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To dagar i veka finn ein 
Alex Rinde på Jukebox 
Platebar i Ålesund. 

KRISTOFFER OFTEDAL
kristoffer@oyblikk.no

Første gong Øy-Blikk sin jour-
nalist møtte Alex Rinde var ved 
disken i ein liten platebutikk i 
Oslo. Andre gongen var 17 år 
seinare – ved disken i ein liten 
platebutikk i Ålesund! Det var 

eit såpass artig samantreff at vi 
blei einige om å gjennomføre 
intervjuavtalen vår same stad.
 Klokka er straks 10, og det 
er ein time til Alex skal opne 
for dagen. Ein kan lett få asso-
siasjonar til boka/filmen «High 
Fidelity» når ein trør inn i den 
vesle butikken til Bjørn Tore 
Jeppesen i Kipervikgata. 
 – Du er nok ikkje den første 
som kjem på dei tankane her 
inne, smiler Alex. 
 Nick Hornby si bok, som 
også blei film i 2000, kretsar 
rundt ein platebutikk, inneha-
varen, dei to ansatte og deira 
nesten irrasjonelt sterke liden-
skap for musikk. I boka (og 
filmen) risikerer kundane kjeft 
for «feil» musikksmak, slik er 
det heldigvis ikkje på Jukebox. 
Allereie klokka 10 står ein eldre 
kar på døra. Han har tinga ein 
CD-boks med innspelingar av 
klassisk musikk, og har fått 
tekstmelding om at varen er 
komen inn. No er han ivrig et-
ter å få med CDane heim for å 

lytte. Alex er høflegheita sjølv:
 – Vi opnar eigentleg klokka 
11. Men kom inn, du!

Fysisk format
Ikkje alle vil nøye seg med å 
lytte til musikk via digitale 
tenester. Enno er det mange 
som vil ha eit fysisk produkt; eit 
platecover med tekster å finlese, 
bilete å studere og – for dei aller 
ivrigaste – vinyl å lukte på. Alex 
er ein ihuga «vinylsniffar» og 
forklarer:
 – Eg har førstepressinga 
av den finaste Fairport Con-
vention-plata, Liege & Leaf frå 
1969, og den luktar berre så … 
Åååhh! seier Alex og blir salig 
i blikket. I god «High Fidelity»-
ånd listar han raskt opp fleire 
britiske folk-favorittar: Nick 
Drake, Sandy Denny, The In-
credible Stringband, Pentangle 
og Bert Jansch.
 Kundane til Jukebox Platebar 
er både ein ny generasjon av 
ungdommar som har forelska 
seg i vinylplatene og dei som 

aldri slutta å kjøpe dei. Og så 
slike som Alex sjølv, som slett 
ikkje synest at CDen er eit håp-
laust utdatert format i 2015. 
 – CD og LP, ja takk! Eg er ik-
kje heilt komfortabel med det 
digitale formatet – enno. Men 
eg brukar det til å oppdage 
nye ting, på den måten er det 
heilt genialt. Eg har alltid kjøpt 
mykje plater, men det har blitt 
merkbart fleire kjøp etter at eg 
fekk Spotify.

Nye tider
Platekjøparane er likevel i kraf-
tig mindretal. Netthandel har 
teke over det meste av det som 
er att av fysisk platesal, og i dag 
fins det heile fylke i Norge som 
ikkje har ei einaste musikkfor-
retning. Jukebox Platebar er no 
den einaste spesialbutikken for 
musikk på Sunnmøre. 
– Men det er vel ein ute på Moa? 
spør dagens første kunde.
 – Dei har visst lagt ned, dei 
også. Sånn har verda blitt, sva-
rar Alex.
 – Men vi held no på likevel!

High Fidelity3 utvalde låter frå plata, 
med Alex sine ord:

”Carousel Magic Spell”
Både Rune og eg føler at 
tittellåta representerer plata på 
ein veldig god måte. Låta hintar 
i ei slags ”folky” retning og er 
ei blanding av kvardagslig og 
eventyraktig. Og så uttrykker 
ho ein kjærleik til landsbygda.

”Stranger in a new town”
Dette er det einaste urbane 
innslaget på plata. Den handlar 
mellom anna om å flytte frå 
den vesle plassen ein kjem 
frå til ein litt større by. Ein av 
favorittane mine på plata, og eg 
syng duett med Therese Aune.

”My name is November”
Dette er ein av to vintersongar 
på plata. Eg var innmari 
fornøgd då vi hadde skrive 
denne, før ein akustisk konsert 
i Ålesund. Då følte vi at her var 
noko bra som vi kunne jobbe 
vidare med. 

eg overhovudet kan, alt du treng å gjere 
er å skrive tekstene og synge songane.” 
Og sånn blei det, fortel han.
 Det var likevel ikkje opplagt at det 
skulle bli plate. Helseplagene Alex har 
slite med sidan 18-årsalderen er kjende 
for dei fleste som har følgt gutane i The 
Margarets opp gjennom åra, og er mog-
leg å lese om andre stader. Men fysiske 
smerter er ein del av kvardagen, og tap-
par kroppen og hovudet for energi som 
Alex gjerne ville brukt til andre ting. 
Som å reise (i Storbritannia, så klart) – 
eller å lage meir musikk.
 – Men heldigvis, midt oppi det heile 
har vi jo greidd å lage ei plate, slår Alex 
fast og er tydeleg fornøgd. Han hugsar 
godt «vendepunktet» som fekk han med 
på prosjektet. Då han fekk høyre Rune 
Berg sine første demo-opptak til plata 
var det ikkje tvil:
 – Han hadde spelt dei inn sjølv i sitt 
eige studio, og eg syntest dei var så fine! 
Begge trefte eit punkt i meg som gjorde 
at eg tenkte ”det går ikkje an å ikkje la 
desse songane få eit liv”! Eg klarte ikkje 
å legge dei frå meg, det hadde smerta 

hjartet mitt å berre gå frå dei. 

Frodig sommarplate
Det meste er altså spelt inn på Kolbotn 
utanfor Oslo, men i løpet av to juliveker 
i fjor song Alex inn dei ti songane til 
albumet, i B-studioet til Ocean Sound 
Recordings på Giske. 
 – Det var jo spennande om eg i det 
heile teke var ”syngbar”. Eg hadde hatt 
ein ganske heftig operasjon i april same 
året, og var absolutt ikkje smertefri. Vi 
var veldig spente på korleis det skulle 
gå, innrømmer vokalisten. 
 Kort fortalt gjekk det betre enn for-
venta, og den første låta song Alex inn 
på «take one» – første forsøk!
 – Det var første gongen eg hadde gjort 
det i heile mi musikk-karriere, så det 
var artig. Då tenkte eg at ok, kanskje eg 
greier fleire. Men det blei med den eine, 
ler vokalisten. 
 Og resultatet?
 – Det er veldig mykje sommar over 
plata, eg synest ho læt veldig sommar-
leg; mykje sval sommarbris, blå himmel, 
villblomstrar. Viss eg skal beskrive plata 
med eitt ord, er det heilt klart frodig! Vi 

har brukt meir akustiske instrument 
enn tidlegare, og eg ville at det skulle 
låte varmt, lunt og organisk. Mitt største 
ønske er at plata vil spreie glede i hei-
men. Det er heilt sant, og kjem rett frå 
hjartet!

Magnus, Stakan og onkel Kalle 
Frodige Giske er også representert i 
omslaget på plata. Sidan omslagsdesig-
naren, Magnus Rakeng, er lillehamring 
– til liks med journalisten – går praten 
ein rask tur innom mjøsbyen der Alex 
budde som 12-13-åring:
 – Far min hadde mesteparten av 
oppveksten sin rundt Lillehammer og 
sakna det veldig. Så vi flytta dit og budde 
der i eitt år, då eg gjekk i sjette klasse. 
Onkelen min, Karl Johan Giskeødegård 
(kunstnar og musikar busett på Lille-
hammer), hadde Magnus som elev og 
spleisa oss, så vi spelte i bandet Great 
Moments med ein vi kalla for «Stakan» 
– han var innmari høg!
 Den same Magnus lagde omslaget til 
den første Margarets-plata, What Kept 
You? og spurte om han kunne få lage 
omslaget til Giske-plata også.

– Eg ville at det skulle vere fargerikt og 
frodig. Kjølig eleganse og minimalisme 
finst ikkje her, sa eg. Ok, sa Magnus, og 
så sette vi i gang. Han er ein veldig fin 
fyr, vi var i ekstra gode hender. 
 Biletet på framsida er frå Kvalneset, 
og Alex illustrerer tanken bak omslaget 
med ei historie derfrå:
 – Eg var ute og gjekk der ein gong tåka 
låg tjukk og det var avsindig låg sjø. Eg 
gjekk langt ut der og song for meg sjølv 
og såg kanskje fire-fem meter framføre 
meg. Så kom brått ei god venninne av 
meg ut av tåka i kajakk. Det var som eit 
eventyr! Litt av den same kjensla håpar 
eg omslaget kan gi, og tittelen på plata.

For vinylentusiastane
Carousel Magic Spell kjem ut på strøy-
metenester så vel som CD og LP – sist-
nemnde med ein artig vri på slutten, 
særleg for dei som er glade i måsar! Er 
du over snittet interessert i musikk, mu-
sikkproduksjon, bandet Giske (og The 
Margarets), kan Øy-Blikk anbefale å lese 
på Ronnie M.A.G. Larsen sin blogg om 
då albumet blei klargjort til vinylutgje-
ving, i legendariske Abbey Road Studio.

”Long lost friends near and far 
/ It’s been a very long time”, 
syng Alex Rinde i åpningslåta 
til bandet Giske sitt nye album, 
Carousel Magic Spell –  tre år  
etter at plata blei varsla her i  
Øy-Blikk.
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På baksida av omslaget til Giske sitt 
debutalbum har gitarist, produsent 
og primus motor Rune Berg teikna 
tre menneske i ein båt. Rune, Ronnie 
og Alex, er det nærliggande å tru. Tre 
giskingar som ikkje greidde, eller ville, 
gi heilt slepp på The Margarets. Etter ei 
tid som akustisk trioversjon av bandet, 
med turnéar i regi av Rikskonsertene, 
og ein sjutommarssingel under det ik-
kje heilt enkle bandnamnet ”Rune Berg 
/ Ronnie M.A.G. Larsen / Alex Rinde”, 
blei det stille i eit par år. No er eit heilt 
album endeleg klart, og det var slett ik-
kje sjølvsagt at dét ville skje.

Ein rusletur på Giske
Alex møter Øy-Blikk med eit fast hand-
trykk på Ytterland, ulasteleg kledd og 
fire minutt før avtalt tid. 
 – Eg er vel ikkje for sein? spør han.
 Vi har tilbudt skyss til jobben i Ju-
kebox Platebar (sjå eiga sak), mot ein 
tjuvlytt på den nye plata. Alex takka 
høfleg ja. Frå høgtalarane i bilen smyg 
åpningslåta seg inn med innsmigrande 
trekkspel (!) etter nokre sekund med 
fuglekvitter frå Giske – meir om det 
nedanfor. 
 – Det måtte bli den første songen på 
plata, slår Alex fast. 
 – «Join me in song in the garden» er 
ein song som ynskjer lyttaren velkomen 
inn, og som får meg til å tenkje på Giske 
om sommaren. Alle dei fine hagane der 
ute, vegetasjonen, ein sval sommarbris, 
det opne havet. Alle dei spennande 
menneska som kan stikke innom!
 At giskingane er glade i øya si er ikkje 
noko nytt. Heller ikkje at trioen Berg/
Larsen/Rinde i fjor tok bandnamnet 
Giske, som det mest naturlege i verda. 
Plata er rett og slett lyden av Giske, ikkje 
berre i overført meining:

– Rune gjorde masse lydopptak ute på 
Giske, med lånt utstyr frå NRK. Tidleg 
på natta, seint på natta og tidleg om 
morgonen. Plata er full av lyder frå sjø 
og fuglar i og mellom songane, vi ville at 
plata skulle vere ”ein rusletur på Giske”. 
Og det har det blitt, i alle fall for dei som 
kjenner øya, meiner Alex.

Nesten engelsk
Med eit slikt namn på bandet, kunne 
ein kanskje bli freista til å tru at Giske 
ville synge på morsmålet. Heilt dit har 
dei ikkje kome, vedgår vokalisten:
 – Eg har alltid meint at det aller mest 
ideelle er å synge på morsmålet sitt, og 
aller helst på dialekt. Eg trur det hadde 
blitt meir ekte og meir truverdig. 
 Han fortel at temaet blei diskutert 
då The Margarets starta opp i 1991 – og 
nedstemt. 
 – Eg har ikkje sunge ein song på 
Giske-dialekt i heile mitt liv, trur eg. 
Det er ei skam og ein skandale, seier 
Alex – rett nok med eit smil.
 –  Men eg har aldri skrive tekster på 
norsk, sikkert fordi eg alltid har høyrt så 
mykje på engelsk musikk og er innmari 

glad i det britiske. Det er nesten rart at 
eg ikkje er engelsk, seier Alex og smiler 
igjen.
 – Eg er anglofil i eitt og alt.
 P raten tek e i  vending innom 
”Heartbeat”-aktige landsbyar i York-
shire, steingardar, landskapa i Irland 
og Skottland som minner om heimtrak-
tene, og britisk høflegheit. Det siste er 
noko vi kjenner igjen i Alex si framferd 
både overfor kundar i butikken og i 
intervjusituasjonen.
 – ”Følkeskikk” er noko eg alltid har 
sett veldig høgt. Eg trur faktisk vi har 
skrive ein song om det på plata.

Vendepunktet
I løpet av samtalen understreker Alex 
fleire gongar fetter og gitarist Rune Berg 
si rolle:
 – Han har produsert plata og jobba 
sikkert to-tre tusen timar på ho utan å 
tene fem øre på det. Han var også initia-
tivtakaren til i det heile teke å lage plata. 
Eg hadde tenkt å gi meg som plateartist, 
men Rune sa ”eg veit at ting er sånn og 
slik, men kan vi ikkje berre prøve å lage 
ei plate likevel? Eg skal legge til rette alt 

Å samle heile trioen til bandfoto har 
ikkje vore mogleg dei siste tre åra, men 
Ingvild Giskeødegård sitt frå 2012 gjer 

enno nytta. F.v: Alex Rinde, Ronnie 
MAG Larsen og Rune Berg.

BLÅ HIMMEL OG VILLBLOMSTRAR: – Viss eg skal 
beskrive plata med eitt ord, er det heilt klart frodig, seier 
vokalist Alex Rinde.

GLEDE I HEIMEN, GLEDE I HAGEN: 
– Mitt største ønske er at plata vil spreie 
glede i heimen, seier Alex.

SAMBUAREN: 
– Ho må med! seier Alex om katten Sushi.

Lyden av GISKE DENNE KAN BLI DIN!
Sjå korleis på side 3.

NATURBARN: 
– Eg er eit naturbarn av rang, seier Alex, her med tursko på Staurneset.
– Eg går mykje fjøretur på Giske, så eg får sjølufta som klarnar toppen  
samstundes som eg  bruker kroppen. Det synest eg er heilt fantastisk. 
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