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musik rock

Sangere ankommer til inter-
views på mange måder. Nogle 
i bil, andre i taxi, enkelte med 
bus og en del på gåben. Man-
ge kommer for sent, og enkel-
te dukker aldrig op.

Johan Olsen fra Magtens 
Korridorer hugger bremsen 
i på sin tunge, sortlakerede 
jernhest foran den aftalte café 
præcis på klokkeslettet. Han 
parkerer, sætter en bristefær-
dig Fakta-pose fra sig på den 
kolde asfalt foran Café Snork 
på Vesterbro og siger smilen-
de: ”Dav”.

Da han træder inden for på 
Café Snork, hilser de få tilste-
deværende højlydt på ham, 
mens han bestiller en Hof. Jo-
han Olsen kommer lige fra sit 
arbejde som forsker på Biolo-
gisk Institut på Københavns 
Universitet, hvor han har 
slubret kaffe hele formidda-
gen, så de tilsætningsfrie Ma-
nitou-smøger kræver mere 
kompetent selskab.

Da han sætter sig bag bor-
det i caféens bagende, sitrer 
hans ene ben som et lydløst 
trykluftbor. Efter et halvt års 
koncertpause er Johan Olsen 
tændt som smøgen mellem 
hans fingre. Nu er det endelig 
tid til at fylde lungerne med 
fortættet spillestedsluft og 
brøle det efterhånden omfat-
tende publikum til de atomer.

- Jeg har glædet mig helt 
sindssygt til at komme på 
landevejen igen. Jeg er sulten 
og klar til at komme på græs, 
konstaterer forsangeren, der 
af udseende ikke har foran-
dret sig synderligt, siden jeg 
interviewede ham sidst.

En videnskabelig mission
Hans ene fortand er stadig 
blå og skægstubbene stritter 
anarkistisk. Men personen 
bag skægget virker på en el-
ler anden måde mere cool 
og balanceret end sidst, jeg 
udspurgte ham om livet som 
linedanser på en stram snor 

Orkan med  
nye nuancer
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spændt ud mellem dagjob-
bet som forsker og aften- og 
weekendarbejdet som rock-
musiker. 

- Jeg tror faktisk, mit liv 
tager sig nogenlunde iden-

tisk ud i forhold til dengang. 
Den helt store forskel er, at 
jeg i dag har en fast stilling 
ved universitetet, så jeg ikke 
konstant skal sidde og skrive 
ansøgninger til forskellige 

fonde, hvilket betyder langt 
mindre stress, fortæller Johan 
Olsen.

Netop stress burde ellers 
være inden for rækkevidde, 
når man studerer hvem og 

hvad, Johan Olsen de senere 
år har spillet med og i ved si-
den af Magtens Korridorer. 
Sammen med Torben Steno 
stiftede han den underfun-
dige og populære duo Pligten 

Kalder, bandet Retox Panic 
både turnerede og udgav han 
album med i 2011, og der-
udover er det blevet til gæ-
steoptrædener med Volbeat, 
L.O.C. samt Red Warszawa.

- At navigere mellem disse 
mange konstellationer, am-
bitioner og koncertdatoer 
stresser mig ikke. Jeg har ikke 
noget stort kontrolbehov for 
at følge hver eneste detalje. 

Det er eksempelvis Niklas 
Schneidermann, der styrer 
alt det praktiske med kom-
munikation og management 
i Magtens Korridorer. Når 
vi øver, føles det heller aldrig 

som arbejde på samme måde 
som mit forskerjob, forklarer 
Johan Olsen.

Efter han blev et kendt an-
sigt, begyndte han at blive 
booket til at holde foredrag 

på gymnasier og HTX om 
formidling og forskning.

- Det er enormt givende 
for mig, da jeg føler, jeg har 
en mission i at fortælle om 
naturvidenskab og forskning. 

Vigtigheden af de erkendel-
ser, den naturvidenskabelige 
forskning giver os, er enorm. 
Den fortæller både gode filo-
sofiske og konkrete historier 
om virkeligheden.

Et ægte paradoks
I Magtens Korridorer er fo-
kus unægtelig et andet end på 
Biologisk Institut. Der er det 
menneskelige relationer og 
sociologiske betragtninger, 
der mikroskoperes. Uanset 
om Johan Olsen finkæmmer 
mikro- eller makrokosmos, 
blafrer svarene dog utydeligt 
under petriskålen eller ude i 
horisonten.

- Jeg er sgu ikke kommet 
nærmere noget svar inden 
for nogle af verdenerne. Hel-
digvis. Hvis man en dag tror, 
man har svaret, er man for al-
vor faret vild. Det handler om 
at snige sig ind på svaret uden 
at finde det. Om hele tiden at 
stirre rundt om hjørnet og se, 
hvad der gemmer sig, beskri-
ver Johan Olsen med øjne, 
der for en gang skyld har sam-
me størrelse som gabet.

At der ligger en selvmod-
sigelse i at have to job, hvor 
man søger efter sandheden 
og ikke ønsker at finde den, 
kan Johan Olsen sagtens se.

- Det er et paradoks, hvis 
man ser på det alt for kon-
kret. I praksis går jeg jo ikke 
rundt på mit laboratorium 
og tænker, at det hele er no-
get, vi finder på. Jeg opfylder 
nogle strenge videnskabelige 
og teoretiske krav i al min 
forskning og føler et gigantisk 
pres, fordi der konstant skal 
udgives artikler. Det er ikke 
nødvendigvis sindssygt mor-
somt at skrive videnskabelige 
artikler. Det sjove er netop at 
eksperimentere, under streger  
Johan Olsen. 

I Magtens Korridorer er 
det tilsvarede realise ringen, 

[ Vi er 
mennesker og 
ser kun det, 
vi kan se med 
det hardware 
og software, 
vi nu engang 
er udstyret 
med.
Johan Olsen
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der tilta-
ler ham, 

og ikke 
salgs-

tal. Hvis 
gruppen 
sælger 

mange plader, kan den let-
tere lave den næste, så på den 
måde er det fint. Men som 
målestok på succes siger det 
ham ingenting. Det er mere 
interessant at tale om, hvor-

dan bandet har forbedret sig 
de seneste otte år.

- Vi er blevet ekstremt me-
get bedre til at spille, fordi vi 
har givet åndssvagt mange 
koncerter. Det lærer man 
håndværket af, skal jeg hil-
se at sige. Det er kun vores 
trommeslager Anders, der 
er konservatorieuddannet, 
derfor har de andre nogle in-
strumentale skævheder, der 
gør bandet meget menneske-

ligt. Det er ikke ad hoc-und-
skyldning for vores tekniske 
formåen, men en kærligheds-
erklæring til det upolerede. 
Vi har aldrig haft ambitio-
ner om andet end at komme 
ud at drikke bajere og larme, 
konstaterer Johan Olsen og 
knækker nakken på Hof’en.

Hans stemmepragt har 
gennem hele rejsen været den 
orkan, der hev og sled i sej-
lene på scenen og studiet. De 

seneste år har han erfaret, at 
han faktisk kan synge og ikke 
nødvendigvis skal kilde Rich-
terskalaen med sin voldsom-
me vokalstyrke. 

- Min force i gamle dage 
var at synge sindssygt højt og 
gøre det uafbrudt i to timer. 
Det er jo også et talent i sig 
selv, men ikke så interessant 
i længden hverken for mig 
eller publikum, konkluderer 
Johan Olsen.

Det er især efter at have op-
trådt sammen med Torben 
Steno, at han har opdaget nye 
sider af sin vokal. De har ofte 
optrådt på små værtshuse, 
hvor publikum nærmest har 
siddet på scenen. 

- Det var kun hans orgel og 
min stemme, der skulle løfte 
sangene. Der var pludselig 
ikke to guitarer og en brølen-
de bas, der skulle overdøves. 
Derfor begyndte jeg selv at 

lægge mærke til nogle nuan-
cer, jeg ikke tidligere havde 
hørt. Det har inspireret mig 
til at variere min vokal meget 
på det seneste album ”Impe-
riet Falder”, hvor jeg selv kan 
høre forskel i forhold til tid-
ligere udgivelser, siger Johan 
Olsen.

Den største udfordring
Som regel er der ret mange 
bands om budet inden for en 

musikalsk genre. Men Mag-
tens Korridorer har formået 
at forblive det eneste band af 
sin slags i Danmark.

- Jeg tror stadig, vi tilbyder 
noget, der er radikalt ander-
ledes end andre bands. Ikke 
mindst live. Jeg tror selv, jeg 
ville nyde at være til en af vo-
res koncerter, hvor man bli-
ver blæst totalt igennem, for-
tæller Johan Olsen.

Hans erfaring er, at pub-

likum i hele Danmark tager 
sangene til sig, selv om bandet 
har sit udspring i København.

- Selv om vi skriver sange 
om Vesterbro, kunne de jo 
lige så godt foregå i Kolding. 
Jeg føler på ingen måde, vi 
ekskluderer publikum, når vi 
skriver om Nordhavn Stati-
on, betoner Johan Olsen.

Den største udfordring i 
bandet har for ham at se væ-
ret at turnere og få det til at 
hænge sammen med job, ko-
ner, kærester, børn og ikke 
mindst hinanden.

- Vi havde holdt hinanden 
ud hver onsdag aften i øvelo-
kalet, inden vi sprang direkte 
ud i 100 koncerter om året. At 
tilbringe flere måneder sam-
men i bandbus, på scenen og 
i omklædningsrum kræver 
edder-røvme, at man kan hol-
de sine kolleger ud. Der har 
vi været virkelig heldige med 
den interne kemi, fryder Jo-
han Olsen sig.

Et olmt univers
I musik handler succes både 
om kemi, talent og held. 
Gruppens sangtekster opstår 
i et krydsfelt mellem disse 
tre elementer. Johan Olsen 
erkender blankt, at han ikke 
bruger nær så meget tid på 
sangtekster som på videnska-

belige artikler.
- Sangteksterne udsprin-

ger næsten altid af en spontan 
stemning. Hvis jeg begynder 
at spekulere over dem, er min 
erfaring, at det bliver dårlige 
sange med for mange kli-
chéer og ord, der hiver og vri-
der for at komme til at rime. 
Det virker bedst at skrive 
dem, mens jeg ligger på gul-
vet i øvelokalet, og de andre 
i bandet jagter akkorder. På 
den måde filtrerer jeg heller 
ikke, hvilket man kan høre på 
”Imperiet Falder”, hvis sange  
gennemgående er ret dystre. 
Jeg ville jo gerne dosere håb-
løsheden og ikke skildre så 
olmt et univers. Men jeg kan 
ikke ændre det. Jeg skal ikke 
ændre det, understreger Jo-
han Olsen for sig selv. 

Et skidespændende liv
Forsangeren mener ikke, fa-
milien har lidt overlast på 
grund af Magtens Korrido-
rers ind imellem heltiske pro-
gram. 

Deltidsarbejdet som for-
sker betyder, at han kan 
komme tidligt hjem og være 
mere sammen med børnene i 
hverdagene, end de fleste an-
dre forældre kan. Ungerne er 
efterhånden også så gamle, at 
de kan komme med på turné 

ind imellem, hvorved savnet 
ikke bliver alt for stort.

- Det påvirker mit humør 
og mit liv, at jeg laver noget, 
der gør mit liv skidespæn-
dende. Jeg kan ind imellem 
glæde mig i flere måneder til 
en koncert, hvilket smitter af 
på mine børn. Hvis der går 
trummerum i den, bliver jeg 
ked af det og træls at omgås. 
Hvis turnélivet har betydet 
noget for min familie, er det 
bestemt mest positivt. Sådan 
håber jeg også, de ser på det, 
betror Johan Olsen.

I askebægeret er fem Ma-
nitou-skod stedt til hvile, 
og Hof’en er for længst gået 
samme vej. Johan Olsen 
griber fat i Fakta-posen og 
proklamerer, at han vist hel-
lere må få hjulene på nakken, 
hvis mælken ikke skal blive 
alt for lunken. Man er vel 
rock’n’roll.

Posten, Odense, lørdag 10. februar 
kl. 21.00 og Borgerforeningen 
Svendborg, fredag 23. marts kl. 
21.00
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Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Det har helt sikkert været 
en fordel, at vi først slog 
igennem, da jeg var 36 år. 
Det sætter jeg pris på, for 
pludselig at spille foran 
1000 mennesker eller blive 
behandlet som rockstjerne 
som 20-årig, tror jeg ikke gør 
noget godt ved én.
Johan Olsen

”Bagsiden af medaljen”, 1998
”Friværdi”, 2005
”Det krøllede håb”, 2007
”Milan Allé”, 2009
”Imperiet falder”, 2011

Diskografi

Magtens Korridorer er en dansk 
rockgruppe, der opstod midt i 
1990’erne og havde succes som 
liveband i det københavnske 
universitetsmiljø.
Bandet er karakteriseret ved 
udelukkende at spille egne, 
dansksprogede kompositio-
ner, ofte med et socialrealistisk 
tema. Musikstilen er ukomplice-
ret rock med en udadvendt dy-
namisk sceneoptræden.
Magtens Korridorer blev udø-
deliggjort i forbindelse med 
kultprogrammet ”Tæskeholdet” 
på P3 i 1997, hvor sangen ”He-

stevise” var en fast ingrediens i 
programmet.
Bandet fik sit kommercielle 
gennembrud i 2005 via P3’s 
Karrierekanonen med sangen 
”Lorteparforhold”, som udkom 
på albummet ”Friværdi”, ind-
spillet af Johan Olsen, Rasmus 
Kern, Anders Ramhede, Terkel 
Møhl og Niklas Schneidermann 
i 2005. Det er samme besætning 
som i dag.
Den 29. juni 2006 åbnede Mag-
tens Korridorer Roskilde Festi-
valen på Orange Scene.
www.magtenskorridorer.dk

Magtens Korridorer

Født i København 25. marts 
1969.
Bedst kendt som forsanger i 
Magtens Korridorer, men synger 
også i Pligten Kalder, Retox Pa-
nic, Crash Replay og Gangerpilt.
Voksede op� i Brede i Lyngby, 
student fra Gentofte Statsskole, 
afsluttede biologuddannelsen 
fra Københavns Universitet i 
1996 og tog en ph.d. i protein-

krystallografi ved Center for 
Krystallografiske Undersøgel-
ser. 
Arbejdede derefter på det pro-
teinkrystallografiske labora-
torium på Kemisk Afdeling på 
Carlsberg-laboratoriet. Har si-
den 2005 været ansat som for-
sker på SBiN Lab ved Biologisk 
Institut på Københavns Univer-
sitet.

Johan Gotthardt Olsen


