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Kultur.  Livsstilsdiettene som skal gjør deg smartere og yngre
Malin Kulseth har besøk av antiaging-coach, klinisk ernærings-
fysiolog, Dagbladet-kommentator og fagdirektør i Legemiddelverket 
i Aftenposten Kultur. Se aptv.no

Profil

Eagles of Death Metal

XX Amerikansk rockeband fra Cali-
fornia, USA
XX Det ble dannet i 1998 av 
kompisene Jesse Hughes og 
Josh Homme (også frontfigur i 
Queens of the Stone Age), som er 
de eneste permanente medlem-
mene av bandet.
XX Har gitt ut fire plater. Den siste, 
Zipper Down, ble sluppet i 2015.
XX Utsatte Europa-turneen sin etter 
massakren 13. november 2015, 
men er nå i gang igjen under det 
omdøpte turnénavnet «The Nos 
Amis Tour».

Fakta

Terrorangrepet  
i Paris 13.11.15
XX Væpnede menn slo til om kvel-
den fredag 13. november på seks 
forskjellige steder i Paris. Flere 
av stedene var kulturarenaer, 
som konsertlokale, restauranter 
og fotballarena.
XX Kort tid etter tok terrorgruppen 
IS på seg skylden for angrepene.
XX Det ble tatt gisler i konsertloka-
let Bataclan, der bandet Eagles 
of Death Metal hadde konsert. 
89 personer døde der.
XX 130 personer ble drept og 368 
såret, 98 av dem alvorlig.

drept igjen, sier Hughes, som har 
begynt å bære lommekniv med 
seg uansett hvor han reiser.

Har skaffet seg våpen
Han innrømmer at han bærer nag 
til det muslimske samfunnet for 
ikke å ha tatt et skikkelig oppgjør 
med islamistene, og at han sliter 
med både redsel og sinne etter 
hendelsen på Bataclan.

– Jeg er ikke spesielt stolt over 
det, men jeg har skaffet meg vå-
pen til å ha hjemme i California. 
Jeg ønsker ikke å drepe folk, men 
det er den eneste måten jeg kan 
føle meg trygg på, sier han.

Han tror ikke terroristene var 
ute etter hverken ham eller ban-
det, men at de var spesielt ute et-
ter å ramme den jødiske familien 
som eier Bataclan.

– De sa i etterkant at det var tre 
skyttere der den kvelden, men det 
var seks av dem. De hang rundt i 
konsertlokalet hele dagen før kon-
serten, vi så dem luske rundt un-
der prøvene og backstage.

– Hvordan har du taklet det 
som skjedde, i etterkant?

– Jeg har ikke taklet det ennå. Sli-
ke intervjuer er en måte å takle 
det på, ved å fortelle om det som 
skjedde. Heldigvis har jeg i tillegg 
mange venner jeg kan falle tilbake 
på, som støtter meg.

– Har massakren påvirket mu-
sikken deres?

– Ja, definitivt, ved at hendelsen 
har gjort musikken viktigere for 
meg, sier Hughes.

Humoristiske musikere
Eagles of Death Metal er kjent for 
sin bruk av humor i musikken sin. 
Musikkmagasinet Rolling Stone 
har tidligere omtalt den siste pla-
ten deres Zipper Down (2015) som 
flåsete. Å bruke humor er Hughes 
fast bestemt på å fortsette med.

– Det blir et godt virkemiddel 
for å komme til hektene igjen. Det 
skal også være lett og gøy å kom-
me på konsertene våre, ikke trist. 
Vi må ikke se på dem som døde 
som ofre, de var vinnere. Mange 
av dem døde på heroiske måter, 
ansikt til ansikt med angriperne, 
uten å forlate venners side, sier 
Hughes.

I går spilte bandet på Sentrum 
Scene i Oslo, en konsert som ble 
utsolgt lenge før konsertdagen. 
Fra ikke å ha vakter i det hele tatt, 
har Eagles of Death Metal nå med 
seg vakter uansett hvor de reiser.

– Hva er bandets fremtidige 
ambisjoner?

–Etter konserten på tirsdag er 
planen ikke å ofre et sekund mer 
på disse idiotene av noen terroris-
ter. Men vi skal være de første som 
spiller på Bataclan når det åpner 
igjen. Jeg har, uten å ville det, endt 
opp med å symbolisere noe posi-
tivt for pariserne og fansen vår, og 
dét skal jeg ikke vende ryggen til.
thea.storoy.elnan@aftenposten.no

CHRISTIAN SØRGJERD
 
Miljøpartiet De Grønne 
(MDG) vil utrede kostna-
dene ved å bygge nytt 
Munch-museum på Tøyen. 
– Uheldig, mener Høyre. 
Men ordfører Marianne 
Borgen (SV) bedyrer at 
hun står ved Lambda-av-
talen.

Borgen var den som sikret fler-
tall for bygging av nytt Munch-
museum i Bjørvika. Hennes 
«ja» kom i 2013 da hun, som 
var i opposisjon, overrasken-
de inngikk avtale med Høyre, 
Venstre og KrF.

Nå er Borgen ordfører for SV, 
og partiet hennes sitter i byråd 
med MDG, som i helgen vedtok 
en uttalelse som kan tyde på at 
de ønsker å sette avtalen i spill.

SV støtter gjennomgang
Gruppeleder for SV i Oslos by-
styre, Sunniva Holmås Eidsvoll 
kan fortelle at SVs standpunkt 
i denne saken er helt tydelig.

– Vi mener at det er veldig 
smart å gjennomgå kostnade-
ne ved Lambda. Nå sitter vi i by-
råd, og det har vi ikke gjort på 
lenge. Vi overtar store prosjek-
ter, så det å være med på gjen-
nomgang av prosjektene er vi 
veldig innstilt på, sier Holmås 
Eidsvoll.

Ordfører Marianne Borgen 
gjør det klinkende klart at hun 

står ved avtalen hun inngikk 
i 2013.

 – Jeg står støtt på den avta-
len jeg inngikk knyttet til byg-
ging av nytt Munchmuseum i 
Bjørvika og det områdeløftet 
vil holder på med på Tøyen. Det 
betyr ikke at vi ikke skal se på 
økonomien og få oversikt over 
kostnadene, sier hun.

Konfrontert med at det i av-
talen mellom Ap, SV og MDG 
bare står at man skal realise-
re nytt Munch-museum, ikke 
hvor det skal ligge, gjentar hun 
forsikringen.

– Jeg står støtt på den avtalen. 
Det ikke kommet frem noe ny 
informasjon som skulle tilsi at 
man skulle tenke annerledes, 
sier hun til Aftenposten.

Høyre: Uheldig
Høyres gruppeleder i Oslo by-
styre, Eirik Lae Solberg, mener 
Munchmuseet i Bjørvika er et 
godt og gjennomarbeidet pro-
sjekt og synes der svært uhel-
dig at MDG nå forsøker å skape 
ny usikkerhet om museet.

– Jeg stoler på at Munch-Tøy-
en-avtalen sikrer at arbeidet 
med museet fortsetter som 
planlagt. Det siste vi trenger, er 
at fremtiden til en av verdens 
største kunstsamlinger sendes 
ut på en ny ørkenvandring. By-
rådslederen bør raskt fjerne all 
usikkerhet og bekrefte at by-
rådet står bak Munchmuseet i 
Bjørvika, sier han.

NYTT MUNCH-MUSEUM

Oslo-ordføreren står  
ved Lambda-avtalen

Alle de fire medlemmene 
av et britisk indieband 
og manageren deres skal 
være omkommet i en 
trafikkulykke i Södertälje 
utenfor Stockholm natt til 
i går.

En lang rekke svenske og bri-
tiske medier skriver at bandet 
Viola Beach og manageren de-
res skal ha befunnet seg i bilen 
som kjørte utfor en bro og ned 
i en kanal. Fem døde i ulykken.

Opplysningene er ikke be-
kreftet, men mange fans har 
lagt ut minneord og meldin-
ger som hyller bandet på flere 
nettsider. 

Få timer før ulykken spilte 
bandet i Norrköping på en fes-
tival som arrangeres av selska-
pet FKP Scorpio.

– Dessverre ser det ut til at 
den tragiske opplysningen om 
at de fire bandmedlemmene 
og manageren deres døde i 
ulykken, er sann. Det er frykte-
lig. En ufattelig tragedie, sier 
selskapets sjef, Folkert Koop-
mans, til Aftonbladet.

Ulykken skjedde ved ei vippe-
bro som kan heves for å slippe 
båter forbi i kanalen. Det an-
tas at bilen som havnet i van-
net, kjørte gjennom en bom og 
traff en hevet del av broen idet 
den var på vei ned. (NTB)

SVERIGE 

Kjørt utfor bro – band omkom

De fem som døde da en bil kjørte utfor en veibro og ned i vannet 
i Södertälje lørdag, var ifølge britiske medier medlemmer av 
indiegruppen Viola Beach. FOTO: JOHAN NILSSON / TT
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pKonserten var ferdig etter 

at avisen gikk i trykken. 
Les anmeldelsen på ap.no/
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