandet hadde et dansk
medlem og spilte inn sin andre skive i København i 1984. Riktignok
er det ikke derfor jeg drar parallellen, men på grunn av det
musikalske og enda mer det vokale uttrykket. Jeg kommer ikke på
noen bedre band å sammenligne Artillery med. 

I seinere år raffinerte Artillery sitt uttrykk. Hvis man kan si det. Best
likt av Artillerys skiver ser ut til å være By Inheritance fra 1990. Kult
cover. Musikalsk synes jeg imidlertid, ja lenge leve subjektiviteten, at
skiva er altfor power metal-preget. Nå høres det selvmotsigende ut i
og med at jeg taler varmt om Paradox og om Heathen med sine
gobliner. Men By Inheritance kommer med tostemt vokal. Der setter
jeg grensa.

Sett heller på Fear of Tomorrow. Uttrykket og budskapet er litt
pompøst. Første låt handler om å styrte en konge. Allerede i låt to



går de rett over på gud. Gud anklages for å være gammel-
testamentlig innstilt, for å "ikke ha skapt kjærlighet og snillhet, og lagt
skyld på mitt navn". Det er altså hele menneskeheten som snakker
gjennom vokalist Rønsdorf, som har gått lei av arvesynden og retter
nå en j'accuse mot gud for dette lumpne påfunnet. 

Tredje låt handler om hevn, her er det kanskje Satan som lurer i
bakgrunnen. "What do you feel, are you proud deliv'rin' your soul to
the Evil" er tekstlinja som setter meg på det sporet. Låt fire: atter en
konge. Låt fem og seks: atomvåpen ødelegger hele verden, men fra
"dette helvetet" rømmer en jegperson ut i verdensrommet. Den
tråden følges ikke opp etterpå, for her kommer det enda mer om
onde krefter nede på jorda, deriblant vikinger, høres det for meg ut
til. I historietimer må jeg skuffe elevene med at norske vikinger mest
erobret øyer hvor det ikke bodde noen. Det var de danske vikingene
som kjørte på der det faktisk kunne merkes av mer enn 50 munker,
noen seler og hvalrosser, altså ved å erobre England og Normandie. 

Coveret til Fear of Tomorrow er bra, det, egentlig mer originalt enn
det ser ut til ved første øyekast. For virkelig å få se god-grafikken
søker du imidlertid opp første demo We Are the Dead, som sagt fra
1982, og finner en 80-talls-dataspillaktig title screen-logo. Prince of
Persia-aktig logo, tenker jeg. Eneste problemet med Persia-
assosiasjonen er at det spillet kom seinere og at logoen i spillet ikke
ligner sånn altfor kjempemye på Artillery sin. Så det... Men et 80-talls
dataspill ligner logoen fortsatt på. 

Artillery ga ut tre old school-album, seinerte ett i 1999 og sju mellom
2009 og desember 2019. På siste skive kom som bonus en
reinnspilling av en av låtene fra 1982. Stilen melodisk thrash har de
spikret for lengst. Jeg tenker litt på Morten Stützer. Som bror til
leadgitaristen lar han seg kanskje ikke erstatte uten videre? Vel, ifølge
bandet er det "needless to say" at de skal fortsette. Bandet spiller
live dagen etter jeg skriver dette, i Sveits, og skal turnere videre i
Russland, Asia, Australia and all that jazz.



Hexenhaus
THE EDGE OF

ETERNITY

Tommie Agrippa
vokal, bass

Mikael Vikström
gitar

Marco A. Nicosia
gitar

Mårten Sandberg
bass

Johan Billerhag
trommer

Stefan Järnståhl
tangenter

 1990



Morbid Saint er et av de bandene som gir ut minst. Eksistens fra 1984 til
1994 og fra 2010 til nå har bare gitt oss to album. Spectrum of Death kom
ut i 1990 med evil cover og budskap, i Dark Angel-ligaen. Tekstene er
"satanistiske" på samme måte som tidlig Slayer. Til og med Damien,
hovedkarakteren i The Omen, har fått sin låt her. Mang en amerikansk
forelder har nok knekt cden eller vinylen, revet opp eller brent t-skjorte
med Morbid Saint. Mer realistiske teksttema finnes også, og da med
generelle og navnløse hovedpersoner. Ser vi på Slayer kom de virkelige
kontroversene først da sangen "Angel of Death" handlet om ondskap
som faktisk har blitt utført av navngitte personer. Når Morbid Saint ytrer
"Satan is your master" og så videre tenker jeg mest: Ja vel.

Alt det er greit nok, men nå mot slutten ble Morbid Saint pressa ut av min
gruppe på 40 band, til tross for at "LP" i Riga ga meg anledning til å
finstudere også denne skiva. Grunnen var at jeg fant å måtte sette på The
Edge of Eternity igjen og igjen. Nesten evig avspilling, si. Og bandnavnet
hører jo hjemme i enhver publikasjon: Hexenhaus. Hexenhaus! 

På grunn av navnet trodde jeg de også var fra Tyskland, men de er fra
Sverige. Sverige! Tilfeldigvis har vi altså endelig fått med en  svensktopp
representant i denne publikasjonen.  

Coveret, se på coveret. Vi stirrer virkelig ut i evigheten. Den sola er
ganske stor på horisonten og er ganske nærme oss, så det er neppe
iskaldt der vi er. Bandlogoen er derimot isblå og en kontrast. En slags
romstasjon på underdelen av coveret gjør at tankene går til herlig
pikselkunst fra 1980-tallets dataspill. 

Jeg prøver å finne ut hvem som har laget dette, uten å klare det. Det
eneste jeg finner er artisten bak et albumcover de ga ut i 1997, og at
debutskiva A Tribute to Insanity (1988) gjør bruk av det samme maleriet fra
1895 som også finnes på Morbid Angels album Blessed of the Sick (1991).
Siden kun Morbid Angel kontaktet museet som maleriet henger i, skryter
labelen av at deathbandet har "moral superiority" selv om de var seinere
ute, og erter Hexenhaus fordi A Tribute to Insanity ikke har blitt trykket
opp påny.



The Edge of Eternity burde vært trykka opp mange ganger, for dette er
bra prog thrash. Jeg kan til og med takle tilstedeværelsen av instrumentet
som ikke hører hjemme i metal, synth/keyboard. Tok derfor også med
Stefan Järnståhl i lineupen selv om han bare var studiomusiker. Keysa er
prominente i en del partier her, partier som minner om spillmusikk à la
coveret. Og så er jo navnet hans Järnståhl temmelig metallisk. 

Albumet er laget som en oppbygning med noen korte instrumentaler og
et knippe 4–5-minutterslåter fram mot avslutningen, "At the Edge of
Eternity" på 13 minutter. OK da, jeg faller ut et par ganger i løpet av
denne avslutteren, men det er mer unntak. Doble lead-gitarer er ikke noe
de holder seg unna. Noen Testament-aktige riff har de også fått plass til. 

Teksttemaene underbygger coverets budskap om å stirre ut i svart
tomhet, hvor det kanskje finnes noe, kanskje ikke. Det snakkes om
"eternal nightmare" uten demoner og inferno som mange andre band
ville "påkalt", men mer som en opplevelse av angst som tar over sinnet og
ikke slipper. En annen låt handler om å være innlagt på psykiatrisk hvor
drøm og virkelighet flyter over i hverandre. Medisinene bidrar til det, men
burde personen egentlig vært innlagt der i utgangspunktet? Et par av
låtene virker inspirert av Sannhetsministeriet i boka 1984. På denne skiva
kan man ikke være helt sikker på grunnen til at ting skjer. Noe sånt. 

Hexenhaus het noe annet en stund for så å komme tilbake. Snakker vi
om nytt album, derimot, er det noe som også eksisterer, men ser ut til å
være definisjonen på development hell. "Hexenhaus is proud to
announce that a new album entitled At The Spirals End is currently being
recorded", het det på bandets FB-side. Det ble lagt ut andre juledag
2012. Etter tre år kom ei melding: "the album is almost done". I juni 2016
fulgte et bilde av bandets to nye medlemmer som satt ved et bord
"planning the final production stage". Den nye bassisten er en fyr med
kort hår og briller som jobber som optiker. Du som leser klarer sikkert å
gjette at det ikke er lagt ut noen flere FB-poster etter dette. Forsvant
Hexenhaus over kanten?



Metallica
KILL 'EM ALL

James Hetfield
vokal, gitar

Kirk Hammett
gitar

Cliff Burton
bass

Lars Ulrich
trommer

 1983



Da jeg begynte med musikk som tolvåring var det ensbetydende
med å spille i band, og da opplever man ofte å bli tildelt et
instrument. Uten at jeg faktisk husker hvorfor, begynte jeg å
synge. Jeg tviler sterkt på at jeg hadde sunget mye foran vennene
mine, og vist min å så store kapasitet, men likevel ble jeg utpekt til
den rollen. Etter noen øvinger måtte vi økse en gitarist og en
bassist, og da skulle jeg plutselig begynne med bass. Første låt ute
var "Whisky in the Jar", og for oss på det tidspunktet ble det
forstått som en Metallica-cover. Låta var utgitt av Metallica som
cover på Garage Inc., og ja, skiver som dette var noe som faktisk
ble kjøpt. Ellers var jo Metallica noe som dukka opp på radio og
Topp 20 på midten av 90-tallet med låter fra Load eller Reload. Å
bli assosiert med dette måtte vi, barna, komme oss videre fra på
alle måter. Coverlåta ble lagt på hylla. Jeg arva riktignok ei
Metallica-t-skjorte som ble flittig brukt, men for min del tok det
veldig, veldig lang tid før jeg faktisk begynte å høre på bandet. 

Så du trodde jeg hadde tenkt å ditche Metallica? Jeg synes jeg ser
en tåre i øyekroken der? Rolig, rolig, la oss kikke litt på Kill 'em All.
Nå er ikke dette det eneste bra Metallica-albumet, ja jeg tror nok
Ride the Lightning er bedre. Men Kill 'em All er det eneste albumet
jeg har kjøpt på loppemarked, for så å sette meg i bilen, åpne
coveret og finne ut at det som faktisk lå inni var discen til St. Anger
– av alle ting. Den fikk loppemarkedet tilbake.

Jeg kritiserer andre som gjenforteller egne albumkjøpshistorier, og
så kommer jeg med en slik historie selv. Er ikke det bra? Andre
personer jeg kritiserer er de som hører et band, støtter haka i
hånda og sier "hmmm... jeg hører innflytelse fra Metallica". Eh, ja.
Metallica ga ut skive fem måneder tidligere enn Slayer og hadde
gitt ut to før Exodus ga ut én. De var med på å forme thrash og
man kommer vanskelig utenom å bygge på dem på en eller annen
måte. Akkurat som man ikke kommer utenom at Metallica igjen
bygde på Black Sabbath, Motörhead, Venom og punk. Jadda jadda.



Såpass mange har skrevet om dette før at det i beste fall kan
oppsummeres her. Det samme gjelder situasjonen med
gitaristene. Ja, Metallica kicka en fyr som starta et annet band og i
stedet kom det inn en fra Exodus. Du vet det selvfølgelig fra før.
Jeg tror faktisk ikke jeg skal bruke så mye plass på Cliff Burton
heller. Dette av samme grunn. De som trenger å vite om Cliff
Burton, veit om ham allerede.

En ting som du kanskje ikke har tenkt så mye over, og brukt så
mye tid på, er å se på bandbilder fra denne tida. I boka Murder In
The Front Row finnes blant annet mange, og han som har tatt de
fleste er norskamerikaneren Harald Oimoen. Jeg skal spoile en
ting når det gjelder disse bildene, og det er at alkohol og latterlige
poseringer foran kamera står sentralt. Og så unge de ser ut. Alt i
alt er det dette som kanskje er hovedinntrykket etter å ha skrevet
om 39 old school thrash-band og deres album. De var kids.
Ungdommer som gikk hen og skapte historie. I forhold til mange
andre band var Metallica skikkelig ancient da de ga ut Kill 'em All,
20 og 21 år. Men de og andre var ungdommer da de skapte
thrash metal og var det lenger til sinns enn enn tallet i passet
skulle tilsi, ifølge de tåpelige bildene. De mange tenåringene som
lagde musikk jeg hører på nå og setter høyt i mitt liv, gir meg håp
om at tenåringer som gruppe også i framtida kan være verdt å
lytte til og kan vise vei på et ellet annet felt. 

Som en kuriositet relatert til ungdomstematikken kan det trekkes
fram det som alle sikkert har sett på bandbildet på Kill 'em All,
nemlig at det finnes innslag av hudproblemer som hører denne
alderen til. Hvem som hadde verst hud skal ikke navngis, men
vedkommende ønsket lenge å bytte ut seg selv som vokalist og
frontfigur blant annet på grunn av dette. Det skjedde ikke. Enn så
lenge skreiv Hetfield litt om bandet, litt om fantasy-tema og litt om
krig på låtene. Sistnevnte tema ble også videreført på seinere



skiver. Jeg kikka i en bok som har omtaler av alle låtene Metallica
har gitt ut, og der beskrives flere av tekstene på Kill 'em All som
cringeworthy, dumme og flaue. Nå har jeg omtalt ei rekke tekster
og kan ikke se at Kill 'em All er på nedre halvdel, reint tekstmessig,
av de 39 bandene som er nevnt hittil. Så får du som leser gjøre
dine egne bedømmelser ut ifra det.

Coveret med skummel skygge og så videre hadde vel egentlig
passa bedre til en krimbok (kun solgt i kiosker) fra 1983 enn et
album. Coveret passer heller ikke superbra til tittelen Kill 'em All,
med vekt på all. Metoden som den skumle gjerningsmannen er
påfallende mindre effektiv enn metoden som en ikke navngitt
knappetrykker (type knapp: den røde) har valgt på coveret til Game
Over. Men det føyer seg vel inn i en tendens som dette albumet
har, og som jeg nettopp var inne på, nemlig at flere av tekstene og
låttitlene er lite gjennomtenkte og visstnok snekret på kort tid.

Til slutt en beskjed til alle lærere. Når lyset skal slås av og på i
klasserommet, sier dere: "Hit the lights, the lights, the lights" og
ser om noen tar referansen. Hvis ikke dere gidder å si det, kan det
være en tanke å se seg om etter en annen jobb.

PS. Jeg tenkte å finne et bilde av Metallica-t-skjorta jeg hadde, med
en bulldog på, for å fylle plassen. Klarte ikke finne den, men fant
en t-skjorte av nyere dato med påskriften:

Metallica
F*k corona

Edgy!



Whiplash
POWER AND PAIN

Tony Portaro
vokal, gitar

Tony Bono
bass

Tony Scaglione
trommer

 1986



Dette aller siste kapittelet hadde jeg også ferdig, men jeg ser ut til
å ha mista det. Hvorfor er ukjent, men når det engang har skjedd,
er jeg litt lite lysten på å skrive det på nytt. Power and Pain av
Whiplash er et helt rått helhetsverk. Det finnes ikke ett riff der som
i seg selv er vanskelig å spille, men å holde trøkket fra start til slutt
med en frenetisk vokal er en kraftprestasjon. Nettopp den kraften
som du ser genereres på coveret - og denne gangen kan jeg
faktisk bevise (ved hjelp av denne publikasjonens cover) at dette
coveret har jeg faktisk blåst opp på veggen. Det er masse mer å si
om skiva, men jeg har sagt det før, og at teksten er tapt og selv
ikke jeg får lese den, får nesten være underordnet på dette
punktet i skriveprosessen. Hør på Power and Pain! Covre Power
and Pain! Lag tribute-band til Power and Pain!

Jeg får koste på meg et sitat også, da. Det dreier seg om
avslutningslinja på skiva: "You know that you're dead when you're
nailed to the cross!" Det tror jeg dem på!

Coverartisten Sean Taggart må også framheves, han har også gjort
cover for Crumbsuckers og et par andre metalband, ikke minst
hardcoreband som Agnostic Front. Men forstatt altfor få covere
etter min mening! Power and Pain-coveret burde males utover
månens overflate slik at det blir mer synlig for allmennheten!!

Til sist kan jeg sitere fra en anmeldelse som tar for seg styrker og
svakheter med de tre medlemmene i dette bandet:

"As far as the musicianship is concerned, Tony is highly impressive
with his incredibly fast riffs and leads, both of which are highly
memorable. He has a distinct style where almost every riff consists
of hitting a single note furiously, then transitioning to a quick,
catchy lick. Tony, on the other hand, does a great job pounding



 away at the drums quickly enough to keep up with pace.
Finally, Tony’s bass is relatively high in the mix and packs a nice
punch to the dry production. Although all three are good
musicians, it’s definitely Tony whose performance is the most
enjoyable".

Tony Bono hadde også sideprosjektet Cerebral Hemorrhage,
som var crossover. Whiplash er fra New Jersey (Passaic, som
det finnes en Jack Black-film om) og gutta gjorde mang en
gjesteopptreden i crossover-band rundt New York. Tony
Scaglione var blant annet med i Cerebral Hemorrhage det ene
av to år dét bandet eksisterte, men er mer kjent for ei tid i
Slayer.

Tony Bono døde i 2002, men Whiplash finnes fortsatt og er i sin
tredje periode. I den første perioden fram til 1990 utga de også
Ticket to Mayheme og Insult to Injury. I den midtre perioden på
slutten av 1990-tallet kom tre album hvorav Thrashback (1998)
er det generelt best likte, mens i den siste perioden siden 2007
har ett album blitt utgitt.

Mye er sagt om Googles autofullfør og prediksjoner av hva du
vil søke på, men fortsatt er de så dumme at når jeg googler
Whiplash tror de at jeg vil vite om nakkeskaden. Eller en film
med samme navn. Blir jeg nødt til å mate Google med mer info
om meg selv, eller?

Til slutt: Glem alt jeg har sagt og hør på skivene, de taler for seg
selv! Her følger enda litt flere album som virkelig er killer, og
som bare ikke ble nevnt fordi de er utgitt etter 1990:



Arakain
SCHIZOFRENIE

 1991

Asmodis
FAHR ZUR HÖLLE
PFLEISCHMÜLZE

 1993
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Channel Zero
CHANNEL ZERO

 1992

Infernö
UTTER HELL

 1996



Ravenous
BOOK OF

COVETOUS SOULS

 1991

Sacrosanct
RECESSES FOR

THE DEPRAVED

 1993



Sax
MORAVSKÉ NÁŘEZ

 1991

Toxin
MISANTHROPY

 1993
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Oliver Fernickel 1966 1998 vokalist Darkness

Vincent Civitano 1968 1996 trommis Demolition Hammer
Mike Jastremski 1963 2005 bassist Heathen

Doug Harrington 1966 2006 gitarist Defiance
Mike Keen ? 2002 vokalist Hydra Vein

Chuck Schuldiner 1967 2001 vokalist, gitarist Death
Paul Baloff 1960 2002 vokalist Exodus

Jeff Hanneman 1964 2013 gitarist Slayer
Laurent Duval 1967 1997 gitarist Massacra
Tim Calvert 1965 2018 gitarist Forbidden

Michael Hasse 1966 1994 trommis Protector
Jason Rainey 1967 2020 gitarist Sacred Reich

Michael "Destructor" Wulf 1963 1993 gitarist Sodom
Chris "Witchhunter" Dudek 1965 2008 trommis Sodom

Pablos Alvarez ? 2018 gitarist Cyclone
Anatoly Krupnov 1965 1997 bassist Shah

Vadim Kotelnikov 1962 2014 gitarist Klinika
Kirill Pokrovsky 1962 2015 keyboard Master
Morten Stützer 1962 2019 bassist Artillery

Cliff Burton 1962 1986 bassist Metallica
Tony Bono 1964 2002 bassist Whiplash
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