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 Karen Marie Ørsted
 ➤Født 13. august 1988
 ➤Gik på Ubberud Skole fra 0. - 7. klasse
 ➤Gik på Odense Friskole fra 7. - 9. klasse
 ➤Gik på Dalum Friskole i 10. klasse
 ➤  Tog studentereksamen på Mulernes Legat-
skole
 ➤  Går på Det Fynske Kunstakademi, hvor hun er 
færdig maj 2013

www.facebook.com/MOMOMOYOUTH

    blå bog

Forvandlingskuglen fra     Ubberud

Sangerinden Karen Marie Ørsted har sit trav-
leste forår nogensinde med mange koncerter, 
debutalbum og en afgangsudstilling på Det  
Fynske Kunstakademi. Foto: Carsten Bundgaard

vinylplader og blev en smule 
kendte i undergrunden. Rent 
musikalsk var vi nok så langt 
fra Spice Girls, som man 
kan komme. Det var totalt 
smadrede elektroniske beats 
tilsat punk, siger Karen Ma-
rie Ørsted og smiler over sine 
musikalske præferencer anno 
2007.

Efter et par år i den bold-
gade blev hun grebet af hip-
hop, hvilket ansporede hende 
til at begynde at rappe. Den 
fascination blev indgangen til 
hendes heftigt omtalte solo-
projekt, Mø, der musikalsk 
blev lanceret ekstremt hårdt 
og beatfunderet på grænsen-
de til det dubsteppede, hvor 

den ultratunge bas kan give 
organskader ved overdrevet 
brug.

- Jeg voksede hurtigt fra 
den brutale tilgang, da jeg 
kunne mærke, jeg havde be-
hov for at finde ind til kernen 
i sangene. Musik kan røre én, 
hvis den består af gode tek-
ster og melodier. Ikke kun, 

hvis den er spillet hurtigt, 
højt eller hårdt. Mø var bun-
det op på attitude i begyndel-
sen, men når sangene ikke for 
alvor ramte mig, kunne jeg 
heller ikke forvente, at andre 
blev det, konstaterer Karen 
Marie Ørsted.

Inden Spot-festivalen i 
2012 mødte hun sin nuvæ-

rende producer Ronni  
Vindahl, der fik en a cappel-
la-version af en sang-skitse, 
hun havde syslet med gen-
nem længere tid.

- Det var en af de første 
sange, der kom fra hjertet og 
ikke bare var en kraftudlad-
ning med ”fucking” hardcore 
beats. Ronni var begejstret 

for ”den nye Mø” og satte 
sig for at producere sangen. 
Da jeg hørte resultatet, var 
det en åbenbaring. Det var 
sådan, Mø skulle lyde. Han 
kunne krystalklart fornemme 

» Jeg voksede hurtigt 
fra den brutale  

tilgang, da jeg kunne 
mærke, jeg havde behov 
for at finde ind til kernen 
i sangene. Musik kan røre 
én, hvis den består af gode 
tekster og melodier. Ikke 
kun, hvis den er spillet hur-
tigt, højt eller hårdt. 
Karen Marie Ørsted, musikerl


