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Intrigue fra Karasjok er et kjent
live-band med flere hundre spille-
jobber bak seg. De har opptrådt på
de fleste festivaler nord for Polar-
sirkelen, hvor de har trukket fulle
hus og hvor partyfaktoren har vært
høy. Høy var den også på Ofelas
natt til lørdag. Ved midnatt entret
de scenen, og fansen entret scene-
kanten bare sekunder bak. Damene
begynte å joike «samiid ædnan»
før bandet hadde fått rigget seg til. 

200 personer var på konserten på
Ofelas.

– Stemningen er som den bruker
å være på Kirkenes-dagene. Mange
som ikke bruker å være her ellers,
har nå funnet veien hit. Det gjelder
også de som var for ung til å kom-
me inn her for fem år siden, sier Pål
Riise som er underholdningsan-
svarlig på Ofelas.

«Kicket» på joik
Heavy-joikerne lovte at de skulle

stille med fullladede batterier før
konserten, og det gjorde de.

– Det er alltid show i Kirkenes, vi
storkoser oss her, sier vokalist Kai
Somby.

Intrigue har også opptrådt i flere
TV- og radioprogrammer både i
inn- og utland i løpet av karrièren,
hvor «Gullruten » på TV 2 i Grieg-
hallen for fem år siden var en av
høydepunktene. De varmet blant
annet opp for TNT på Rockefeller
Music Hall i Oslo sommeren 2003.

Fra starten av, fra 1989, gjennom
hele 90-tallet og fram til i dag, har
det samiske heavyjoik-bandet blitt
ansett av kritikere og publikum
som det fremste live-bandet nord
for Polarsirkelen. 

– Det er takket være motorsyklis-
tene at vi har blitt det vi har blitt,
forteller Somby. Gruppa spilte
mye på MC-treff i begynnelsen av
sin karrière, både hardrock og joik.
Da de så hvor mye MC-gjengen
«kicket» på joik, begynte de å spil-
le videre på det. Derfor er musik-
ken blitt en blanding av hardrock
og joik, såkalt «heavyjoik».

– Vi er inspirert av hardrockere
som Deep Purple og Whitesnake,
sier Somby og forteller at de har 20
års jubileum om et par år. 

Gitt ut tre plater
De vant Rock mot rus-konserten

«Sørøyrocken 1993» som resulter-
te i debut-cd-en «Intrigue» som

kom i 1994. Plata inneholder tradi-
sjonell 80-talls melodiøs heavy-
rock, men fikk ikke den ventede
oppmerksomheten pga. bølgen av
groungerock som var populær da.
Plata ble likevel godt mottatt blant
fans og kritikere. Den er nå et etter-
traktet samlerobjekt. Du må betale
om lag 1200 kroner for den på
Ebay. 

I mars 2002 kom Intrigue ut med
CDEP’en «Heavyjoik», produsert
av stjernegitaristen Ronni Le Te-
krø fra TNT  og Dag Stokke. Den
fikk meget gode kritikker i pressen.
EP’en inneholder kjente, tradisjo-
nelle joiker iblandet melodiøs har-
drock. Hitlåta «Eadni Nieida» er
også kjent som temajoiken fra TV-
serien «Ante». EP’en solgte til gull
i løpet av tre måneder og nærmer
seg nå platinum. De ble samme år
hedret med «Áilloha?’ ærespris»
for sin innsats med å spre samisk
joik og musikk. I april 2003 ga de
ut CD-albumet «Crossover» – også
et samarbeid med Ronni Le Tekrø.
Albumet inneholder elleve melodi-
er, fra melodiøse ballader til feng-
ende rockejoiker. Flere av melodi-
ene er såkalte «crossovers», det vil
si engelske tekster med innslag av
joik – dette for å tilfredsstille den

stadig økende interessen sørover i
landet og utlandet. 

God vokalist
De siste par årene har bandet hatt

sporadiske konserter i inn- og ut-
land, bl.a. Sverige og Russland.
Med ny besetning i 2006 er bandet
igjen klar for konserter og plateut-
givelse neste år. 

– Vi jobber med det nye materia-
let, men vi stresser ikke. Alle har
vanlige jobber i tillegg, forteller
Somby. 

Intrigue består av: Kai Somby
(vokal), Tore Skoglund (gitar, kor),
Geir Karikoski  (gitar, keyboards,
kor), Frank Rasmus (bass, kor), og
Øyvind Karlsen (trommer). 

Knut Bakkevold og Steve Strø-
meng er ikke med i bandet lenger
og Geir Karikoski er ny. Ellers er
mannskapet det samme. 

– En kjempebra konsert! De leve-
rer alltid. Det er ikke vanskelig å se
at folk storkoser seg. Mange mener
at Kai Somby kunnet sunget i  Iron
Maiden. Det er som å høre vokalis-
ten der, bare enda bedre, sier Helge
Stærk, en av publikummerne.

gry@sva.no

Endelig
tilbake!

De skapte begrepet «heavyjoik», og betegnes
som det eneste bandet i verden i sin sjanger. Fre-
dag spilte Intrigue i Kirkenes. Det er fem år siden
sist. Bandet trodde de var blitt litt glemt, men det
var de ikke.

INTRIGUE spiller tung rock, god gammel hard rock blandet med joik.
For de som gikk glipp av konserten: Bandet skal spille i Alta på fredag.

FEM ÅR: Karismatiske Kai Somby
var den samme, selv det om det er
fem år siden Intrigue sist var i byen.

FANSEN: Damene i fremste rekke foran scenen satte stor pris på «gutta» fra Karasjok.


