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– Vi jobber mot at 
tekst og musikk skal 
bli en større enhet, en 
pluss en er lik tre, sier 
Thomas Nessheim i 
bandet GRENSELAND.
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lillestrØM: GRENSELAND 
består av Thomas Nessheim fra 
Son og Roy Botten fra Frogner i 
Sørum. 8. september slapp de 
sitt første album; «Helt andre 
steder». Singelen «Hver gang 
du er her» ble sluppet i mai og 
spilles for fullt på NRK. De har 
besøkt NRK-studioer og har 
vært med i Artistbrønsj i Or-
dentlig Radio. De er i medienes 
søkelys om dagen og gjør man-
ge spillejobber.

tekst i grenseland
Det er kanskje ikke så rart at 
bandet skaper oppmerksom-
het. Låtskriver Roy Botten ope-
rerer i «grenseland» på sine tek-
ster. I låten «Et lite postkort fra 
de levende døde» mikser han 
Olof Palme, Marylin Monroe, 
John F. Kennedy, Lenny Bruce 
og The Tupelo Missisippi Flash 
i en og samme låt og det høres 
helt naturlig ut.

– Det finnes et sted i verden 
der du trodde de som var døde 
faktisk lever, det er litt spesielle 
mennesker. Alle vet jo at Elvis 
lever og jeg og Thomas kommer 
til å havne på det stedet, sier  
Roy med en blanding av humor 
og alvor.

– Ja, vi er jo ikke døde tross 
alt, vi lever videre, det er poen-
get supplerer Thomas. 

Han forteller at de gjerne 
skulle hatt med flere navn i tek-
sten, men at det ikke var plass. I 
tillegg karakteriserer de seg 
som såpass gammeldagse at de 
sender postkort enda.

Det er flere tekster på albu-
met som skiller seg ut i den sto-
re mengden og «Lykkerust» er 
et av flere ord på det nye albu-
met Roy Botten har funnet på 
selv.

Inspirasjonen finner han i å 
lese.

– Jeg er så heldig å ha fri til-
gang til fylkesbiblioteket og har 

syv til åtte bøker oppslått til en-
hver tid, så har jeg skrevet de 
første 40 årene av livet mitt. Da 
fikk jeg skrevet unna klisjeene. 
Thomas sier jeg opererer med 
klisjéfilter, forteller han. 

– Tekst skal si noe, det skal 
være bildemessig, helst noe 
tvetydig og bety flere ting, fort-
setter låtskriveren. 

Han stiller store krav til seg 
selv.

Thomas gjør siste finish på 
tekstene før de gjøres om til 
sangbar tekst.

– Utfordring med norsk er å få 
det til å høres ekte ut. En må 
jobbe litt med å kunne synge 
det slik en ville sagt det. 

Farm studio i  
«grenseland»
De startet å spille sammen på 
90-tallet i «The Blackbirds. Da 
gikk det i engelske låter. Etter 
en tid skilte de lag før de møttes 
på nytt.

– Jeg ble oppringt av en venn 
som skulle sette sammen et 
band for å spille på 70-årsdagen 
til Bob Dylan, da ringte jeg Roy 
og dermed var vi i gang. Vi spil-
te et par år. Så kom vi på ideen 
om å spille egne låter på norsk, 
sier Thomas Nessheim.

Nå har de hovedbase i Farm 
Studio i Aurskog/Høland. Der 
har de øvingslokale, studio, 
produsent og manager. 

– Det var først da vi traff pro-
dusenten vår Magne Hellesjø at 
vi fikk satt i gang med innspil-
lingen av albumet. Magne tok 
tak i ting, fikk oss i gang og dyt-
tet oss i riktig retning, sier Tho-
mas. 

Til og med hunden Fie som er 
avbildet på albumet, er med på 
det meste.

– Ja, hvorfor er Fie avbildet på 
albumet?

– Det er hunden til manage-
ren vår Kari Meyer. Vi tok man-
ge bilder, men fant ut at fotoet 
av Fie ble det beste. Hun har 
fulgt oss i hele prosessen, stått 
utenfor og bjeffet når vi har 
spilt inn, vært med på scenen, 
på møter og på konserter, smi-
ler Roy.

Musikk i grenseland
De forteller at musikken be-
finner seg i grenselandet mel-
lom pop, rock, folk og viser.

– Innpakningen går mot pop 

og rock, forteller Thomas.
De forteller at de har en gam-

meldags  instrumentering.
²«Gammeldags som jeg er, så 

har jeg savna nye stemmer i 
norsk musikkliv som setter sånt 
på agendaen», skriver blogge-
ren Roger Ødegård.

– Vi bruker type akustiske in-
strumenter som for eksempel 
Steelgitar, og vi skifter gjerne 
instrumenter underveis. Vi er 
opptatt av å bruke de rette in-
strumentene, på samme måte 
som vi er opptatt av å bruke de 
riktige musikerne, forteller 
Thomas.

– Du har blitt sammenlignet 
med Henning Kvitnes, hva sy-
nes du om det?

– Ja, jeg har blitt sammenlig-
net med litt forskjellige musi-
kere, men det har vel med hvil-
ke preferanser den som hører 
på har. 

kulturkirken  
i grenseland?
20. januar 2018 skal de spille i 
Son Kulturkirke. 

– Hvordan blir det å spille 
der?

– Det er min første konsert på 
hjemmebane, det blir veldig 
moro. Kulturkirken i seg selv er 
veldig spesiell.

- Vil dere spille «Et lite post-
kort til de levende døde»?

Thomas ler. 
– Vi tenker at det er rom for 

våre tekster der også, men det 
må vi tenke litt på repertoaret 
der, sier Thomas.

– Vi har jo en sang som heter 

«Teologikk» som oppsummerer 
bibelen i 16 vers, vi får se om vi 
spiller den, smiler Roy.

– Tro og tvil er vel beslektet, 
supplerer Thomas.

– Vi kan vel si vi er ærbødig 
tvilende, avslutter Roy.

Thomas Nessheim fra Son

Opererer i grenseland

spiller nOrsk Musikk: Norsk musikk i grenseland mellom lys og mørke. Mellom virkelighet og 
drømmer. Roy Botten og Thomas Nessheim.  FOtO: espen Winther.

! sOn: Denne helgen er det virkelig en helg i kunstens tegn i Son. For det første 
blir det utstilling fra kulturskoleelevene i lokalene til Galleri Soon.

I fjor fikk elevene mye ros og ordfører Tom Anders Ludvigsen (bildet) sa dette 
da han åpnet utstillingen i 2016:

– Nå kan Hanne Lunder få sterk konkurranse fremover.
I år kan Lunder glede seg over at en del kulturskoleelever har tatt turen til 

henne og laget en del ting de stiller ut i helgen. 
- Kunsten er laget av 18 barn i alderen fra 10-17 år som har gått på keramikkkurs. Denne 

helgen kan man se et utvalg av hva de har laget og møte kursdeltakerne, sier hun.
Ved siden av utstillingen i Galleri Soon, så blir det en rekke andre kunstutstillinger i Son 

sentrum. Det er nemlig årets utgave av Høstutstillingen. I år er 15 forskjellige steder med, 
og det er rekordmange.  Du finner aktiviteter i butikker, spisesteder, verksteder og 
gallerier. Med andre ord : Det blir en skikkelig kulturhelg i Son.


