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K aren Marie Ørsted snak-
ker ikke. Hendes stemme 
spurter nærmere gennem 

ordene, så man skal koncentrere sig 
gevaldigt for at få det hele med. Det 
går ikke kun stærkt med talestrøm-
men. Den 26-årige sanger fra Ub-
berud er for tiden udsat for den stør-
ste medieopmærksomhed et dansk 
musiknavn nogensinde har oplevet. 
Aqua kogte næsten over i 90’erne, og 
Volbeat har fået godt fat i USA, men 
opmærksomheden omkring MØ er 
uden sidestykke.

Knap tre millioner hører hende 
synge med på Major Lazer-sangen 
”Lean On”. Om dagen. Mere end 
200 millioner har hørt sangen, og 
lytterne befinder sig både i USA og 
Indien. I Brasilien og på Bornholm. 
Karen Marie Ørsted er ”the shit” 
world wide, som hun sikkert selv ville 
formulere det med sit ligefremme 
og rebelske sprog.

- Jeg har prøvet at få store bifald 
før, men når jeg spiller ”Lean On” 
for tiden, er det helt psykopatisk. 
Jeg er både stolt, beæret og lykkelig 
over, at jeg er med på et nummer, 
der hitter i hele verden, siger Karen 
Marie Ørsted.

På det oplagte spørgsmål om, 
hvad man kan forvente med  
MØ og Major Lazer på samme fe-
stival, går der et par sekunder, inden 
Karen Marie Ørsted svarer:

- Hmmmm, det spørgsmål kan jeg 
ikke svare på. Hvis der rent faktisk 
skete noget, måtte jeg alligevel ikke 
sige noget om det. Ellers var det jo 
ikke en overraskelse, svarer hun 
kryptisk og kommer til at grine så 
hemmelighedsfuldt, at der muligvis 
ligger et svar gemt i latteren.

Ellevilde brasilianere
Hun er for tiden hjemme hos sine 
forældre i Ubberud, hvor hun kan 
nøjes med at være Karen Marie. Ef-
ter en intens miniturné på lidt over 
en uge med tre festivalkoncerter i 
USA samt en afstikker til Mexico og 
Brasilien for at give klubkoncerter, 
når hun alligevel var på de kanter.

- Det var superfedt at optræde i 
Mexico og Brasilien, selv om jeg ikke 
nåede at opleve ret meget andet end 
koncerterne. Jeg og resten af ban-
det har altid sat en ære i at bygge et 
renommé op som et fedt livenavn, 
og derfor virker det efterhånden 
helt naturligt, at man lige flyver fra 
USA til Mellem- og Sydamerika for 
at give to ekstra koncerter, selv om 
det lyder syret, siger Karen Marie 
Ørsted.

Det er et yderst presset program. 
Men når man står foran 1500 ellevil-
de brasilianere i Rio de Janeiro, der 
er kommet for at høre en, giver det 
mening at kile disse eksotiske pit-
stops ind.

Forpustet MØ  
trækker vejret  

efter Tinderbox
Karen Marie Ørsted har på to år vokset sig til det  

største fynske musiknavn nogensinde, hvis man måler  
i antal streamede sange og international bevågenhed

Der rives i hende fra lande over hele kloden, og det tog avisen 
tre måneder at få et interview med sangeren, der for tiden 
storhitter med Major Lazer,  DJ Snake og sangen ”Lean On”
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Karen Marie Ørsted har 
altid flere sommerfugle 

i maven end normalt, 
når hun optræder på 

hjemmebane i Odense. 
 Polfoto
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- Det er sgu egenlig ret sindssygt 
at stå i et land, man aldrig har været 
i før og føle en samhørighed med en 
gruppe fremmede mennesker, der 
ikke umiddelbart er tæt forbundet 
kulturelt med Danmark. Det var 
så fucking svedigt at connecte med 
publikum, selv om man har vidt for-
skellige baggrunde. Det er med til 
at gøre den her stressede tilværelse 
vildt fed, konstaterer Karen Marie 
Ørsted.

Debutant i Tusindårsskoven
Med lidt fynsk velvilje kan man godt 
postulere, at Karen Marie Ørsted 
fødehjem i Ubberud er i Tusindårs-
skovens baghave. Eller omvendt. 
Men hun har faktisk aldrig været til 
koncert i Tusindårsskoven, og hun 
lægger hovedet på blokken, da hun 
bliver bedt om sin holdning til pro-
grammet på den første Tinderbox 
Festival.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, har 
jeg overhovedet ikke styr på det. Alt-
så, jeg ved, at Major Lazer optræder. 
Og Robbie Williams, The Prodigy 
og Black Rebel Motorcycle Club. 
Derudover er jeg faktisk blank. Jeg 
flyver fra festival til festival for tiden, 
og jeg kan ikke skelne mellem, hvem 
der optræder hvor, siger Karen Ma-
rie Ørsted og tilføjer: 

- Det er faktisk lidt vildt, men jeg 
har aldrig været i Tusindårsskoven 
før, selv om det nærmest ligger på ve-
jen fra Ubberud ind mod centrum.

MØ er endt med at blive ét af ho-
vednavnene på festivalen. Eller i 
hvert fald et af dem, der er skrevet 
med de største bogstaver på plaka-
ten. Det glæder hende.

- Jeg har et meget kærligt forhold 
til Odense og Fyn, men når jeg op-
træder på hjemmebane, stresser 
det mig faktisk lidt. Netop fordi jeg 
gerne vil give noget ekstra til min 
hjemstavn. Det gibber altid ekstra 
i mig, når jeg går på scenen på Fyn, 
fordi jeg føler mig blottet på en eller 
anden mærkelig måde. Det er ikke 
nødvendigvis dårligt, det betyder 
bare, at det er mere intenst. I hvert 
fald for mig, siger Karen Marie Ør-
sted og trækker vejret for første gang 
i 15 sekunder. 

De gamle venner
En stor del af Karen Marie Ørsteds 
venner er flyttet til København for 
at studere og arbejde. Hendes for-
nemmelse er, at de mere drager mod 
Roskilde Festival end den første sto-
re musikfestival på hjemøen i et årti.

- Jeg ved godt, at Tinderbox er 
den første store festival siden Midt-
fynsfestivalen, men når man bor i 
København, skal der en del til for at 
trække dem tilbage til Odense. Til 
gengæld har jeg på fornemmelsen, 
at de fleste af mine venner, der stadig 
bor på Fyn, kommer på Tinderbox, 
siger Karen Marie Ørsted.

Hvor meget af Tinderbox, hun 
selv når at stifte bekendtskab med, 
tør hun ikke gisne om.

- Jeg har så travlt for tiden, at jeg 
ikke aner, hvordan næste uge ser ud. 
Der kommer hele tiden nye ting på 
programmet i form af interviews og 
kontakter, der skal snakkes med. Jeg 
ville gerne love, at jeg kunne mødes 
med mine venner og suse rundt og 
høre koncerter sammen. Men jeg 
kan desværre ikke love noget med 
sikkerhed, fortæller Karen Marie 
Ørsted.

Hendes pladeselskab balancerer 
på en knivsæg i forhold til at beskyt-
te hende og ikke forpasse chancen, 
når der opstår mulighed for at op-
træde i David Letterman-showet, 
medvirke i Billboard Magazine eller 
optræde side om side med Robbie 
Williams i dette tillæg.

- Det kræver et ekstremt overblik 
at holde styr på, hvordan min tid 
skal prioriteres. Det går heller ikke 
at takke nej til nogle af de fantastiske 
tilbud, der konstant kommer. Lige 
for tiden er det ret ekstremt, og hvis 
der blev sagt ja til alle dem, der bad 
om interviews, kunne jeg ikke lave 
andet. Det er dejligt at have så fuck-
ing travlt, men man skal godt nok 
holde tungen lige i munden, konsta-
terer Karen Marie Ørsted.

Hun har i et par dage været hjem-
me hos sine forældre i Ubberud for 
at få pulsen ned, inden hun igen 
kaster sig over en række festival-
koncerter, der forhåbentlig varmer 
hende perfekt op inden Tinderbox. 
Sammen med kæresten Mads, der i 
øvrigt er forsanger i bandet Reptile 
Youth, slapper hun af på terrassen 
med fuglefløjt i baggrunden. Altså 
så meget som man nu kan slappe af, 
når man bliver interviewet.

- Der har været tryk på konstant 
i to år, men i kølvandet på succesen 
med ”Lean On” med Major Lazer 
er det blevet endnu mere ekstremt. 
Selv om solen skinner, og jeg har lyst 
til at køre en tur til vandet, kan det 
ikke lade sig gøre. Men efter Tinder-
box er der heldigvis sat tid af til at 
slappe af, siger Karen Marie Ørsted.

Sammen med kæresten drager 
hun en uge til det nordlige Norge 
for at vandre ved Hardangervidda. 
Uden mobiltelefon og computer i 
rygsækken.

- Det glæder jeg mig vildt meget 
til. En hel uge uden kontakt med 
omverdenen. Det har jeg ikke prø-
vet længe, siger hun forventnings-
fuldt.

At hendes kæreste selv kender 
rumlen med at turnere, indspille, 
stå til rådighed for pressen og samti-
dig skulle være kreativ og skrive nye 
sange, gavner forholdet.

- Det er dejligt, at vi forstår hin-
anden og accepterer, at så meget af 
vores tid går med ikke at være sam-
men. Man er på arbejde og til rådig-
hed konstant og er følelsesmæssigt, 
kreativt og kunstnerisk involveret i 
sit job på en måde, de færreste men-
nesker er, siger Karen Marie Ørsted.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk
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MØ var igen en anmelder- og 
publikumdarling på Northside 

Festival forrige weekend i Aarhus. 
Femstjernede anmeldelser og 

lovprisninger på sociale medier 
lover godt for koncerten på 

Tinderbox Festival.   Polfoto

”Arkitekten bag MØ”
Læs mere på side 26-27



Ronni Vindahl  er født på på Holbæk 
Sygehus i 1982. 
Han er  opvokset i Ordrup, Fårevejle, 
og flyttede til København som 17-årig. 
Han dannede  sit første band som 
14-årig: Et punkband, der hed Smear 
Campaign, hvor han spillede guitar og 
sang kor.
Efter gymnasiet  begyndte Ronni 
Vindahl som 19-årig at producere 
musik.
Som 22-årig  dannede han med fire 
andre bandet og musikerkollektivet 
Boom Clap Bachelors. 
I 2008  startede han bandet Non+. 
I 2010   var det  bandet Ivory&Gold. 
Ingen af disse bands  er aktive med 

Ronni Vindahl som medlem længere, 
men han er fortsat producer for dem.
Ud over sin  egen musik har Ronni 
Vindahl produceret musik for en lang 
række kunstnere. Blandt andre: 

Mc Clemens
Nobody Beats The Beats
Boom Clap Bachelors
NON+
Ivory&Gold
Kendrick Lamar
MØ
Avicii
For Akia

Kilde: Ronnie Vindahl

Ronni VindahlI maj 2012 fik Ronni Vindahl 
sendt en bunke demosange 
med en dengang ukendt fynsk 

sanger, der hed Karen Marie Ørsted. 
Hun rappede med sit helt eget 

næb og havde en musikalsk stil, 
som Ronni Vindahl ikke umiddel-
bart tændte på. Men en intro med 
a cappella-sang vakte alligevel hans 
opmærksomhed.

- Pludselig var det noget, der greb 
mig. Det lød som noget, jeg godt gad 
at rode lidt med. Ikke mindst fordi vi 
havde samme manager. Karen Ma-
rie var i New York på det tidspunkt 
i forbindelse med sin uddannelse på 
Odense Kunstakademi, så jeg arbej-
dede med hendes vokalspor uden at 
have mødt hende først og fornem-
met, hvilken type hun var. Det endte 
med at blive til nummeret ”Mai-

den”, som var mit bud på, hvordan 
hun skulle lyde. Heldigvis var hun 
ellevild med det, da hun kom hjem, 
siger 32-årige Ronni Vindahl.

Derefter var det helt naturligt at 
indlede et samarbejde, hvor de ret 
hurtigt fandt ud af, hvordan hendes 
vokal og hans musik kunne komple-
mentere hinanden.

- Jeg synes, den lyd, vi fandt frem 
til, er meget speciel. Når man taler 
om MØ-lyden i dag, ved de fleste 
præcis, hvad man mener. Derfor var 
der også mange, der fandt projektet 
spændende efter kort tid. Inden for 
et halvt år var der underskrevet pla-
dekontrakt med Sony, og alles øjne i 
musikbranchen herhjemme var ret-
tet mod MØ, siger Ronni Vindahl.

I efteråret 2012 tog han sammen 
med Mø til USA, hvor der allerede 

gik rygter om den særegne, danske 
sanger og hendes dynamiske elek-
tro-punk-pop. De skulle optræde til 
en showcase-koncert (for pladesel-
skaber og bookere m.m. red.) på et 
loft i Brooklyn.

- Jeg tror, der var 48 mennesker til 
koncerten. De blev komplet blæst 
bagover, selv om vi spillede på et 
totalt, skrællet lorte-PA-anlæg. Mø 
fyrede den af, som kun hun kan, og 
derefter var opmærksomheden eks-
trem, siger Ronni Vindahl.

Det frø, der var sået ved en tilfæl-
dighed, havde på under et halvt år 
vokset sig til et dansk popvidunder 
med uhørt internationalt fokus.

International pophimmel
Kemien mellem Karen Marie og 
Ronni har været god fra første gang, 

de mødte hinanden. Hvilket var vig-
tigt, da de begyndte at turnere efter 
kort tids partner- og venskab.

- Efter koncerten i New York var 
vi nærmest konstant på landevejen i 
to år, selv om det ikke var meningen, 
at jeg skulle turnere som musiker. 
MØ-projektet var og er som en un-
dertryksraket, der suger alt ind i sig. 
Det har til tider føltes som at balan-
cere på ét ben med et sølvfad i hver 
hånd. Det har været exceptionelt, 
kaotisk og helt umuligt at forudse 
udviklingen i, konstaterer Ronni 
Vindahl.

Han er kommet tæt på Karen 
Marie gennem de seneste to års 
raketfart mod den internationale 
pophimmel. 

Selv om han er seks år ældre og 
har flere års erfaring i musikbran-

chen, har han aldrig anset sig for at 
være hendes mentor, selv om han 
indimellem har givet hende et fa-
derligt råd og en gajol til at smøre de 
slidte stemmebånd.

Han tror, det har været godt for 
dem begge, at han er den mere ro-
lige type, mens hun er den flegmati-
ske, flagrende type.

- Rollefordelingen er meget klas-
sisk med Karen Marie som kunstne-
ren, der er ansigtet udadtil, mens jeg 
er arkitekten, der gemmer mig lidt 
i baggrunden. Jeg er i den forstand 
heller ikke så interessant, fordi min 
rolle er meget teknisk funderet. Ma-
nuskriptforfattere er per definition 
heller ikke så interessante som dem, 
der spiller hovedrollen i deres film. 
Sådan er virkeligheden, hvilket pas-
ser mig fint. Det eneste jeg kræver 

- Jeg er muligvis farvet af mit fynske 
udgangspunkt, men jeg mindes ikke, 
at en dansk upcoming musiker nogen-
sinde har fået så meget opmærksomhed 
som Mø. Er du enig i den betragtning?

- Ja, det er jeg. Det har været et ret 
vildt forløb at følge, fordi det ikke la-
der til, at hverken hun eller hendes 
folk har sat en fod forkert på noget 
tidspunkt. Det ligner i hvert fald på 
afstand en noget nær perfekt opad-
gående kurve, og det er usædvanligt.

- Mø er siden de første singleudspil 
kaldt unik på den danske musikscene. 
Hvad er det, der gør hende speciel?

- Hun har en helt særlig udstrå-
ling, der automatisk får hende til 
at skille sig ud fra andre popstjer-
ner, og jeg tror, det bunder i hendes 
baggrund som den ene halvdel af 
punkbandet Mor. Hun har en unik 
råhed og en helt vild energi over 
sig, når hun står på en scene, og den 
tror jeg stammer derfra. Samtidig er 
hun også rundet af en ret fantastisk 
sødme, som dels kommer til udtryk 
i hendes uskolede dansetrin, men 
også i måden hun opfører sig på, 
når hun giver interviews. Hun vir-
ker oprigtigt venlig og fremstår altid 
ukrukket, og selv om det måske ikke 
lyder som noget særligt herhjemme, 
tror jeg, det er noget, der virkelig gør 
indtryk på folk i udlandet. Hun vir-
ker som en popstjerne, der samtidig 
kunne være din ven. Og dem er der 
ikke så mange af.

- Der er skrevet meget om hendes 
udseende og ageren på scenen. Hvad er 
din egen oplevelse af hende live?

- Jeg kan sagtens mærke, at hun er 
blevet bedre og mere sikker live. Det 
er også klart hjulpet efter udgivelsen 
af albummet, for i begyndelsen spil-
lede hun jo primært numre, der ikke 
var udgivet endnu, og det var med til 
at gøre udtrykket lidt mere søgende. 
Nu kender alle hendes sange, og for-
di hun er i så vild nærkontakt med sit 
publikum, tror jeg, det har hjulpet 
på hendes selvtillid, at alle i publi-
kum pludselig kender alle sangene, 
frem for bare et par stykker.

- Man skal ikke glemme hendes 
stemme og musikalitet. Hvor dygtig en 
sanger er hun rent teknisk?

- Også her synes jeg, man kan 
mærke en klar forbedring. Hvor 
hun tidligere fremstod som en me-
get hjemmeskolet sanger, der bare 
gav den gas efter sin bedste mave-
fornemmelse, synes jeg, hun er ble-
vet en stærkere vokalist i løbet af 

de seneste år. Måske skyldes det, at 
hun har fået professionel træning, 
men jeg tror også en del af æren skal 
tilskrives hendes uhyre intensive 
tourvirksomhed. Når man spiller så 
mange koncerter, som Mø har gjort 
de seneste år, er det knald eller fald - 
enten knækker man midtover, eller 
også kommer man ud på den anden 
side som en stærkere kunstner. Og 
jeg håber og tror, det er det sidst-
nævnte, der er sket for hende.

- Hvor stor betydning har det for 
hendes internationale potentiale, at 
hun eksempelvis har samarbejdet med 
Major Lazer?

- Hun arbejdede jo allerede sam-
men med Diplo på ”XXX 80” fra de-
butalbummet, men ”Lean On” har 
vist sig at være noget helt særligt. Di-
plo er en verdensstjerne, og han vir-
ker ret kræsen med, hvilke sanger-
inder han arbejder med. Men han 
lader til at være forståeligt begejstret 
for den lyd, han får sammen med 
Mø, og det er både et stort, velfor-
tjent skulderklap og en effektiv ka-
tapult videre ud i verden for hende.

- Der er mange fisk i samme far-
vand som Mø, hvis man tænker inter-
nationalt. Har hun det, der skal til for 
at matche Sia, Lana del Rey eller Flo-
rence + The Machine m.fl.?

- Jeg synes, hun har noget helt sær-
ligt at byde på som popstjerne, som 
gør hende speciel. Hendes facon er 
forfriskende, hendes sangskrivning 
er poppet, men også kantet og per-
sonlig, og så virker hun meget lidt 
forfængelig, hvilket jeg synes er en 
ret særegen egenskab at have som 
popstjerne. Selvfølgelig er hun op-
mærksom på sit udseende, men den 
vildskab, hun lægger for dagen på 
scenen, oplever man ikke hos nogen 
andre, og det tror jeg sagtens kan 
være med til at bane vejen for hende 
i udlandet, hvis det er det, hun vil.

- Hun har modtaget et hav af priser 
på to år. Mindes du, at et dansk band 
eller musiker har vundet stort set alle 
større priser inden for så kort tid?

- Nej! Og det viser om noget, hvor 
bredt hun appellerer. Fra Gaffas 
læsere og P3’s redaktion over kron-
prinsparret og musikbranchens ker-
ne og hele vejen hen til de sure dag-
bladsanmeldere – hun har vundet 
alles hjerter, og det hører absolut til 
sjældenhederne. 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Ukrukket unikum
Politikens musikanmelder Pernille Jensen har fulgt 
Mø siden begyndelse. Hun er benovet over den 
fynske musikers unikke karriereforløbArkitekten 

bag MØ

og forventer, er, at blive krediteret 
for min musik, konkluderer Ronni 
Vindahl.

Venskabet vejer tungest
Han kommer lige som Karen Marie 
Ørsted fra en punk- og hiphopbag-
grund, hvor energien er et altdomi-
nerende element. 

Det har i høj grad formet koncer-
terne. 

- Vi har virkelig skabt os og op-
trådt sindssygt på scenen, og den 
udladning, hun har gennem sin 
stemme, har jeg haft gennem mine 
instrumenter. Det bliver spændende 
at se, hvad det kommer til at bety-
de for mig, at jeg ikke turnerer med 
MØ længere, siger Ronni Vindahl.

Årsagen er, at han blev far i efter-
året og gerne vil se sin datter mere 

end et par gange om måneden.
- Det handler både om at være 

der for mit barn og om at producere 
mere. Jeg er først og fremmest pro-
ducer og ikke musiker, selv om det 
har været vanvittigt sjovt. Jeg håber, 
at jeg kan forblive Karen Maries 
foretrukne producer, men hun er 
blevet så stort et navn, at alle muli-
ge andre producere byder ind. Hun 
skal også prøve at arbejde sammen 
med andre for at udvikle sig, og man 
kan se på hendes samarbejde med 
Major Lazer på sangen ”Lean On”, 
at det virker. Den sang ligger num-
mer et på musiktjenesten Spotify, 
hvilket skaber en endnu mere eks-
trem opmærksomhed. Mø er ganske 
enkelt rykket op i den internationale 
superliga, konstaterer Ronni Vind-
ahl.

Hans klare ambition og formod-
ning er, at de fortsætter med at sam-
arbejde om end i lidt omfang.

- Jeg laver så meget med MØ, som 
jeg og hun kan. Hun har vokset sig 
så stor, at vi ikke selv kan bestemme 
det længere. Jeg føler, at jeg har væ-
ret med til at skabe MØ-universet og 
vil gerne forblive en del af det. Men 
de tungeste spillere i pladeindustri-
en har deres øjne rettet mod hende, 
så jeg tror ikke, at Karen Marie el-
ler nogen anden kan forudse, hvad 
der sker om et halvt eller helt år. Så 
længe vi forbliver gode venner, er jeg 
glad, siger Ronni Vindahl.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Man kan ikke sige MØ uden samtidig 
at sige Vindahl. Den 32-årige producer 
Ronni Vindahl er manden, der i store 
træk har skabt musikuniverset, som den 
26-årige fynske sanger boltrer sig i
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Steppeulven er den danske 
kritikerpris, der siden 2003 er 
blevet uddelt af Foreningen af 
Danske Musikkritikere. I januar 
modtog Karen Marie Ørsted og 
Ronni Vindahl sammen prisen 
som ”Årets Komponist” og 
”Årets album”.  Polfoto


