EN NORSK
ENMANDSHÆR,
DER SKYDER MED
BLACK METAL

FRA EN LILLE LANDSBY DYBT INDE I SKOVENE
I NORGE STAMMER DET NYESTE SKUD PÅ
DEN NORSKE BLACK METAL SCENE. ENE ER
NAVNET. ET ENMANDSORKESTER, DER TOG
SIN BEGYNDELSE I SENSOMMEREN 2020.
I DETTE INTERVIEW FORTÆLLER ERIK E.
HANS OM SIN IDÉ, OG IKKE MINDST HVAD
DET NORSKE SPROG GIVER TIL MUSIK AF DEN
GENRE.
Af Thomas Thomsen
ENE er et nyt bekendtskab på black metal-scenen hvornår og hvordan startede det hele?
- ENE er en enmandshær, som så dagens lyd for
mindre end et år siden, nemlig i sommeren 2020.
Men selv om det er så nyt, har det nok alligevel
puslet lidt i baggrunden hos mig i årevis. Jeg
havde et behov for at lave og indspille denne
slags metalmusik. Behovet blev stærkere og
stærkere og til sidst så stærkt, at der ikke var der
nogen vej uden om. I mange år indspillede jeg og
udgav musik under et andet navn og i en anden
genre. Så jeg har været vant til at lave musik. Det
har været en del af mig i tæt på to årtier nu.
Du har lige udgivet dit debutalbum med titlen Lang
Kald Natt. Hvordan vil du beskrive processen i
forbindelse med albummet?
- Processen med at lave Lang Kald Natt var faktisk
ret ligetil. Jeg begyndte at arbejde på sangene i
sensommeren sidste år. Bortset fra et par ældre
idéer, lavede jeg det hele fra bunden. Hen over
efteråret indspillede jeg det hele for mig selv i
fred og ro. Jeg tog mig tid, men alligevel lykkedes
det mig at arbejde meget effektivt. Da december
måned nærmede sig, var alle numrene færdige,
og alt blev sendt til masteringstudiet. Derefter
begyndte processen med at få lavet albumcover
og gøre alt klar til tryk. Det er i sig selv en lang
proces.
Er der noget på albummet, som du er særligt tilfreds
med?
- Lyden er noget, som jeg er meget tilfreds med.
Og så er der et par numre, som efter min mening
er tæt på det perfekte. Albumcoveret endte med
at blive nøjagtigt, som jeg havde ønsket mig, det
skulle være. Så alt i alt er jeg meget tilfreds med
det samlede resultat.
Hvordan var arbejdsprocessen, da du lavede
albummet?
- At være et enmandsorkester gør processen ret
simpel. Det handler om at skrive noget materiale,
nogle tekster, og så arrangere det hele i form af
forskellige sange samt indspille det hele. Hvis
jeg skal være ærlig, så var det ikke alle sangene,
der var færdige, før jeg startede indspilningerne.

Nogle af sangene kom først endeligt på plads, som
indspilningerne skred frem. Det samme gjorde
sig gældende, hvad angik teksterne - nogle af
dem blev først lavet langt inde i processen med at
indspille musikken. Og som forholdene er, er jeg
alene om at lave både musikken og teksterne. Det
lige med undtagelse af teksten til en af sangene,
som er skrevet af min kæreste.
Er der noget fra denne albumproces, du vil ændre
med hensyn til album nummer to - eller er det for
tidligt at sige noget om?
- Ser du. Dan Swanö fra Unisound, som
stod for mastering af albummet, fortalte,
at originalindspilningen var den styggeste
indspilning, han nogensinde havde hørt. Jeg
vidste, at lyden var rig på temmeligt høje
frekvenser. Men jeg tror, at det var mere, end jeg
selv var opmærksom på. Så Dan var nødt til at
blødgøre det en tand for, at vi overhovedet kunne
udgive det uden virkelig at risikere høreproblemer
hos lytterne. Så det er faktisk den eneste ting, jeg
vil gøre anderledes næste gang.
Hvor får du din inspiration fra til at lave musik?
- Jeg tror, at det, der inspirerer mig, kommer fra
mange forskellige steder. Forskellig musik, jeg
lytter til. Bøger, jeg læser. Historier, jeg hører.
Endda et foto kan rumme stor inspiration for mig.
Jeg synes også, at processen med at indspille
mine egne sange kan inspirere mig meget. Det er
en slags udviklende hamsterhjul, som resulterer i,
at jeg stadig kan lave andre sange.
Hvilken historie gemmer der sig bag de enkelte
numre på albummet, og hvad handler teksterne om?
- Hmm… Det er vanskeligt at dissekere hvert
nummer på albummet og omdanne det til en
historie eller et tema, da de på en eller anden
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fortæller en historie på tværs af de forskellige
numre. Men jeg kan sige, at mange af teksterne
handler om menneskehedens plads i verden,
hvordan vi opfatter naturen omkring os i åndelig
forstand. Naturligvis kan vi ikke komme uden
om død og evigt mørke som både en stor frygt
og en lige så stor attraktion. Åbningsnummeret
handler om følelsen af, at der er ting og kræfter
i denne verden, vi kun ved lidt om, og måske
absolut ikke vil vide mere om. Og det afsluttende
nummer handler om at miste alt og omfavne det
stille mørke.
Teksterne er på dit norske modersmål – er der nogen
bestemt forklaring på det?
- Det norske sprog er lidt hårdt og skarpt. Så jeg
synes, at det passer meget godt til musikken, at
alle teksterne synges på norsk. Det er lidt sværere
at skrive tekster på norsk sammenlignet med at

skrive dem på engelsk. Sandsynligvis på grund
af, at engelsk er et mere poetisk sprog. Men når
du får det til at fungere på norsk, fungerer det
virkelig godt. Og når det bruges i denne form for
musik, bringer det mere effekt og dimension til
vokalen.
Hvad er dine forventninger til udgivelsen af albummet
- og hvordan har det været hidtil?
- Set i lyset af, at Lang Kald Natt er debutudgivelsen
af et ukendt band kaldet ENE, så var, og er,
forventningerne, hvis ikke lave, så i det mindste
realistiske. Når det er sagt, er jeg stolt af, hvad
albummet formede sig til at blive. Jeg tror, at der
vil være en hel del lyttere derude, der ville nyde
musikken. Det handler grundlæggende om at få
det synliggjort på det enorme metalmarked, der
eksisterer derude. Det er det, som selskabet og
jeg selv fokuserer på lige nu. Indtil videre har
tilbagemeldingerne været meget gode, både fra
anmeldere og forskellige lyttere.
Corona-situationen, som vi står og har stået midt i i lang
tid - hvordan har den påvirket dig som enmandsorkester,
hvad angår processen med indspilning, udgivelse,
koncertplaner osv.?
- Jeg tror faktisk ikke, at situationen har påvirket
ENE overhovedet. Projekt ENE blev trods alt bragt
til live, da Corona-situationen mere eller mindre var
på sit højeste. Den eneste måde jeg kan se, at det har
påvirket ENE eller udgivelsen af Lang Kald Natt på,
er måske, når det kommer til effektivitet omkring
tryk af albummet eller hele logistikken omkring
albumleverancerne. Der har aldrig været nogen
planer om at tage på turné og spille koncerter – det
skal pandemien i hvert fald ikke have skyld for.
Hvad er dine fremtidsplaner - både på kort og længere
sigt?
- Planen lige nu og her er at få lavet noget nyt
materiale. Derefter at få det indspillet og få det hele
udgivet. Sideløbende handler det om at gøre folk
opmærksomme på ENEs eksistens. Eventuelle
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ikke?
Hvad ser du som de største udfordringer for dig som et
enmandsorkester hvad angår fremtiden?
- For mig er der ingen store udfordringer, kun
muligheder som jeg kan fange. Dette er simpelthen
en lidenskab for mig, og hvis der er lyttere derude,
der nyder det, jeg har lavet, er intet bedre end det.
Her på falderebet – er der en sidste ting, du gerne vil
knytte på ord på?
- Det skal alene være at benytte lejligheden til at
opmuntre fans af klassisk old school black metal
til at lytte til Lang Kald Natt. Forhåbentlig vil de
synes om det.
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