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Etter å ha ligget i dvale en stund har 
trollet våknet. Denne gangen satser ban-
det på å gi Rock 'n' Roll til publikum 
langt utenfor Norges grenser med sitt 
første internasjonale album «The Cave». 
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- Albumet kom ut i mars. Da hadde vi så vidt 
startet samarbeidet med Playground. Plata er nå 
ute på bensinstasjoner, iTunes og ulike nedlast-
ingskanaler rundt om kring. Jeg forventer ikke 
full pågang, men tror vi må jobbe oss opp igjen, 
sier trollkongen Frode Anderssen.

Ble sett
Under den norske Melodi Grand 

Prix i 2008 gjorde bandet seg bemer-
ket med den fengende hardrocklåten 
«Far Away», og ved å stille i kostymer.  

- Vi fikk en boost etter MGP. Det 
var 1.3 millioner som så på finalen. 
Vi hadde tre ganger så mange klikk på 
sosiale medier som noen annen artist i 
uken rundt finalen. Nå har bandet ligget 
stille en stund, men vi har begynt å jobbe 
oss opp igjen, forteller Anderssen.

King of Trolls kom til finalen som en av 
de store favorittene. «Far Away» fikk 3. plass. 
Trollkongen vet ikke om det blir noe ny delt-
agelse med bandet i Grand Prix, men utelukker 
ingenting. Om det ikke blir noen ny deltagelse 
med King of Trolls kan det hende han deltar 
som låtskriver for andre artister.   

- Jeg har bestemt meg for ikke å begrense meg 
til en spesiell sjanger når jeg lager musikk. Men 
låtene jeg lager for King og Trolls er selvfølgelig 
klassisk metall. 

Trollrock 
Musikken til King of Trolls er hard og groovy 

og melodisk. Du kan høre påvirkninger fra 
AC/DC, Kiss, Deep Purple og Iron Maiden. På 
facebooksiden har bandet fått tommelen opp 
av nær 11.000 fans fra ulike deler av verden.  

- Den første plata, «Far A Way» ( 2008) var et 
road-album med låter vi spilte når vi turnerte. 
Den ble innspilt på Fetsund. «The Cave» er 
innspilt i Göteborg med produsent Kee Marcello,  
 
 

 

 
 
 
tidligere gitarrist i Europe. Han gjør alle gitartin-
gene på plata. I tillegg deltar en studiotrom-
mis fra Los Angeles på plata. «The Cave»  har 
blitt tøffere, hardere og litt mer konsekvente i 
stilen, men det er fortsatt trollrock, forklarer 
Anderssen. 

Trollkongen opplyser at han har blitt kon-
taktet av en amerikansk hardrockkanal som 
ba om å få filene til den nye plata. I tillegg 
har han fått henvendelse fra Kina med 

spørsmål om å sende autografkort og bilder.  
 
- Musikken har begynt å spre seg litt. Men i 
platebransjen må du ha god tid i dag. I mo-
torsykkelmiljøet har du 1-prosenten. I musik-
kmiljøet har du 1-promillen. 1-promillen er de 
som blir plukket opp av et plateselskap. Vi ble 
plukket opp av Playground, og det er jeg veldig 
fornøyd med det. 

Markedsføres på sosiale medier
King of Trolls bruker nesten bare sosiale medier 

i markedsføringen. Dette har å gjøre med situas-
jonen til plateselskaper og plateselskapsmarkedet.  

 
- Jeg tror at plateselskapene har hvilt litt i 
timen. Nedlasting og sosiale medier har tatt 
de fullstendig på senga. Musikkbransjen er 
i stor forandring. Jeg vet det jobbes iherdig 
med å lage nye typer produkter for å få 
musikken ut på en litt annen måte. En 
positiv ting er at vinylplatene nå er på vei 
tilbake, forklarer Anderssen, som også 
har sørget for å trykke opp vinylplater av 

«The Cave».

- I London ble det meldt om en økning på 
500 prosent på salget av vinylplater i fjor. Jeg 

tror at vi i musikkbransjen må tenke litt anner-
ledes og hele tiden jakte på nye, gode låter som 
gjør at vi får nye boost. I Sør Amerika og Latin 
Amerika er musikken gratis. Der tjener artistene 
kun penger på konsertene sine. 

Blir du kjent igjen på gata?
- Nei, og det er faktisk helt nydelig. Når vi er 

ute å spiller med King of Trolls betyr ikke bak-
grunnspersonen Frode Anderssen noe. Da er det 
Rock 'n' Roll og bandet som skal være i fokus.  

King of Trolls 
på nye eventyr


