
 

RUMPISTOL – ”AWAY” 
 
Efter at have været kunstnerisk aktiv i mere end et årti er Jens B. 
Christiansen alias Rumpistol nu klar med sit 5. album. Titlen på albummet er 
”Away”. Hermed refereres bl.a. til den isolation, fravær og savn, der følger 
med den skabende proces, men også til det privilegium det er, at være i 
stand til at forsvinde ind i en anden verden og være et hundrede procent til 
stede i musikken. 
 
Efter Rumpistols seneste samarbejder med vokalisterne Red Baron (”Floating” 
albummet i 2012) og John LaMonica (”It’s Everywhere” EP, 2013), er han nu 
tilbage med et album, der fortsætter den udadvendte retning, samtidig med at det 
sender et anerkendende nik til hans tidligere instrumentale udgivelser. Dette 
høres især i valget af akustiske instrumenter som fast følgesvend til maskinparken 
samt det store fokus på detaljerne. Albummet gæstes i øvrigt af amerikanske 
John LaMonica, syd afrikanske Katherine Mills Rymer (fra OOFJ) samt Red 
Baron. 
 
Rumpistol har valgt albumtitlen ”Away”, fordi mange af numrene på albummet helt 
åbenlyst handler om fravær og de mange måder man kan være og blive væk på. 
Det handler om at fare vild eksistentielt eller eskapistisk - at være på flugt fra 
noget - og om at være på vej et nyt sted hen - en vigtig drivkraft som Rumpistol 
ofte har fremhævet ift. skabelsen af hans lyd. Jens B. Christiansen forklarer: 
 
”Alle mennesker kender til det at være fraværende, eller det ubehagelige og 
nærmest ydmygende i at være omkring fraværende mennesker. Paradoksalt nok 
er fravær som regel forårsaget at et totalt nærvær. Altså at man er så meget 
tilstede i én ting at man glemmer alt andet omkring én. Det er den zone jeg går 
ind i når jeg arbejder med min musik” 
 
Rumpistol har som de fleste elektroniske musikere og komponister altid arbejdet 
alene, så isolationen er på mange måder et grundvilkår, hvilket også kræver en 
speciel personlighed, som af mange måske kan opfattes som indadvendt og 
nørdet.  
 
Nørderiet underbygges af Rumpistols store forkærlighed for analoge virkemidler – 
bevidst sammenkrøllede kassettebånd, spolebånd, knitrende vinylplader og 
analoge synthesizere fra før den digitale tidsalder, hvor man byggede lyde op fra 
bunden – langsomt og ved hjælp af godt gedigent håndværk. 
 
De analoge virkemidler er sammen med den underspillede brug af børnestemmer 
også med til at fremhæve følelsen af nostalgi, hvor udvaskede minder fra 
barndommens land vækkes til live. Hør blot første singlen ”Asleep” som benytter 
uddrag af børnesangen ”Tornerose” og ”Adrift” hvor Rumpistol bl.a. har brugt en 
optagelse af sig selv som barn. 
 
Titelnummeret (en duet mellem Katherine Mills Rymer og Red Baron) bringer 
fraværs temaet ind i en parforholdskontekst mens det majestætiske slut nummer 
”Atacama (feat. John LaMonica)” ser på fraværet i et mere universelt 
menneskeligt perspektiv, inspireret af Guzmans dokumentarfilm ”Nostalgia For 
The Light”. 
 
Med stilistiske elementer fra både juke, ambient, house, idm & drum’n’bass, 
opsummerer ”Away” på elegant vis Rumpistols sjældne evne til at producere 
avanceret og genrekrydsende elektronisk musik som altid søger at bevare et 
menneskeligt ansigt, samtidig med at der med mikroskopisk præcision integreres 
lydmæssige detaljer, som kun muliggøres af mange timers - dages - ja måneders 
arbejde foran maskinerne. 
 
Det er en evne, der har vakt opsigt hos kritikere og DJs over hele verden, fra 
BBC's hedengangne John Peel til den franske techno-stjerne Laurent Garnier og 
som også har bragt Rumpistol til venues som det über-hippe Boiler Room i 
London, Roskilde Festival og den canadiske MUTEK Festival.  
 
Albummet ”Away” udkommer d. 10. februar på Rump Recordings. 
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Trackliste: 
1. A Dream 
2. A Town 

3. Away 
4. Amnesia 

5. Asleep 
6. Awake 

7. A Glance 
8. Amar 
9. A Fall 
10. Adrift 

11. Allahabad 
12. Atacama 
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