
Drømmen om 
det ydre rum
Da forsangeren i The Flaming Lips, Wayne Coyne, var otte år, sad han på 
en veranda i Oklahoma City og spejdede efter Neil Armstrong på månen. 
Som barn drømte han om at rejse til det ydre rum, men indtil videre har 
han kun sunget og skrevet om det

I dette eksklusive interview fortæller han om The Beatles, frygten for 
Trump og det skæbnesvangre møde med The Who og Pete Townsend
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 ○ Wayne Coyne har fundet på al-
bumtitler som ”Due to High Expec-
tations... The Flaming Lips Are Pro-

viding Needles for Your Balloons” 
og ”Psychiatric Explorations of the 

Fetus with Needles”. Han hader at gå 
på kunstudstilling, hvor værker hed-
der ”Untitled”, da han mener, at det 
er en del af jobbet som kunstner at 

navngive sin kunst.  
Foto: George Salisbury



 ○ Wayne Coyne er ellevild med 
guitaristen og trommeslageren 

Steven Drozd, der har været med 
i The Flaming Lips siden 1991. 

Han kom med i bandet  
som trommeslager, men er si-

den blevet multiinstrumentalist. 
Foto: George Salisbury

I efterhånden mange år er jeg stødt 
på en legendarisk vandrehistorie fra 
hedengangne Midtfyns Festival. En 
lettere overislet lokal mand spørger 
under en koncert med The Flaming 
Lips i 2003 en tilfældig publikum-
mer, hvem det er, der spiller. Da han 
får navnet på bandet, svarer han un-
drende: ”Flemming hveeeem?”.

Nu får begge parter muligheden 
for at genhøre The Flaming Lips 
ikke så langt fra markerne i Ringe, 
når det amerikanske band indtager 
Egeskov Slot som det absolutte mu-
sikalske hovednavn til første runde 
med Heartland Festival.

Forsanger Wayne Coyne kan ikke 
skelne mellem de danske koncer-
ter på Midtfyns Festival, i Tivoli, på 
Roskilde Festival eller Northside. 
Men publikum husker med garanti 
oplevelsen af at blive sønderbombet 
med konfetti, forkælet med et lys-
show af en anden verden, forbløf-
fet over musikere i dyreudklædning 
og ikke mindst begejstringen over 
Wayne Coyne tumlende rundt oven 
på publikum inde i en gigantisk, 
gennemsigtig plastikkugle.

Wayne Coynes hukommelse er 
ellers glimrende, når det kommer til 
musik. Da han var tre år gammel i 
1964, optrådte The Beatles på The 
Ed Sullivan Show på bandets første 
tur i USA. Wayne Coyne kan se sig 
selv komme tilbage fra en indkøbs-
tur til barndomshjemmet, hvor 
hans ældre brødre er helt oppe at 
køre over det britiske band.

- Fordi Beatles var og er et band, 
der tales så meget om, bilder jeg mig 
ind, at mit første musikalske minde 
er med dem. For at være helt ærlig 
ved jeg ikke, om det er et reelt min-
de, eller om det er kunstigt skabt af 
de optagelser, jeg har set af Ed Sul-
livan-programmet. Det er lidt som 
at kunne genkalde sig situationer, 
man kun har set billeder af i et foto-
album, siger Wayne Coyne.

Han er dog ikke i tvivl om, at min-
det om en radio i køkkenet i barn-
domshjemmet er ægte. Den kørte 
nærmest døgnet rundt med tidens 
største hits.

- Min mor hørte altid radio, og 
den var placeret oven på køleska-
bet, så vi ikke kunne pille ved den. 
I min underbevidsthed er der en tæt 
forbindelse mellem min og mine 
brødes lykke og min mors glæde for 
musik. Det lyder ret abstrakt, og jeg 
kommer sikkert aldrig til helt at for-
stå det til bunds, siger Wayne Coyne 
og begynder at nynne en sang, han 
kommer i tanke om at have hørt 
som barn.

- We’ll sing in the sunshine, We’ll 

laugh every day, synger han nostal-
gisk, mens han bander over, at han 
ikke kan komme i tanke om, hvem 
der sang den. Det gjorde Gale Gar-
nett, finder jeg ud af efter intervie-
wet. I 1964 og altså samme år som 
The Beatles invaderede USA, Cas-
sius Clay Jr. ændrede sit navn til 
Muhammad Ali og The Rolling 
Stones udgav sit debutalbum.

Nørder som os selv
Wayne Coynes fødeby, Oklahoma 
City, er ikke just kendt for at være 
en musikmetropol. Den er dog 
hjemsted for mange countrybands, 
som forsangeren ikke har et nært 

forhold til.
- Jeg dyrkede ikke countrymu-

sikken, for jeg var på jagt efter an-
dre skøre rockkugler som mig selv. 
Derfor tog vi ofte til Norman 30 
kilometer syd for Oklahoma City, 
hvor der blev arrangeret en del fede 
koncerter. Jeg hørte Black Flag, Hü-
sker Dü, Meat Puppets og Mortal 
Micronotz dernede. Det var bands, 
som hverken var rendyrkede rock-
bands eller punkbands, fordi de var 
meget psykedeliske. De skilte sig 
ud fra mængden, og det gjorde So-
nic Youth også. Den første koncert 
med dem glemmer jeg aldrig, siger 
Wayne Coyne.

Han har holdt stædigt fast i Ok-
lahoma City, selv om mange mu-
sikere derfra er rykket til Austin, 
Nashville, New York eller andre af 
USA’s store musikbyer.

- Jeg har aldrig haft lyst til at flyt-
te. Modsat mange andre kunstnere 
føler jeg mig ikke kvalt over at blive i 
det samme miljø. Jeg har aldrig haft 
brug for luftforandring for at kun-
ne udfolde mig kunstnerisk, og det 
har været en gave altid at have mine 
brødre og resten af min familie om-
kring mig. Langt de fleste bands, jeg 
er fan af, kommer fra Kansas, Texas, 
Arizona eller Minnesota. Klassiske 
”in the middle of nowhere”-steder 

befolket af nørder som os selv, siger 
Wayne Coyne.

Har ikke slået nogen ihjel
Staten Oklahoma er kendt for at 
være ret konservativ og har haft 
omkring 65 procent republikan-
ske vælgere til de seneste tre præ-
sidentvalg. Dermed bakker staten 
sandsynligvis også op om Donald 
Trump.

- Jeg er ikke typen, der blander 
mig i præsidentvalg som mange 
andre musikere, selv om jeg må 
indrømme, at jeg er helt og aldeles 
fascineret af Barack Obama. Han 
er fucking cool. Jeg ville ønske, han 

kunne fortsætte som præsident de 
næste 20 år. Jeg frygter virkelig, at 
Donald Trump flytter ind i Det 
Hvide Hus. Han er så retarderet og 
dum, at vittighederne om ham ikke 
er så latterlige som ham selv, kon-
staterer Wayne Coyne frustreret.

Hvis han skulle involvere sig poli-
tisk, kunne det eksempelvis handle 
om at kæmpe for en lempelse af lo-
ven om euforiserende stoffer. Eller 
afskaffelse af lovene, der indskræn-
ker homoseksuelle eller transkøn-
nedes rettigheder.

- Det er fucking bagvendt. Jeg tror 
ikke, at den menige amerikaner se-
riøst mener, at homoseksuelle ikke 

skal have samme rettigheder som 
alle andre i dette land, siger Wayne 
Coyne, der erkender at have brudt 
amerikanske love gentagne gange.

- Jeg har aldrig gjort noget virke-
lig slemt som at slå nogen ihjel. Hvis 
jeg havde, ville jeg ikke fortælle dig 
om det ... Jeg har bare taget nogle 
stoffer og af en eller anden grund al-
tid været så heldig, at jeg ikke er ble-
vet taget og røget i fængsel for det, 
siger Wayne Coyne og ler.

Et bizart job
Efter flere end 30 år i musikbran-
chen har han forlængst erkendt, at 
det er en uforudsigelig og omskifte-

lig verden. Derfor er han imponeret 
over, at de samme gutter har formå-
et at holde sammen på et band gen-
nem tre årtier. 

- Da The Flaming Lips blev 
dannet, var der flere af mine high-
scool-venner, der fik arbejde i ad-
vokatfirmaer, oliefirmaer og for-
sikringselskaber. Fordi det var 
sikkert og langtidsholdbart. De har 
alle sammen fejlet big time og mi-
stet deres job. The Flaming Lips er 
derfor ironisk nok det mest stabile 
og forudsigelige job, hvilket var ret 
uforudsigeligt for 30 år siden, siger 
Wayne Coyne.

Han glæder sig til at gå på arbejde 
hver eneste dag, men han tror ikke, 
der er mange 55-årige, som ville 
sætte pris på et tilsvarende job.

- Det kan være ret bizart til tider. 
Den anden dag sad jeg og produ-
cerede i mit studie indtil middag, 
hvorefter vi fløj til San Antonio, 
hvor bandet gav koncert. Vi hang 
ud med nogle venner til klokken 
fem om morgenen og fløj tilbage til 
Oklahoma City og tog direkte i stu-
diet, hvor vi arbejdede til klokken 
1 om natten. Når man er kunstner, 
bliver man opslugt af det og holder 
aldrig fri. Det er nok den del af det, 
man burde advare unge om, inden 
de indleder en musikkarriere. Det 
stopper aldrig, men det passer glim-
rende til min personlighed. Jeg har 
lært at leve med det på godt og ondt, 
konstaterer Wayne Coyne.

På niveau med Miles Davis
The Flaming Lips har inspireret 
en lang række band i 90’erne og 
00’erne. Wayne Coyne fremhæver 
selv australske Tame Impala, der er 
hovednavn på Roskilde Festival i år.

- Det er det store spørgsmål, som 
altid cirkler rundt. Hvem inspire-
rer hvem? I dag er det lettere end 
nogensinde at finde og lytte til den 
samme musik, og bands kan have 
de samme inspirationskilder, uanset 
om medlemmerne er 15 eller 45 år 
eller bor på hver deres side af jor-
den. Men i tilfældet med Tame Im-
pala har vi turneret med dem og gi-
vet dem gode råd undervejs. Men de 
har også hjulpet os og kommet med 
kreative indspark, så jeg vælger at se 
det på den måde, at begge bands har 
lukreret på det, siger Wayne Coyne.

Han tror ikke, at The Flaming 
Lips er et nemt band at lade sig in-
spirere af, fordi guitarist Steven 
Drozd og han i fælleskab udgør et 
unikt team.

- I forening skaber vi nogle nuan-
cer, som er utroligt svære at kopiere. 
Det er noget af det, vi er stolte af. 
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Jeg er taknemmelig for at arbejde 
sammen med Steven, fordi han er 
en usædvanlig dygtig musiker. I 
verdensklasse, hvis du spørger mig. 
Hvis Igor Stravinsky, Miles Davis og 
Steven mødtes, ville de blæse hjer-
nen ud på hinanden. Steven er oppe 
på det niveau, og derfor føler jeg 
mig til tider som en nybegynder og 
amatør ved hans side. Faktisk er det 
lidt et paradoks, at vi arbejder sam-
men, fordi han udstiller mine be-
grænsede evner, siger Wayne Coyne 
ydmygt.

Kraftfeltet Pete Townsend
Forsangeren kan godt lide idéen 
om at lade gastronomi, samtaler 
og kunst smelte sammen med mu-
sik på en festival som på Heartland. 
Han glæder sig til at se, hvordan det 
kommer til at fungere på Egeskov 
Slot.

- Det giver god mening at have en 
bredere kulturel profil, så man også 
favner det publikum, der ikke tæn-
der på rockkoncerter. På Coachel-
la-festivalen i Californien kan man 
have en forrygende oplevelse uden 
at se et eneste band. Det synes jeg 
faktisk rigtig godt om, selv om jeg er 
musiker, konstaterer Wayne Coyne.

Han er dog overbevist om, at 
rockkoncerter kan noget helt sær-
ligt, fordi man let bliver en del af 
et stærkt fællesskab. Han glemmer 
aldrig en koncert i 1977, hvor han 
oplevede det på egen krop som 16-
årig.

- Mine brødre slæbte mig med til 
The Who, som jeg ikke havde noget 
særligt forhold til på det tidspunkt. 
Men de havde en ekstra billet, så 
jeg lod mig overbevise. Den aften 
blev min skæbne beseglet. Nogen 
vil hævde, at bandet havde haft sin 
storhedstid, men jeg synes sgu, det 
var fucking fantastisk. For mig var 
det en religiøs oplevelse at være i et 
rum, hvor stemningen var så fortæt-
tet. Hvor publikum dyrkede bandet 
med en ekstrem passion. Jeg kan 
stadig huske en gigantisk laser, der 
skød op i loftet som klimaks. Det 
var fucking amazing, siger Wayne 
Coyne.

Efter koncerten spurgte han sin 
bror Mark, hvorfor alle bands ikke 
var som The Who? Det kunne bro-
ren ikke svare på, og det fik Wayne 
til at tænke over, hvad et band skal 
kunne på scenen for at gribe publi-
kum.

- Jeg mødte Pete Townsend efter 
en The Who-koncert i 2008, og det 
var en enorm oplevelse at mærke 
hans intensitet og kærlighed til mu-
sikken på tætteste hold. Musikkens 

kraft udspringer af alle i bandet, 
men i særdeleshed fra ham. Han 
udgør et musikalsk kraftfelt som er 
uden sidestykke, og mødet med ham 
svarede faktisk på det spørgsmål, jeg 
stillede mig selv som 16-årig. Alle 
bands er ikke som The Who, fordi 
Pete Townsend ikke spiller i dem, 
fortæller Wayne Coyne.

Sport i absurde titler
Da jeg gik på gymnasiet, gik der 
sport i at finde obskure album- og 
sangtitler, og The Flaming Lips 

var ofte guld værd med sangtitler 
som ”What Is the Light? (An Un-
tested Hypothesis Suggesting That 
the Chemical [In Our Brains] by 
Which We Are Able to Experience 
the Sensation of Being in Love Is 
the Same Chemical That Caused 
the ”Big Bang” That Was the Birth 
of the Accelerating Universe)”. Den 
og andre titler udspringer af Wayne 
Coynes forkærlighed for science-
fiction og rumrejser.

- Da jeg voksede op, blev der talt 
enormt meget om at rejse ud i rum-

met. Eller i hvert fald til månen til 
at begynde med. Jeg kan huske, 
hvordan jeg sad på vores veranda, 
da Apollo 11 landede på månen 20. 
juli 1969. Mine forældre så det på tv, 
mens jeg sad og stirrede op i luften, 
mens jeg prøvede at forestille mig, 
at Armstrong gik rundt deroppe et 
sted, siger Wayne Coyne.

Månelandingen stimulerede hans 
interessere for rumrejser, og han 
husker også, hvordan han blev op-
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The Flaming Lips  blev dannet i Oklaho-
ma City, Oklahoma, USA, i 1983.
Bandets stifter , Wayne Coyne, stjal 
angiveligt en samling musikinstrumen-
ter fra en kirke og hvervede derefter sin 
bror Mark Coyne og bassisten Michael 
Ivins til at starte et band. Bandet fik dets 
debut på en transvestitklub under nav-
net The Flaming Lips. 
Bandet udsendte  dets debutalbum på 
grøn vinyl i 1985 på deres eget plade-
selskab Lovely Sorts of Death.

Da Mark Coyne  forlod bandet for at 
blive gift, fik Wayne fuld kontrol  
over gruppen. Han var nu både leadgui-
tarist, den primære sangskriver og for-
sanger. Trioen fortsatte og udgav  
i 1986 ”Hear It Is” efterfulgt et år  
senere af ”Oh My Gawd!!!... 
The Flaming Lips”. 
Bandet er kendt for  dets eksperimen-
terende rock og avancerede live-shows 
med bl.a. kostumer, balloner, dukker, 
kompliceret lysshow, gigantiske hæn-

der og store mængder konfetti.  
Ikke at forglemme forsangeren  
Wayne Coynes store plastikboble,  
som han lader publikum bære sig rundt 
indeni.
The Flaming Lips  har udsendt 14  
albummer og vundet tre grammyer  
for bedste instrumentale præstation 
med ”Approaching Pavonis Mons by 
Ballon (Utopia Planitia)”, 2003, bed-
ste instrumentale præstation for ”The 
Wizard Turns On...”, 2007, og prisen 

for bedst arrangerede album ligeledes 
i 2007 for albummet ”At War With the 
Mystics”.
I dag består bandet af:  Wayne Coyne, 
sang, guitar og keyboard (medlem siden 
1983), Michael Ivins, bas, keyboard og 
sang (medlem siden 1983), Steven Dro-
zd, trommer, guitar, bas, keyboard, syn-
thesizer, sang og percussion (medlem 
siden 1991) og Kliph Scurlock, trommer 
og percussion (medlem siden 2002)
www.flaminglips.com

The Flaming Lips
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 ○ Bandet fik angiveligt sin  
debut på en transvestitklub  

under navnet The Flaming Lips. 
Foto: George Salisbury



Disse koncerter 
skal du høre  
på Heartland 
Festival

 ○ 4. Mercury Rev, USA. Man skal passe på med at kalde et band for 

kult, men Mercury Rev snerper derhenad. Bandet fra Buffalo, New 

York, har haft en turbulent karriere, der har udmøntet sig i ni albummer 

med ”The Light in You” fra 2015 som seneste skud på stammen. 

 ○ 1. The Flaming Lips, USA. Det amerikansk rockband satte i 1990’erne nye 

standarder for, hvordan en rockkoncert kunne afvikles med konfettikano-

ner, bizarre udklædninger og et overjordiske lysshow. Gruppen med base i 

Oklahoma har også musikken til at matche showet, og med geniale plader 

som  ”Clouds Taste Metallic”, (1995), ”The Soft Bulletin”, 1999, og ”Yoshimi 

Battles the Pink Robots”, 2002, løber bandet ikke tør for gode sange.

 ○ 2. Michael Kiwanuka, England. Den britiske soulsanger debute-

rede for blot fire år siden med det komplette album ”Home Again”, 

der fik anmelderne til at sammenligne ham og ikke mindst hans 

storladne stemme med ikoner som Bill Withers og Otis Redding. Han 

udgiver sit nye album ”Love & Hate” 27. maj, hvilket må siges at 

være ekstraordinær god timing for Heartland-publikummet.

 ○ 5. Sun Kil Moon, USA. Mark Edward Kozelek er omdrejnings-

punktet i Sun Kil Moon, der er opkaldt efter en sydkoreansk 

bokser. Bandet, der både dyrker afdæmpet pop og elektroniske 

dyder har udgivet otte plader og fem alene siden 2010. Seneste 

album er lavet sammen med britiske Jesu og er en slags spoken 

word krydret med tung guitar. Spændende at se, hvad Sun Kil 

Moon spiller på Heartland.
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 ○ 3. Thomas Dybdahl, Norge. Den norske troubadour er en af Skandi-

naviens mest komplette musikere. Både som sanger, guitarist og sang-

skriver er han i særklasse. Han har skabt sit helt et lydsprog på album-

treenigheden ”... That Great October Sound”, 2002, ”Stray Dogs”, 2003, 

og ”One Day You’ll Dance For Me New York City”, 2004, og det er svært 

at nævne en anden nordisk kunstner, der vil klæde Egeskov Slot bedre.

slugt af Stanley Kubricks mesterlige 
film ”2001 - Space Odyssey”, der 
udkom allerede i 1968.

- Jeg synes, der er noget psyke-
delisk over Stanley Kubricks ”2001 
- Space Odyssey”. Den kan noget 
helt andet end Star Wars-universet, 
og det er én af de mest fascineren-
de film nogensinde. Hver gang jeg 
snakker om den, kan jeg mærke et 
sug i maven, som jeg følte, første 

gang jeg så den, siger Wayne Coyne.
Sommeren 1969 er ikke kun min-

deværdig på grund af månelandin-
gen. Det var også sommeren, hvor 
den mest omtalte festival nogensin-
de fandt sted.

- Tænk dig at være på Woodstock 
Festival med Jimi Hendrix, Can-
ned Heat, The Who, The Grateful 
Dead og Janis Joplin. Mine brødre 
var helt vilde med de bands, og jeg 
kan se dem for mig, mens de hørte 
deres plader og tog lsd. De kørte 

også motorcykel og lavede andre 
totalt vanvittige ting, der var fuck-
ing seje. Jeg ville også tage syre og 
lave alt muligt cool shit, siger Wayne 
Coyne.

Han fik ikke lov til at tage lsd som 
otteårig. Men han fik lov at ligge 
med sine stenede brødre og drøm-
me om at tage med til månen eller 
bo i en anden galakse i år 2001, som 
dengang føltes som en fjern frem-
tid.

- Jeg var overbevist om, at jeg en 

dag ville bo i en rumkoloni. Jeg tror 
ikke, mit otteårige jeg ville være 
skuffet over, at mit 55-årige jeg er 
rockmusiker i stedet for rumrejsen-
de. Men jeg er sikker på, at mit ot-
teårige jeg aldrig nogensinde havde 
forestillet sig, at jeg ville blive så af-
sindig gammel. Den er næsten mere 
syret end at rejse i rummet, konsta-
terer Wayne Coyne og klukker.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk
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 ○ Foto: George Salisbury


