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• YOU WANTED TR.E BEST ... 

Signature Edition RV~ 
Duotone Amplifier v~ 

"My Duotone amplifiers give me the gut-wrenching tone that can deliver 
the llff classic guitar sound o-?-stage night after night." www.llt.nu ll; __ IAB~ ~ 
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• I' I' Detar klart att 
det finns en del 
fans som tycker 

att det konns helt fel 
att jag fyller Ace roll, 
men man far ju 
komma ihag att vi vill 
gora vort yttersta for 
att behollo under 
hottnlnqsvordet i det 
nor konceptet" 

••••••••••• 

KISS, alias vara sminkade 
barndomshjaltar har hallit 

. pa i runt 35 ar nu och kring 
karnan bestaende av de tva eldsjalarna 
Gene Simmons och Paul Stanley har 
det cirkulerat lite olika musikanter. 
Trummisarna bar varit n.igra fa och 
sologitarristerna har varit ndgra fler. 
FUZZ fick chansen till en pratstund 
med den senaste i ordningen och den 
som tycks ha etablerat en stark position . 
Tommy Thayer heter hansom slar en 
signal /ran ett soligt Los Angeles . 

- Hi, this is Tommy Thayer from KISS, lju 
der der i andra anden av relefonrraden. Jag 
undrar bur manga ganger man bar drornr 
om arr bli uppringd av en girarrist ifrdn 
rockbandet KISS1 Kanske inre sa manga 
egentligen om jag skall vara ar lig , for dee 
har ju liksom inte funnies pa karran. Nu har 
der da i alla fall ham och man kan ju stalla 
sig fragan vad som bar gjorr art mitt och 
manga andras !iv har influerats nagot sa till 
den extrema grad av err gang sminkade far 
broder fran New York som spelar Iarrsrnalra 
la.tar och som ureslutande besjunger liver 
fran den posiriva sidan. 

Pa seen sprucar man larsasblod och eld. 
Skjurer rakerer fran girarrer och hissar upp sig 
sjalva och rrurnset tiorals merer i lufren. Hogsr 
underhallande och dessurom med alldeles 
utrnarkra musikaliska insatser och en he! massa 
klassiska la.tar i bagaget. Man fick onekligen 
ihop dee dar. Der finns nog inger band som bar 
lyckars sa val med art urveckla sig sjalva och 
dessurorn gjorr dee i over rrertio ar - och egem 
ligen aldrig bar varit av banan. 

KISS ar med sakerher err 
av de band som kommer art ga 
rill hisrorien som err av dee 
allra srorsra. Kombinarionen 
av en grafisk profil, la.tar som 
ar larra an rycka om och en he! 
massa kariek kan inre bli annar 
an sror underhdllning. lite 
amerikansk tryggher och en 
jakla massa magi. 

Business bar all rid vari t 
en av ledstjarnorna for KISS 
och nar man arerforenades 
med den sminkade original 
uppsarrningen 1996 sa var dee err kart ater 
seende och en sror kommersiell framgang. 
Ince heir ovantat blev dee varrefrer tiden led 
sli rnrngar i !eden och hur skulle man da 
gora1 Der var heir enkelr inre !age art var 
ken sminka av sig igen eller skapa nya karak 
rarer. Helt sonika tog man da israller in 
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I' I' Som en ren hobby 
startade jag da ett 
KISS-tributeband 

Kiss anno 2008; Paul Stanley, Eric Singer, Tommy Thayer och Gene Simmons. 

nagra mer pali tliga 
talanger i urbyte mot 
"parryfalangen"; 
Peter Criss och Ace 
Frehley, och lat de 
nya med lemmarna 
kliva ,i'n i de red an 
e~ablerade karakra 
rernas kostymer och 
sminkning. Bander 

besrar idag av basisten Gene Simmons och 
gitarristen Paul Stanley same trummisen 
Eric Singer som kanmannen och Tommy 
Thayer som rymdmannen. Der ar kanske sa 
nara man kan komma det ursprungliga och 
lararna och scenshowen ar ju forrfarande de 
samma och biljetter saljer man forrfarande 

som kom att spela pa 
Paul Stanleys fodelse- 
dagsfest. Gene fragade 
om jag var intresserad 
av att jobba for dem. 
Vilken fraga!" 

manga av. Men hur kanns <let da att spela 
rollen av "Ace", fragar jag Thayer' 
- Der ar klart att jag forvisso fyller Ace 

gamla roll av Spaceman. Sedan nagra 
veckor rillbaka sjunger jag ocksa Shock Me 
pa seen. Jag var verkligen tveksam till att 
ta en sadant steg som kanns valdigt 
mycket Ace Frehley, sager Tommy. 

Men Paul och Gene insisterade. 
- Jag tycker det bar funkat bra, men 

ibland undrar jag varfor. Ar <let laten eller 
minnena som folk uppskattar. Varrefrer 
tiden gar kommer jag kanske att kunna 
urveckla rollen till lite mer av min egen . 
Men det bar ingen hog prioritet. Det dar 
ar ju lite av en fraga om vad fansen egenr 
ligen viii ha. Finns det egentligen nagot 
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intresse av nagor nyrt fragar jag mig ibland. 
Sag at t KISS skulle spela in en ny platta, 
fi nns dee da verkligen nagor inrresse av dee, 
for da skulle vi ju fa hoppa over vissa av de 
klassiska lacarna nar vi spelar live. Jag ar 
inre sa saker pa arr de skulle vara en bra los 
ning, sager han. 

Tommy menar att man masre vara radd 
om arver aven om dee kanske rent konsmar 
l igr kan karmas som en upprepning. 
- KISS ar ju t illrackligr Stora anda och 

der vi gar ar art vi haller arver levande, for 
det firms forrfarande err valdigr storr intresse 
bland publiken arr uppleva och ateruppleva 
fenomener. Var publik besrar av de flesra 
aldrar nu for riden och KISS ar heir enkelc 
srorre an "bara" err band, efter 3 5 ar pa rop 
pen. Dec ar klarr act dee finns en del fans 
som rycker arr det kanns heir fel arr jag fyl 
ler Ace roll, men man far ju komma ihag 
arr vi vill gora vart yrrersra for arr behal l a 
underhdllningsvarder i der har konceprer. 
Och vi saljer ju fortfarande ur vara konser 
ter. Jag vill nog heist se dee som om jag, 
med den storsra respekr for Ace, fyller rol 
len som Spaceman i KISS och ingenring 
annat. Sen kan man all rid lagga ideologiska 
och "arl iga" aspekrer pa der hela, men nyr- 

tan av det ar kanske int e sa star som man 
tror for nagon egenrligen. Klassiska KISS 
bygger pa de fyra karakrarerna och jag rror 
inte arr nagon hade blivir gladare av arr se 
en nyurvecklad "Tommy Elefanrmannen" 
eller nagot liknande. 

Hur kom der sig da arr han hamnade i 
bander) Vilken ar Tommy Thayers egen 
musikaliska historia) 
- Jag var med i ett band som herre Black 

'n Blue sum gav ut fyra skivor under 80- 
och 90-talen och faktiskt var forband rill 
KISS pa den har ciden. Gene producerade 
for ovrigt en av vara platror. Bander spelade 
ocksa in med legendariska Dieter Dirks, pro 
ducent at bland annat Accept och Scorpi 
ons, pa plats i Koln, sager Thayer. 

Tommy har ocksa varir med och spelat 
pa en he] del andra arrisrers plarror och skrev 
(Va av latarna pa KISS-plattan Hot In The 
Shade, namligen Betrayed och Street Giveth. 

- For ungefar cio ar sedan cog jag beslu 
tet act lagga om min karriar till art handla 
mer om management och lagga der rena musi 
cerandet pa hyllan. Bander hade gatt hela var 
vet rum och jag ville gora nagot annat. Som 
en ren hobby srarrade jag da ett KISS-tribu 
reband sum kom att spela pa Paul Sranleys 

, , Ace gitarrspel ar inte 
alltid so komplicerat 
men alltid helt ratt for 

laten. Jag tycker hons spel 
allra framst kannetecknas 
av melodi och hons riff ar 
oerhort rytmiska. KISS ar ju. 
som det hardrockband det 
ar. ett riffbaserat band" 

fodelsedagsfesr. Gene fragade om jag var inrres 
serad av att jobba for elem. Vilken fraga! 

Tommy fick da uppdraget arr 1992 borja 
arbera med arr sammanstalla bildmaterialer 
som kom arr urgora boken KISSTORY. Han 
producerade ocksa lite annat for bander, bland 
annat rva dvd: Kiss Symphony: Alive IV och The 
Second Coming same cicelsparet till filmen 
Detroit Rock City. 

- Jag kom att bli mer och mer en de! av 
"familjen" och jobbade ocksa med bander nar 
de skulle repa in de gamla latarna infor arer 
foreningen, sager han. 

Runt 2002 borjade det visa sig att Ace inte 
langre hade samma gnisra och intresse och vid 
allt fler rillfallen blev Tommy tillsagd act vara 

beredd urifall der skulle vara nodvandigt att hoppa in. 
- Redan da bade vi forberett kosrymen och sminker och 

nar Ace slutligen da hoppade av, sa visste Paul och Gene vad 
jag gick for. 

- Man kan nog saga arr det blev mer och mer uppenbarr 
sregvis. Ace bade varit oerhort nara arr inte dyka upp vid 
nagra rillfallen. Jag var ju rurnemanager pa den tiden och 
fick verkligen kanna pa bur det var arr leva i ovissheten om 
vad som skulle kunna handa. Den forsta incidenten intraf 
fade under Farewell Tour ar 2000, da Ace lyckades missa tre 
flighrer trots att man hade en bi! sum vantade pa arr plocka 
upp honom uranfor bans dorr. 

- 24 rimmar senare lyckas vi fa ut honom ur husec och 
fll honom pa planer, men da blev der israller err mekaniskr 
fel pa planer som blev sraendes i flera timmar. Da sade mana 
gern Doc McGhee rill mig for forsra gangen arr jag skulle 
gora mig beredd for konserten pa Irvine Meadows i Kalifor 
nien. Jag satte mig i bilen for att aka ur och tankte arr jag 
nog skulle klara av det, aven fast jag inte hade spelat pa ett 
rag. Val dar i omkladningsrummer blev jag snabbr omhan 
dercagen och de ordnade en av Ace kosrymer sa arr den pas 
sade mig och jag fick pa mig sminket. Nar allt var klarc sa 
dyker narurligtvis Ace upp och sager "Hi Tommy" sum om 
inget har hant, dar jag sitter i bans smink och i hans kostym . 
Typiskr Ace. Pa 20 minuter sa har Ace sjalv klarr om och 
sminkar sig, sa den gangen blev dee inger. 

Den andra gangen fick Tommy avbryta en semester pa 
Hawaii for art vara med pa avslurningen av vinter-OS i Salt 
Lake City. 

- Jag kommer fram dagen innan repetitionerna och narur 
ligtvis dyker Ace sjalv upp dagen efter och kan sjalv vara 
med. Den gangen bad han fakriskr om ursakr. Tva veckor 
senare pa en privat spelning pa Jamaica vissre vi dock i god 
rid act Ace inte tankte vara med och det blev min forsta spel 
ning med bander. 

- Jag hade ju ocksa bade spelat pa nagra av bandets plat 
tor och fungerat som rurnemanager och vissre allr om bur 
der hela fungerade. for mig fanns der faktiskt aldrig nagon 
ambition att bli med i bander och dee kanske later konsrigt 
med ranke pa arr dee ar err oerhort roligr jobb. Arr spela live 
med der har bander liknar ingenting annat och jag trivs 
narurligtvis mycker bra, sager han. Tommy menar att ban 
tar en dag i cager och kan inte urtala sig om hur lager ar om 
tio ar. Kanske Ace kommer tillbaka och da far man ta det 
for vad det ar. 

Hur iir stiimningen mellan er? 
- Ace och jag bar umgatts nasran dagligen under sex ar 

och bar en mycker vanskaplig och bra relation. Han bar rill 
och med sagr arr om nagon ska!! ersarca honom sa skall dee 
vara jag och dee kanns mycket bra. Ace ar en otroligt kul 
och humoristisk kille och err rent noje art umgas med. Var 
for han ibland blir lite irrarionell, ja der fllr du nog fraga 
honom om. Der ar en ara arr forsoka fylla hans skor sum ar 
bade srora och hoga, skrarrar Tommy. Jag vet min plats. 

Rent musikaliskt da, vilka var de stora influenserna) 
- Redan pa tidigt 70-tal, nar Alive kom, sa var jag err score 

KISS-fan och har allrid alskat Ace girarrspel och jag rror att 
vi i manga avseenden kommer fran samma skola, den blues 
baserade engelska hardrockskolan. En an nan girarrisr jag verk 
ligen gillar, da sum nu, ar fakriskt Elron Johns gamla 
vapendragare Davey Johnston, sum jag rycker verkligen bidrar 
pa en ypperligr sarr i alla musikaliska siruationer han stalls 
infor. Man kan ju rycka art dee ar langt ifran rocken men da 
skall man komma ihag arr Elron Johns band pa 70-raler egent- 
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~ KISS/Tommy Thayer ••••• 
.. .. Min Hughes & Kettner sig 

ncturjorstorokre har en oer 
horo tyngd och djup och or 

valdigt fbljsam i tonen. Den er 
dessutom valdigt snygg och 

., .... 

Tommy Thayer med sin signaturfdrstdrkare (rein Hughes & Kettner. 

- Jag bar fakcisk t 
allcid bara spelar 
pa Les Paul, sager 
Thayer. Dec ar 
den ureslurande 
basta gicarren i 
alla kacegorier. 
Den bar tyngd 

och den bar spelbarhet och den ar des 
surom den snyggaste av alla gicarrer 
rycker jag. Jag ar dock inger direkt 
teknikfreak och vet fakr iskt inre ens 
vad dee sitter for mikrofoner i mina 

har en bla neon-belysning i 
toppen som passer spocekon 
ceptet valdigt bra. 

ligen var ett rockband. Mina musikaliska 
forebilder vad der galler gicarr ar annars de 
srora hjaltarria. 

Tommy sager sig vara belt och ballet 
sjalvlard och bi:irjade spela efrer planar och 
tog U[ saker pa halva hasr igheren pa gram 
mofonen. 
- Der ar nag dee sarr jag tycker ar dee 

basra arr lara sig pa. Mitt i:ivande bar al lr id 
varit inrikrat pa la.car och jag bar inre direkt 
suttir och ni:itt skalor i nagon srorre ursrrack 
ning. Innan en konserr sa var mer jag upp 
en kvart med att bara spela. Ace gitarrspel 
ar inre all rid sa komplicerat men allrid belt 
rate for laren. Jag rycker bans spel allra 
frarnsr kannerecknas av melodi och bans riff 
ar oerhi:irt rytrn iska. KISS ar ju, som dee 
hdrdrockband der ar, ett riffbaserat band, 
men der finns alltid intressanra variar ioner 
och rnusikal irer i der man bar gjort. 

En /raga man mdste stalla iir ju s;ii!vk!m·t vilka 
favoritsolon d11 har i KISS-repertoaren? 

- Jag gillar att spela I 00 000 Years och 
jag ar valdigr fortjusr i Black Diamond och 
der klassiska partier dar jag spelar sraendes 
pa knana. Manga av lacarna ar kul arr spela. 

Skriver du nagon 11111sik pa egen hand? 
- Javissr, om ince all min rid ras upp av 

mitt engagemang i KISS sa spenderar jag 
mycker rid i min egen studio. Der ar rock, 
som i R-0-C-K som ar min forsra och sri:irsra 
karlek vad der galler musik och der ar ocksa 
dar som mina egna lacar ri:ir sig. Om jag 
skulle satta samman ett dri:imband, forutom 
KISS da, sa skulle nag Jimmy Page, John 
Bonham och Paul McCartney vara med. 

Utmstning da. Har c/11 al/tic! varit en Les 
Paul-cmhiingare., Det hade viii inte /11ngerat 
nagot vidare att spela sologitarr i KISS pa en 
Fender Stratocaster? 

gitarrer. 
Jag har ho'rt att d11 precis fatt din 

egna signaturfo·rstiirkare fran Hughes & 
Kettner. Viii d11 beriitta lite om den? 
- Der ar i grunden en Hughes & 

Kettner DuoTone 100 W som jag 
tycker ar belt fantastisk och faktiskt for 
mig kanns barrre an en Marshall. Den 
later stort och krafrfullt och bar err val 
digt "klassiskt" ljud. Jag har gillat den 
lange och nar tillverkaren horde dee sa 
fragade de om jag skulle vara inrresse 
rad av arr fa min egen signaturmodell, 
vilket jag sjalvklart ville. Den bar en 
oerhi:ird tyngd och djup och ar valdigt 
foljsam i tonen. Den ar dessurom val 
digt snygg och bar en bla neon-belys 
ning i toppen som passar space- kon 
ceptet valdigt bra. Jag skulle inte byta 
m den mot nagon annan forstarkare 
och pa seen bar jag fyra toppar och 
tjugo hi:igralarl:'ldor. Den ar sabra arr 
jag inte anvande n:'lgra effekter alls. 
Jag ar inblandad i olika typer av val 
gi:irenhet och alla mina royalties fran 
forsaljningen av den bar fi:irstarkaren 
gar faktiskt direkt till The Childrens 
Hospital i Los Angeles. 

Inga effekter alls? 
- NeJ, inga alls med ett liter 

undantag. Den enda effekr jag faktiskt 
anvander, n:'lgonsin, ar en octaver i solar pa 
la.ten Christine Sixteen. Jag ar av den skolan 
som anser att girarrsoundet sitter i fingrarna. 
En konserr jag sag nyligen, jag beratrar inte 
med vem, var ett tydligt exempel pa det. Som 
gasrarrisr bade man bjudit in Slash och nar 
ban pluggade in sin Les Paul ratt in i forstar 
karen vissre man direkt var ska.per skulle sra 
utan nagon som heist tvekan. Man skall ime 
halla pa s:'t mycket med effekter, for man tap 
par alldeles for mycket av ronen, Effekter hal 
ler ocksa tillbaka den dynamik som finns i ett 
s:'ldant ganska enkelt instrument som girarr 
ar. Der ar battre arr lara sig anvanda den dyna 
miken, sager Tommy Thayer avslurningsvis. 

Ingen Jar val ha undgatt att KISS snare 
ar Sverigeakrnella) Fi:ir er lasare som mot 
formodan ime kanner till derta kan namnas 
arr bander ger en konserr pa Stockholms Sra 
dion den 30 maj .• 
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