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 ➤  ”Apollo: Atmospheres and 
Soundtracks” – Brian Eno, 1983
 ➤”So” – Peter Gabriel, 1986
 ➤”The Joshua Tree” – U2, 1987
 ➤”Oh Mercy” – Bob Dylan, 1989
 ➤”Achtung Baby” – U2, 1991
 ➤  ”Wrecking Ball” – Emmylou 
Harris, 1995
 ➤  ”Time Out of Mind” – Bob 
Dylan, 1997
 ➤”Teatro” – Willie Nelson, 1998
 ➤  ”Back Where You Belong” – Si-
néad O’Connor, 2007.
 ➤”Le Noise” – Neil Young, 2010.

10 udvalgte Lanois-

albummer

Der er en håndfuld produ-
cere i verden, der er lige så 
kendte og respekterede som 
de bands, de samarbejder 
med. Daniel Lanois er én af 
dem. Musikere i alle aldre fra 
USA til Australien nævner 
ham som inspirationskilde og 
en mand, de drømmer om at 
have til at sidde foran mikser-
pulten, når de indspiller.

Når man møder ham, for-
nemmer man på ingen måde, 
at der er tale om et ikon med 
en særstatus inden for rock-
musikken. Han underspil-
ler nærmest sin rolle, selv 
om mange mener, han var 
kraftigt medvirkende til at 
forme U2’s lyd med album-
merne ”The Joshua Tree” fra 
1987 samt ”Achtung Baby” 
fra 1991, eller manden, der 
fik Bob Dylan tilbage på al-

interview

Canadiske Daniel Lanois har produceret en 
lang række hyldede og banebrydende rock-
albummer. Blandt andet for U2, Neil Young, 

Bob Dylan, Brian Eno, Peter Gabriel og Sinead 
O’Connor

Han har en god idé til at fylde de tomme 
danske kirker

 Tema: De står bag både små og store stjerner: Producerne. Men man hører sjældent 
om deres tanker og visioner. Vi har mødt nogle af de allerstørste globalt og regionalt 
til en snak om håndværk og kæpheste: 

Canadisk guru 

et mangfoldigt talent. Og 
ingen besidder de samme. 
Jeg har tilfældigvis et talent 
for selv at spille, mens andre 
har nogle mere tekniske el-
ler sociale kompetencer. Jeg 
har aldrig betragtet mig selv 
som en terapeut, selv om 
jeg naturligvis kommer med 
gode råd om både private og 
professionelle emner, hvis 
jeg bliver spurgt. At indspille 
et album er altid en meget 
psykologisk rejse, der kræ-
ver en forståelse for psykiske 
mekanismer for at få perso-
nerne i rummet foran mig til 
at strække sig så langt som 
muligt for at opnå det absolut 
bedste resultat, siger Daniel 
Lanois.

Kærlighed til god musik
Pladebranchen har ændret 

sig markant, siden han be-
gyndte at producere i begyn-
delsen af 1970’erne. I årtier 
var der tale om enorme guld-
gruber, som når U2 solgte 
20 millioner eksemplarer af 
”Achtung Baby”. Og han fik 
en del af kagen. I dag tjener 
de fleste bands flest penge på 
at turnere, og det kommer 
sjældent producerne til gode.

- Det har betydet, at jeg i 
stedet for at blive aflønnet 
i forhold til antal solgte al-
bummer får en fast hyre på 
forhånd uanset salgstal. Den 
model har jeg det lidt bedre 
med, konstaterer han og 
smiler.

Han laver dog også det, 
han kalder ”karriere-opbyg-
gende” tjenester, hvor han 
for en lav hyre eller helt uden 
lader et ungt band nyde godt 

af sin ekspertise og kærlighed 
til god musik.

- Hvis jeg kan hjælpe et 
band med at skabe et gedi-
gent album, de kan benytte 
som fundament, glæder det 
mig. I den sammenhæng er 
der nye tendenser at spore, 
hvor producere, der i den 
grad er med til at forme et 
bands lyd og dermed bane 
vejen for succes til koncerter, 
skal have en bid af kagen. Det 
er i hvert fald en ny måde 
at sikre sig økonomisk som 
producer, konstaterer Daniel 
Lanois uden at have benyttet 
modellen selv.

Brug de tomme kirker
For 10-12 år siden begyndte 
en musikalsk revolution, da 
et væld af musikere drop-
pede de traditionelle studier 

og indspillede i deres eget 
soveværelse, køkken eller 
sommerhus. Det har resulte-
ret i lukninger af mange pro-
minente studier verden over. 
Men Daniel Lanois begræder 
ikke udviklingen.

- Jeg har altid været forta-
ler for, at musikere og pro-
ducere benytter usædvanlige 
steder til at indspille i. Der er 
eksempelvis noget trygt og 
hjemligt ved at indspille i et 
helt almindeligt hus, og jeg 
leder altid efter bygninger 
og rum, der kan overraske 
og dermed skabe et andet 
output. Det kan være alt fra 
et køkken med en sjov aku-
stik til et nedlagt buddhistisk 
tempel, som jeg har indrettet 
mit studie i, fortæller Daniel 
Lanois.

For 25 år siden snublede 

han blandt andet over en 
finurlig gang i et hus, hvor 
han placerede U2-guitaristen 
The Edges forstærker og lod 
ham spille sporene til ”The 
Joshua Tree”. Det betød, 
at The Edge lige siden har 
tilstræbt at skabe et fiktivt 
lokale med samme dimen-
sioner for at ramme samme 
unikke lyd.

Ansporet af akustiske sær-
heder kommer vi til at snakke 
om de mange tomme kirker 
i Danmark, der har en helt 
speciel lyd.

- Så længe kirkerne ikke er 
for store, tror jeg, det kunne 
være oplagt at bruge dem til 
studier. Man skal undgå al 
for meget vibration og ekko 
i rummet, som ikke egner sig 
til hurtige rytmer. Jeg har for 
nylig givet koncert i en kirke 

i Los Angeles, og det lød vid-
underligt. Jeg støtter op om 
idéen med at fylde kirkerne 
med en ny menighed, kon-
staterer Daniel Lanois.

Hans vekselvirken mellem 
at producere for andre og 
turnere i eget navn giver ham 
mange og vidt forskellige 
glæder.

- På scenen kan jeg dyrke 
improvisation på en helt an-
den måde end i studiet, fordi 
vi altid lader vinduerne stå 
helt åbne, så nye idéer kan 
blæse ind. Min trommesla-
ger, Brian Blade, er en af ver-
dens absolut bedste improvi-
satorer, og hans indfald hiver 
ofte sangene i en uventet ret-
ning. Den musik er skabt ud 
fra en kærlighed til øjeblikket 
og det uforudsete, og når 
man som producer tilstræber 

at forudse og planlægge, er 
det vidunderligt med et para-
digmeskift, forklarer Daniel 
Lanois.

      Daniel Lanois

 ➤Født 19. september  1951 i Hull, 
Quebec, Canada.

 ➤Pladeproducer,  guitarist, voka-
list og sangskriver. Har produceret 
for Bob Dylan, Neil Young, Peter 
Gabriel, Emmylou Harris, Willie Nel-
son og U2 m.fl.

 ➤Begyndte sin  producerkarriere 
som 17-årig sammen med sin bror 
Bob Lanois i kælderen hos deres 
mor i Ancaster.

 ➤Han har vundet  fem Grammy 
Awards. Blandt andet for U2’s ”The 
Joshua Tree”, Bob Dylans ”Time 
Out Of Mind” og Emmylou Harris’ 
”Wrecking Ball”.

 ➤Han producerede  også Peter Ga-
briels mesterværk ”So”, der opfø-
res i Herning 28. september.

 ➤Rolling Stone Magazine  har 
kaldt Lanois den ”mest betydnings-
fulde pladeproducer, der udsprang 
af 1980’erne”.
www.daniellanois.com

 ➤Side 4-5:  Canadisk guro om sine erfaringer
 ➤Side 6-7:  Fynsk producer giver gode råd
 ➤Side 8-10:  Med Signe Svendsen i studiet
 ➤Side 11:  Producer Chris Goss synonym med stenerrock

Daniel Lanois optrådte på 
Posten i december 2012. 
Han nyder at kunne veksle 
mellem rollen som musiker 
og producer, da det er to 
forskellige tilgange til mu-
sik.  Foto: Kim Rune

bumsporet med ”Oh Mercy” 
i 1989.

En producers rolle er langt 
fra kun at skrue på knapper 
og trykke på ”optag”-knap-
pen. Efter knap 40 år i bran-
chen konkluderer Daniel 

Lanois, at han til tider også 
agerer børnehavepædagog 
og psykiater for at få det bed-
ste ud af de bands og kunst-
nere, han arbejder sammen 
med.

- De bedste producere har 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk
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Listen er baseret på salgstal fra alle Bog & Idés butikker.

 ➤Født 1964 i Vejle , bor i Odense-
forstaden Snestrup.

 ➤Producer , dirigent og trompe-
tist.

 ➤Arbejder også  som lyddesigner 
for Odense Symfoniorkester og 
Odense Teater.

 ➤Kunstnerisk leder  af Tiptoe 
Bigband og Faubb, Fyns Amts 
Ungdoms Bigband.

 ➤Uddannet klassisk  og rytmisk 
trompetist fra Det Fynske Musik-

konservatorium - nu Syddansk 
Musikkonservatorium og 

Skuespillerskole. Diplomek-
samen fra samme sted.

 ➤Har som musiker  og diri-
gent bl.a. arbejdet med TV-

2, Slesvigske Musikkorps, 
Helge Engelbrecht, Erann DD, 

Anders Blichfeldt, Odense Sym-
foniorkester, Jette Torp, Cæcilie 
Norby, Lars Jansson, Kenny Wer-
ner, Brad Turner.

 ➤Har haft eget studie  i godt 25 
år - Snowville Recording.

 ➤Har i de senere år  specialiseret 
sig i indspilning af folkrock, folke-
musik (heraf flere Danish Music 
Award-vindere) og klassisk musik 
med bl.a.: Zenobia, Serras, Harald 
Haugaard, Helene Blum, Odense 
Symfoniorkester, Svøbsk, Scan-
dinavian Guitar Duo, Quintango, 
Over Sundet, Trio Mio, Poul Len-
dal og Lang Linken.
www.torbensminge.dk

              Torben Sminge

 Tema: Producere

Sådan producerer 
du et album

Man tager en eller flere 
kunstnere - af god kvalitet 
- og med noget på hjerte. Ly-
den fra dem opfanges med 
en mikrofon, der kan lave lyd 
(luftens svingninger) om til 
elektrisk energi. Denne lyd 
forforstærkes med en mikro-
fonforstærker.

For at få lyden til at blive 
perfekt, kan man anvende 
equalizer (en udvidet tone-
kontrol) og kompressor (en 
enhed der udligner uhen-
sigtsmæssige dynamiske, 
styrkemæssige forskelle) 
- igen kan dette gøres enten 
med løse enheder eller via 
mixerpulten.

Herfra skal det elektriske 
signal (det analoge) konver-
teres til digitalt signal, det gø-
res via en A/D-converter og 
herfra behandles i compute-
ren med forskellige software-
wsystemer. Der findes utal-
lige, men det mest udbredte 
i professionelle studier er 
Pro-Tools.

Når man har indspillet alle 
de forskellige instrumenter 
og vokaler, skal musikken 
mixes. Enten internt i com-
puteren eller som oftest i 
professionelle sammenhæn-
ge via en mixerpult.

opskrift

Her er Torben 
Sminges opskrift til at 

optage en plade

Her reguleres niveauer, 
og lyden behandles igen 
med equalizer og kompres-
sor. Derudover krydres med 
rumklang, delay (ekko) og 
andre effekter. Igen enten 
softwarebaseret eller med 
specielle hardwareenheder. 

I denne del af processen er 
det selvfølgelig meget vigtigt, 
at højttalersystemerne man 
anvender er ”sandfærdige”. 
Det kan sjældent opnås med 
et sæt højttalere, og man 
vil derfor ofte benytte flere 
typer. Når denne proces er 
overstået, vil man som oftest 
stå tilbage med et stereospor.

Dette stereospor skal nu 
mastereres. Det kan vel sam-
menlignes med den sidste 
lakering og polering af en ny 
bil. Her gennemgås mixet 
igen med både equalizer og 
kompression for at opnå gen-
nemsigtighed og maximal 
lyttestyrke, oftest omtalt som 
”at musikken skal komme 
helt ud af pappet” (altså højt-
talermembranen, som af 
gamle dage var af pap). Igen 
kan hele denne proces foregå 
både digitalt i computeren el-
ler analogt via eksterne bokse 
(outboard).

Til allersidst lægges num-
rene i rækkefølge og eventu-
elle niveauforskelle udjæv-
nes. Der kontrollyttes, og 
så er cd’en klar til tryk eller 
download.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

1. Et stk. Sminge model Ø-left: Intet, og her 
mener jeg absolut intet, smart stykke hard- 
eller software kan erstatte en god lang grun-
dig og solid musikalsk indsigt. Man kan ikke 
købe sig til god lyd.

2. Neumann TML 149: Min absolutte favorit-
vokalmikrofon. Der findes utallige typer på 
markedet. Men jeg vender altid tilbage til min 
Neumann. Der er et ubestemmeligt nærvær 
over optagelserne med den. Specielt når den 
kombineres med hit nummer tre på listen.

3. Preamp (mikrofonforforstærker) LA-610: 
En rørbaseret (altså gammel teknologi) boks 
med indbygget equalizer og optisk kompres-
sor (igen en gammel kompressionsteknologi, 
der rent faktisk baserer sig på en lampe og en 
fotocelle). Det kan sammenlignes lidt med 
at kigge op mod solen: vores øjne vil straks 
”skrue ned for” lysstyrken ved, at pupillen 
trækker sig sammen, her er det bare lyden, 
der ”skrues ned for”.

Øret er det 
ultimative 
apparat 

Torben 
Sminge: Et 

råd jeg selv 
fik en gang 

af en gam-
mel rotte: Lad 

være med at 
skrue op for 
det, du IKKE 
kan høre  - skru 
ned for det, du 
KAN høre!

    Foto: Morten Rode

baggrund

Producer Torben Sminge har  
udformet en top 6-liste over sine mest uundværlige hjælpemidler 

 i studiet

4. Preamp (eller mikrofon-forforstærker.) 
model Millenia HV-3D: Min absolutte favorit 
til optagelse af akustiske instrumenter. Helt 
uundværlig ved symfoniorkesteroptagelser. 
Mange forforstærkere har det med at ændre 
karakter, når man presser dem. Det er ofte 
ønskværdigt, men i klassiske optagelser et ab-
solut fy! Her er Milleniaen fuldstændig suve-
ræn. Uanset hvor hårdt den presses, bevarer 
den sin gennemsigtige karakter og støjsvag-
hed. Populært sagt: Hvad der kommer ind, 
kommer ud.

5. AD-converter, model Apo-
gee Symphony: Det her led 
i optageprocessen er det 
mindst sexede. Principielt er 
det jo bare en kasse, der står 
og står .... med ingen knap-
per at dreje på. Derfor viser 
hjemmestudiebrugeren den 
oftest ikke den store opmærk-
somhed. Intet kan være mere 
forkert. Det er den boks, der 
afgør, om din lyd er god eller 
fabelagtig.

6. Rørpult model TLA M4: En 
af de helt store stridspunkter 
i audioproduktion er, om 
man skal mixe ”inside the 
box” (alt foregår i compute-
ren med software) eller ”out-
side the box” (med analogt 
udstyr). For mig er diskus-
sionen kort: Jeg har aldrig 
lavet en plade færdig uden at 
vende den analoge verden.

1
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bøger

Skønlitteratur  
og digte
1. Khaled Hosseini: Og bjerge-
ne gav genlyd (1)
2. Dan Brown: Inferno (2)
3. Jo Nesbø: Politi (3)
4. E. L. James: Fifty Shades - I 
mørket (5)
5. Gillian Flynn: Kvinden der 
forsvandt (6)
6. E. L. James: Fifty Shades - 
Fanget (4)
7. Leif Davidsen: Patriarkens 7. 
hændelige død (7)
8. E. L. James: Fifty Shades - 
Fri (8)
9. Elsebeth Egholm: Eget an-
svar (9)
10. Jesper Stein; Bye bye 
Blackbird

Biografier
1. Den hemmelige fodbold-
spiller (1)
2. Sarah Oliver: One Direction - 
Superstjerner fra A-Z (5)
3. Morten Frich: Kronvidnet - 
Hells Angels indefra (2)
4. Tyler Hamilton, Daniel Coy-
le: Det hemmelige løb (3)
5. Thomas Larsen: Haldor Top-
søe (4)
6. Søren Baastrup og Lennart 
Elkjær: Expect no mercy - en 
rockers erindringer (9)
7. Helle Maj: Den sorte enke 
(7)
8. Niels-Birger Danielsen: Wer-
ner Best (6)
9. Per Nielsen, Søren Sorgen-
fri; 4 - Brøndby for evigt
10. Alice Montgomery: Harry - 
Den uautoriserede biografi (7)

Faglitteratur
1. Morten Albæk og Stig Mat-
thiesen: Det gennemsnitlige 
menneske (1)
2.Peter Øvig Knudsen; Hippie 
- Bind 1
3. Jane Faerber: LCHF - spis dig 
mæt og glad (5)
4. Nutella (3)
5. Louisa Lorang ; Madpakke-
bogen inkl. Madkasse (NY)
6. Thomas Rode Andersen: 
Stenalderkost (7)
7. Sørine Gotfredsen: At leve 
med Kierkegaard (6)
8. Anna Skyggebjerg: Intro-
vert (2)
9. Peter Lund Madsen: Dr. 
Zukaroffs testamente (8)
10. Pierre Dukan: I køkkenet 
med Dukan diæten (4)

Mest solgte bøger i uge 30
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”Jeg driver for strømmen, 
prøver at forstå, hvorfor vi 
ikke er to. Du står på stran-
den og vinker mig ind i dine 
tørre sko”, synger Signe 
Svendsen så inderligt i et lille 
studie i det københavnske 
nordvestkvarter, at man får 
gåsehud på den anden side af 
den lydisolerede væg.

Den fynske sangerinde er 
i studiet for at optage vokal-
sporene til sit kommende 

album ”Kun de faldne rejser 
sig igen”, hendes andet so-
loudspil, der forventes at ud-
komme sidst på efteråret. 

Hun har allieret sig med 

Lars Skjærbæk, der ud over 
at spille med i hendes band, 
gennem en årrække har etab-
leret sit navn som en kapabel 
producer, der har et sjældent 

indblik i musikkens motor-
rum.

Han har netop besluttet at 
vende arbejdsgangen på ho-
vedet og lade Signe Svendsen 
synge en sang i brudstykker i 
stedet for i dens fulde længe 
som hidtil. Det huer ikke helt 
sangerinden.

- Gud, hvor er det mær-
keligt at tage det på den 
her måde, udbryder Signe 
Svendsen i sin Neumann U 

67-mikrofon inde fra sin lille 
rumkapsel af et vokalstudie.

Lars Skjærbæk, hans assi-
stent og Signes manager Tess 
Pedersen kan ikke se hende, 
da der er placeret en rumde-
ler mellem hende og ruden 
ud mod dem. Den er placeret 
der, så hun bedre kan give los 
og smådanse. På den måde 
får ordene mere kropslighed 
uden at det føles kikset, når 
hun med egne ord ligner en 

småflippet hippie i bare tæer.
Signe Svendsen gentager 

hvert vers seks-syv gange i 
træk og springer videre til 
næste vers.

- Det lyder skidegodt, ro-
ser Lars Skjærbæk, da Signe 
Svendsen på femte forsøg 
rammer lige den nerve, han 
har efterspurgt.

Unødigt sentimental
For den uindviede lytter er 

En dag på stemme-   kontoret

 ➤Født 16. oktober 1974.  Student 
fra Nyborg Gymnasium og uddan-
net fra Rytmisk Musikkonservato-
rium i 1998.

 ➤Hun blev landskendt , da hun 
sammen med Rollo & King vandt 
Melodi Grand Prix 2001 med ”Der 
står et billede af dig på mit bord”. I 
Eurovision Song Contest 2001 blev 
sangen nr. 2 under titlen ”Never 
Ever Let You Go”.

 ➤ I september 2010  udgav hun de-
butalbummet ”Ny passager”, hvor 
8 af 10 sange er skrevet af hende 
selv. Hun har i flere år været på ef-
terårsturne med musikerne Troels 
Skjærbæk, Lars Skjærbæk og Niko-
laj Heyman.

 ➤Hendes andet album  udkom-
mer til efteråret. Titlen bliver ”Kun 
de faldne rejser sig igen”.
www.signesvendsen.dk

      Signe Svendsen

det meget svært at høre for-
skel på de forskellige versio-
ner, men Lars Skjærbæk hø-
rer tydelige forskelle og taler 
meget om at ramme ordene 
”rent”.

- Perfekt, nu rammer du 
den lige i øjet. Vi har det, vi 
skal have, men tag den lige en 
sidste gang for en sikkerheds 
skyld, opfordrer Lars Skjær-
bæk.

Han mener, at alle syv 

”takes” er fine, så det er de 
helt små nuancer, der kom-
mer til at afgøre, hvilken 
version, der vælges ud til al-
bummet.

Uden pause kaster de sig 
videre til andet vers, hvor 
Signe Svendsen begynder 
helt skævt.

- Jeg er ikke helt vildt pjat-
tet med måden, du afslutter 
verset på. Din frasering fun-
gerer ikke og gør dig unødigt 

sentimental, konstaterer Lars 
Skjærbæk konsekvent.

Signe Svendsen siger inde 
fra boksen, at hun er helt 
enig. Hun rømmer sig og 
begynder at smånynne for 
at rense stemmebåndene. 
Så forsøger hun igen. Men 
heller ikke denne gang ram-
mer hun det, Lars Skjærbæk 
søger.

- Når du synger: ”og dit 
smil” skal du trække ordet 

smil lidt længere, siger pro-
duceren.

Signe Svendsens manager 
bryder ind:

- Signe, kunne du ikke for-
søge at undlade ”og”?

Lars Skjærbæk tror ikke, 
problemet handler om det 
lille fyldord.

- Jeg synes, det virker do-
vent, når du går ned i tone til 
sidst. Der mangler energi. Og 
så skal det ikke være så pige-

agtigt sunget, formaner han.
Fire gange til synger Signe 

Svendsen linjen: ”Taber min 
styrke , når jeg ser dig gå 
forbi. Rækker du hånden ud, 
tager jeg alt, dine øjne, dit 
smil”. 

- Nu er det godt. Videre 
til næste vers, kommanderer 
Lars Skjærbæk.

Trækker tænder ud
Så begynder hele dissektio-

nen forfra. Nu mener han, 
at hun synger for afmålt, når 
hun synger ”for evigt rig”.

- Der mangler noget nerve, 
du skal altså synge dig helt 
ud, så man kan mærke, der 
er noget på spil. Giv den los, 
fuld skrald og følg den til 
dørs. Den skal helt i bund, 
siger Lars Skjærbæk og kom-

reportage

Hvordan indsynger man egentlig vokal i et 
studie? Avisen tog med Signe Svendsen på job for 

at få et indblik i en sangers arbejdsdag

   fortsættes side 11

 Tema: Producere

Der er ikke ret meget mere 
end to minutters pause  
mellem optagelserne. Og 
efter at have sunget  
næsten syv timer uafbrudt 
er Signe Svendsen ved at 
være mørbanket.  
 Fotos: Tim Kildeborg Jensen
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 ➤  ”Masters of Reality”, Masters 
of Reality, 1988
 ➤  ”Blues for the Red Sun”, Kyuss, 
1992
 ➤”Dust”, Screaming Trees, 1996
 ➤  ”Tiny Music... Songs from the 
Vatican Gift Shop”, Stone 
Temple Pilots, 1996
 ➤  ”Queens of the Stone Age”, 
Queens of the Stone Age, 1998
 ➤  ”Rated R”, Queens of the Stone 
Age, 2000
 ➤  ”Songs for the Deaf”, Queens 
of the Stone Age, 2002
 ➤  ”Bubblegum”, Mark Lanegan 
Band, 2004
 ➤  ”Auf der Maur”, Melissa Auf der 
Maur, 2004
 ➤  ”Everyman and Woman Is a 
Star”, The Cult, 2010

10 udvalgte Goss- 

albummer

 ➤Amerikansk musiker  og produ-
cer født i 1958.Stiftede Masters 
of Reality i 1981 sammen med Tim 
Harrington i Syracuse, New York.

 ➤Bandet er opkaldt  efter et Black 
Sabbath-abum og har udgivet ni 
albummer. Senest ”Pine/Cross 
Dover” fra 2009.

 ➤Chris Goss har produceret  for 
Kyuss, Queens of the Stone Age, 
Ian Astbury/The Cult, Screaming 
Trees, Stone Temple Pilots, Slo 
Burn, Nebula, Unkle og Melissa Auf 
der Maur m.fl.
www.mastersofreality.co.uk

      Chris Goss

interview

Produceren Chris Goss er synonym med 
stenerrock. Han har stået bag en lang række af 

genrens absolutte mesterværker

Chris Goss er ikke kun kendt som producer. Han er frontmand i kultbandet Masters of Reality, der spiller tung, alternativ rock. 
Sidst bandet optrådte i Danmark var i Pumpehuset i juni.  Foto: Carsten Bundgaard

Bag enhver succesfuld mand 
står en stærk kvinde. Nogen-
lunde sådan lyder ordspro-
get, der i tilfældet Chris Goss 
kan omskrives til: ”Bag en-
hver succesfuld mand, står en 
kvinde med god musiksmag”. 
For det var hans hustru, der 
åbnede hans ører for Kyuss, 
som han endte med at pro-
ducere fire plader for og i den 
sammenhæng cementerede 
sin position som stenerrock-
guruen over dem alle.

- Hun havde et kassette-
bånd med Sons of Kyuss, som 
bandet først hed. Det spillede 
hun konstant derhjemme, 
uden at jeg faldt pladask for 
det. Så hev hun mig med til 
en koncert, hvor jeg pludselig 
så lyset. Jeg kunne ikke klare 
tanken om, at en producer 
skulle spolere den helt spe-
cielle lyd, derfor tilbød jeg at 
producere for dem, selv om 
det aldrig havde været min 
plan at producere, siger Chris 
Goss.

Han var benovet over den 
måde, gruppen havde tunet 
deres guitarer og bas ned. 
Foruden deres talent for at 
perfektionere deres fejl.

- Jeg magtede ikke tanken 
om, at datidens metalpro-
ducere ville ødelægge deres 
unikke lyd og få dem til at 
tune op og fjerne alle rid-
serne. Det smukke ved Kyuss 
var netop det smukke rod. 
Perfekt imperfektion er mu-
sik i dets pureste form. Det 
var nærmest et kald for mig 
at få optaget og foreviget Ky-

Hylder perfekt 
imperfektionisme

nemmer straks, han træder 
gennem døren, om ”viben” 
er der.

- Jeg fornemmer det me-
get spontant. Hvis det er et 
koldt rum som styrrummet 
i Darth Waders rumskib, er 
jeg ikke interesseret. Jeg kan 
godt lide de lidt mere slidte 
steder, der har en funky em 
over sig. Det er en balance-
gang, for det skal heller ikke 
være en møgbeskidt skod-
hule. Man kan sammenligne 
det med at gå på restaurant, 
hvor mange parametre spiller 
ind i din oplevelse: Hvordan 
tager ejeren mod dig i døren, 
hvordan lugter der, er der 
ryddeligt, ser de ansatte glade 
ud og småsludrer gæsterne 
hyggeligt over bordene? Det 
er jo en spærreild af signaler, 
fortæller Chris Goss.

De gange han træder ind i 
studie, som tiltaler ham, og 
indleder arbejdet med et nyt 
album, er det som at træde 
ind i himlen.

- Jeg elsker den første dag, 
hvor teknikerne hænger mi-
krofoner op står på stiger og 
hamrer ting i væggen, mens 
andre bygger trommeplat-
forme. Lige der er jeg i him-
len. Det er der, jeg føler mig 
som en arkitekt, der kan se 
fundamentet til katedralen 
blive opført. Uanset om byg-
geriet så ender med at være et 
lille kapel i træ langt ude på 
landet eller en pompøs dom-
kirke i midten af en storby, 
er jeg lykkelig. Det er den 
bedste følelse i hele verden, 

uss, præcis som de var. Det 
lykkedes på ”Blues for the 
Red Sun”, ”Welcome to Sky 
Valley” og ”...And the Circus 
Leaves Town”. Jeg følte et 
ansvar for, at resten af ver-
den hørte det Kyuss, som jeg 
blev så fascineret af, fortæller 
Chris Goss.

Slap John Lennon-vokal
Han irriterer sig til stadighed 
over, at mange sangere på al-
bumudgivelser i dag ikke ejer 
skyggen af talent.

- Alt kan gøres mekanisk 
perfekt i studiet, når ”onde 
mennesker” forsøger at gøre 
musik inhuman og perfekt 
autotunet. Mit job er at beva-
re skævheden, hvor det unik-
ke, spektakulære og spæn-
dende ligger gemt. Tag The 
Rolling Stones, hvor Charlie 
Watts altid følger Keith Ri-
chards, mens Keith aldrig 
følger Charlie. Den evige 
kamp mellem de to musikere 
er uvurderlig. Det er det, der 
definerer selve lyden af The 
Rolling Stones. Hvis nogen 
havde tvunget dem til at be-
nytte en metronom for at 
ramme takterne perfekt og 

samtidig, ville vi være for-
tabte. Vi ville være frarøvet 
noget af den bedste rockmu-
sik, der nogensinde er skabt, 
vurderer Chris Goss.

På samme måde mener 
han, at John Lennons vokal, 
der var lidt flad og skarp, al-
drig ville have fået lov til at 
stå så vaklende.

- Havde han levet i dag, vil-
le producere have rettet hans 
stemme ud og perfektioneret 
den, hvorved den ville miste 
sin helt særlige karakter og 
klang. Det er fucking ond-
skab. Jeg elsker kunstnere og 
albummer, der har kant og 
beskidte pjalter flagrende fra 
sig. Jeg hader 90 procent af 
de albumudgivende sangere i 
dag, da de er komplet talent-
løse, men alligevel har fået 
foræret en pladekontrakt. 
Hvis man ikke kan synge, 
skal man ikke være i et band. 
Længere er den ikke, cemen-
terer Chris Goss.

Sangen er herren
Når han producerer og ind-
spiller, er det altafgørende 
for ham, at lokalerne har den 
rigtige stemning. Og han for-

En dag på stemmekontoret

fortsat fra foregående side

mer til at grine over de man-
ge klichéer i rad.

- Det sagde du bare ikke, 
udbryder Signe Svendsen 
med et højt grin og tanke på 
”den skal helt i bund”.

Der findes altså også stu-
diehumor på samme måde 
som værkstedshumor.

Nu skal hun synge sig helt 
ud under klimakset i sangen, 
hvor hun næsten skriger ”for 
evigt rig” igen og igen.

Endelig rammer hun den 
alvorlige nerve, Lars Skjær-
bæk efterlyser og leder hende 
hen imod.

Halvanden time tager det 

at få denne ene sang i kas-
sen. Signe Svendsen vælter 
ud gennem døren og river 
sig i håret. Den her sang trak 
tænder ud.

- Når man synger en sang i 
sin helhed, kan man synge sig 
tilbage på sporet, hvis man er 
røget lidt ud af kurs. Når man 
gør det i bidder, skal man 
være uhyggeligt fokuseret på 
hvert eneste ord. Men når 
man lukker alt andet ude, har 
man til gengæld en sjælden 
mulighed for at svøbe sig ind 

i sit eget trip, og det var me-
get fedt at prøve, konstaterer 
Signe Svendsen, mens hun 
rører sig en kop nescafé og 
sluger et par stykker After 
Eight-chokolade.

Hun fortæller, at hun ikke 
er hellig omkring sine tekster. 
Men da hun bruger meget tid 
på dem, vil hun helst selv stå 
for omfattende ændringer, 
der ikke kun handler om et 
”og” hist og pist.

- Under demo-stadiet, 
hvor vi bare sad Lars og mig 

med en guitar, blev teksterne 
også slebet meget til og skå-
ret ind til benet. Så der burde 
ikke være meget overflødigt 
fedt tilbage. Han er kritisk på 
den gode måde og ved efter 
tre turnéer med min musik, 
hvad han kan forlange og 
forvente af mig. Det betyder, 
at både sangskrivningen og 
indspilningen er optimeret, 
hvilket gerne skulle resultere 
i et endnu bedre album end 
det første, konkluderer Signe 
Svendsen.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

I pausen mellem to sange diskuterer Signe Svendsen med Lars Skjærbæk (th) og Tess Pedersen, hvorvidt det fungerede opti-
malt at dele en sang op i bidder. Først når den er mikset færdig, kan de fælde en endelig dom.  Fotos: Tim Kildeborg Jensen

Lars Skjærbæk bruger mange indforståede ord, der kræver et fælles musikalsk sprog for at afkode. Her er han i gang med at 
briefe studieteknikeren inden næste optagelse.

Der er problemer med gain ...  Det er ty-
pisk et teknisk problem med mængden 
af volumen, der kommer ind i studiet. Når 
man arbejder digitalt kan det forvrænge.

 ➤Et take mere ...  Vi skal have et bud mere 
på sangen. En version mere, fordi der 
mangler noget magi. 

 ➤Svøm ind i tracket, Signe ...  Hun skal fin-
de sangens sjæl. Hun skal længere ind og 
finde pulsen for at blive en del af sangen.

 ➤Du skal være mere stenet og tung ... 
 Når hun skal være knap så meget på og 
overfokuseret. Lidt mindre alvorlig og lidt 
mere snøvlende.

 ➤Den skal tages på kanten ...  Noget af 
det allersværeste er at fange sangeren in-
den, hun får slået hjernen til og er helt klar. 
Så jeg beder hende om at vende tilbage 
til det sted, hvor man stadig er ved at lære 
sangens form at kende.

 ➤Du er for artikuleret ...  Du synger for 
pænt og korrekt.

 ➤Den skal helt i bund, Signe ...  Hun skal 
give los og give slip. Ikke stoppe på 90 pro-
cent. Det er en stor blottelse for sangere 
at gå linen ud, men det er der, det bliver 
spændende for os andre at lytte.

 ➤  Ikke noget ad lib ...  Ad lib betyder at 
give sangeren mere frihed. Så det her er 
det stik modsatte. Hun skal netop ikke give 
los og forholde sig til melodien, som den 
er.

     Skjærbæk studie-slang

 ➤Det kan være svært at forstå jargonen 
i et studie, hvis man er novice. Her er en 
miniordbog til at forstå producer Lars 
Skjærbæks ordrer: 

Hun napper et stykke cho-
kolade til og trisser tilbage 
til rumkapslen. Efter sølle to 
minutters pause er det på den 
igen. Sangen ”Raske skridt” 
med ekkoende countryguitar 
står for tur. Denne gang får 
hun lov at synge den fra ende 
til anden. 

» Når man synger en sang i sin helhed, kan man synge sig tilbage på 
sporet, hvis man er røget lidt ud af kurs. Når man gør det i bidder, 

skal man være uhyggeligt fokuseret på hvert eneste ord
Signe Svendsen, musiker

 Tema: Producere

understreger Chris Goss.
Uanset hvilket band han 

arbejder med, er det vitalt, 
at alle pakker deres egoer til 
side.

- Vi har alle den samme 
herre, og den er sangen. Alle 
følelser og meninger skal til-
sidesættes, så det udelukken-
de er den givne sang, der sty-
rer, hvor vi skal hen. Jeg har 
stor tiltro til de enkelte sange, 
selv om der kan gå alt fra en 
time til flere dage, før den 
sidder i skabet. Min tilgang 

er altid - uanset om jeg er 
producer, co-producer eller 
selv er i studiet - at vi skal lave 
den bedst mulige sang, som 
et givent hold kan. Ender den 
med at blive en syv minutter 
improvisation, er det skønt. 
Bliver det en komprimeret 
sang på to minutter, der står 
knivskarpt, er det endnu bed-
re, konstaterer Chris Goss.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk








