
Carsten Heller interview 

en 25. April tog jeg et smut til Århus for at interviewe Carsten Heller i 

forbindelse med mit speciale. Carsten har bl.a. produceret Nephews 

megasællert ”USADSB” og Spleen United, men har også mixet bl.a. 

UnderByen og A kid hereafter. Carsten fortæller her om, hvilke metoder han som 

producer anvender og om filosofien bag det. 

LAC: 
...Hvordan ville du umiddelbart definere en producer? 

CH: 
Jeg synes, at den vigtigste opgave en producer har, er ligesom og...finde frem til hvad der 

er det centrale i et band eller i et konkret nummer...finde ind til kernen af det materiale 

der ligesom er, og så prøve ligesom og sikre, at det rent faktisk kommer frem til 

lytteren...det der er det centrale. Bands kan nogen gange ligesom have en tendens til 

ligesom og...de ved jo alt, altså kan man sige: Enten ved de ikke hvad der er deres stærke 

side eller også ved de godt hvad der er deres stærke side...og så ved de det i så høj grad at 

de hele tiden ligesom er opmærksomme på det og derfor altid kan høre det selv. Altså, de 

kan godt selv høre når de kommer frem til noget godt, men man kan sige, det kan godt 

være at det ikke er særlig tydeligt for dem der lytter til det, fordi det måske er begravet 

nedenunder noget andet, eller de har underspillet dét som var det gode i nummeret eller i 

det hele taget bare i deres,  hvad skal vi sige: Generelle udtryk. Så der synes jeg, det er 

ligesom noget med at lytte sig ind på hvad dét er og så enten gøre bandet opmærksom på 

det, hvis ikke de selv ved det eller også tvinge dem til ligesom og være lidt mere åbenlyse 

med det. Nogen gange...altså det der med at underspille tingene lidt for meget, det kan 

man godt nogen gange synes er fedt...som band og folk hører det jo nok 3. gang. Det er 

nok sådan en holdning der lidt stammer fra, at man har nok i sig selv på en eller anden 

måde. [men] Det gælder jo ligesom at komme ud med det så alle opdager det. Det synes 

jeg er en væsentlig rolle. 

D 



LAC:  
Kan du give et konkret eksempel på, hvad det er et band kan være for fokuseret på? Hvis 

du som udenforstående lytter til en sang, hvad er så det væsentlige, mener du? 

CH: 
Det kan jo være mange forskellige ting. Altså det kan være...det er ikke fordi jeg har en 

bestemt ting, altså dét SKAL der være ellers så fungerer det ikke...men det kan være at 

der er et eller anden...man lytter sangen igennem og hov, der var et eller andet stykke i 

sangen som kun kommer én gang, og så tænker man: ”Hold kæft det var godt nok...det 

var faktisk mere iørefaldende end omkvædet, det der”. Hvad så? Er det nu godt eller 

skidt? Hvis omkvædet i sig selv er iørefaldende nok, så kan det selvfølgelig være fedt, at 

der kommer sådan en lille bonus, som man så får én gang i nummeret. Men hvis det er 

sådan, at det stykke der rent faktisk er mere iørefaldende eller at omkvædet ikke 

fungerer...så tænker man: Der et eller andet i den her sang der ikke er struktureret 

ordentligt. Og man kan sige, jeg er ikke så analytisk med det der, fordi jeg er ikke selv 

musiker og jeg kan dårligt nok kende forskel på en dur eller en mol akkord. Så det er ikke 

sådan, at jeg kommer og siger til dem: ”Hov, hvis I nu spillede en subdominant der i 

stedet for et eller andet...”, det aner jeg ikke hvad er? Altså, jeg kender ordet, fordi jeg har 

hørt det brugt nogen gange, men det er ikke på det niveau. Det er mere med at udpege: 

”Hov, der var et eller andet dér som fungerede, hvorfor gjorde det det?”... Og så prøve at 

diskutere det med bandet og prøve og tvinge dem til at bytte rundt på elementerne i 

nummeret...og få klodserne samlet bedre.  

LAC: 
Når vi taler klodser, så kan det f.eks. være vers, brigde, omkvæd, c-stykke? 

CH: 
Ja, og det kan også være der er en eller anden fejl...bare en eller anden lille lyd, hvor man 

tænker: Hov, den her, hvis man nu fremhævede den her lidt mere, så kunne det være et 

element, som lytteren kunne gribe fat i, som kunne gøre nummeret genkendeligt...og det 

der med genkendelighed kan selvfølgelig nogen gange mest være aktuelt i forbindelse 

med noget, man har en fornemmelse af, at det her måske kan blive en single eller noget. 

Det kan også godt være, at det ikke er en single, men til mere, hvad skal vi sige, album 



numre, men der kan det også være, at det kan være lige omvendt, altså så noget med 

”Jamen hov...hvis vi nu bare lader være med at gå ud af det stykke her og bare bliver ved 

med at køre det...igen og igen og igen, hvad sker der så?” Får man så en eller anden 

effekt ud af det?...begge tilfælde har været nogen diskussioner vi f.eks. har haft i Spleen 

United. Altså, hvor der har været nogen stykker som i bl.a. det nummer der hedder Peak 

Fitness Condition...hvor de så laver sådan noget som lyder sådan lidt af delay af 

hinanden, og oprindeligt var det stykke kun en gang i nummeret, hvor jeg sådan lidt 

tvang dem til at bygge det ind to gange i nummeret, altså lidt at gøre det til en feature i 

nummeret. De var ikke så meget for det lige til at starte med...det var også noget vi måtte 

diskutere en del gange og prøve det af og sådan noget. Og der har så også omvendt været 

nogen steder, hvor der er et stykke, hvor de var i tvivl om: ”Nå, men kører det her for 

længe?”, hvor vi bleve enige om efter at have hørt det nogen gange oppe i øvelokalet at: 

”Nej, det kørte sgu ikke for længe, det kunne godt køre dobbelt så lang tid”. Altså, bl.a. 

sådan nogen outroer de havde. Sådan nogen der dvæler i et eller andet indtryk. 

LAC: 
Så det er sådan, et eller andet sted, en forhandling mellem dig og kunstner? 

CH: 
Det kan det være...i de arbejdsforhold jeg har med bands eller som jeg har haft med bands 

indtil videre...har det ikke været sådan, at jeg bare havde mandat til at gennemtrumfe 

noget...der har ikke været en aftale der hed, at jeg havde det sidste ord og det har jeg 

egentlig heller ikke lyst til. Det er trods alt bandet der er det væsentligste, den 

væsentligste partner og jeg betragter mig ligeså meget som en, der er ansat af bandet, som 

en der af ansat af et evt. pladeselskab. Og det har jo også været sådan med Nephew, at 

der er det jo dem der ansætter mig. Det er jo ikke pladeselskabet, der på den måde 

”ansætter” mig. Så på den måde, er der ikke den der klassiske modsætning, hvor jeg jo 

ligesom går ind og skal være den der...hvad skal man sige, være det kommercielle 

øje...det kan godt være jeg ubevidst tænker kommercielt, men det er ikke noget jeg har 

nogen forpligtigelse til i forhold til min ansættelse. 



LAC: 
Er det sådan at man lidt kan betragte produceren som repræsentant for den 

udenforstående lytter? 

CH: 
Ja, det synes jeg i hvert fald. I store dele af processen synes jeg det er sådan. Sådan synes 

jeg i hvert fald hele min opgave er i hele forproduktionen [alias preproduktionen] af 

pladen, altså før vi går i studiet. Der ser jeg meget det som min rolle. Og det hænger 

sammen med, at jeg bruger meget tid på forproduktion med de ting jeg producerer.  

LAC: 
Forproduktion vil sige at? 

CH: 
Det er forberedelsen inden man går i gang med at optage. Jeg har det bedst med, at når 

man møder op i studiet, så ved vi præcis, hvad vi vil indspille inden vi kommer ind i 

studiet. Og det handler jo om at det koster penge at være i studie. Det er jo åndssvagt at 

bruge alt for meget tid på at diskutere om der lige skal være et ekstra omkvæd. Det synes 

jeg ville være fuldstændig tåbeligt at sidde og diskutere i studiet, når man lige så godt kan 

afgøre det på forhånd...det er meget nemmere og billigere at afgøre det i øvelokalet end 

det er i studiet og det er også meget nemmere at planlægge, hvor lang tid man skal bruge 

i studiet, hvis man ved præcis, hvad det er man vil have indspillet...helt konkret så er det 

sådan noget med, at jeg mødes med bandet i øvelokalet en del gange op til indspilningen 

og gerne flere måneder i forvejen. Måske to/tre måneder i forvejen mødes jeg med bandet 

første gang og lytter igennem med, hvor langt de er kommet med numrene...og så laver 

jeg nogle små optagelser af det. Enten har jeg bare sådan en lille DAT båndoptager med 

en enkelt mikrofon med og nogle gange har jeg også slæbt min bærbare og så mit 

interface med og så bare lavet 8 spors optagelser...bare sådan nogen grove ting...ikke 

noget der er meningen der skal lyde godt, bare noget hvor man ligesom kan høre de 

enkelte elementer og hvordan det fungerer. 

LAC: 
Som en skitse? 



CH: 
Ja, det er også meget rart for bandet...de får nogen gange nogen andre oplevelser af at 

høre det på den måde, fordi de måske bedre kan høre detaljerne end når de står i 

øvelokalet. Det er også meget vigtigt, når man så arbejder på den måde, i hvert fald i 

sådan et tilfælde med Nephew, fordi de er sådan nogen der...altså de mødes meget intenst 

i få dage og så ser de ikke hinanden ind mellem, fordi de har arbejde og sådan noget. Så 

de går ikke og øver til hverdag på den måde...de mødes kun engang i mellem...en uge af 

gangen og sådan noget. Og så er det fedt for dem og have de skitser med hjemme, så de 

kan sidde derhjemme lidt selv og øve lidt på det og lige huske formen og sådan noget. I 

hele den proces og forberedelse er det ligesom og finde frem til, hvordan kommer det her 

nummer bedst ud og når vi så går i studiet og skal indspille det, så tænker jeg ikke så 

meget over det. Så er det mere sådan noget med at styre processen og sørge for at alt 

kommer optimalt ind og sådan noget...der har vi ligesom også besluttet, hvad det er vi 

skal indspille. Der tænker jeg ikke på...lytterne... 

LAC: 
Dér bliver der ikke komponeret og flyttet rundt på ting? 

CH: 
Nej, ikke i studiet...det sker selvfølgelig er der lige bliver lavet nogen småting om, men 

95 % af, hvad kan man sige, det vi indspiller er noget vi har planlagt på forhånd...det har 

jeg i hvert fald fundet frem til...er det mest optimale. Jeg synes det er vigtigt...og være i et 

godt studie, hvor der er fedt og være, men der er ingen grund til at være der tre dage for 

meget, fordi det koster jo penge. 

LAC: 
...hvilke normer tror du, der ligger til grund for dit arbejde? 

CH: 
...Jeg synes i hvert fald der er en norm i selve det og indspille, som går ud på, at det 

vigtigste egentlig i den situation, synes jeg er, at koncentrere sig om, at det er en 

performance der skal indfanges. Det er det bandet skal koncentrere sig om. De skal have 

en fornemmelse af, at de rent faktisk spiller...at processen ikke bliver delt for meget op i 



atomer, [men] sådan at de fornemmer at de spiller sammen. Og det kan man sige er jo 

også lidt en gammeldags vinkel i virkeligheden. Den indgangsvinkel kommer også lidt af, 

at jeg har arbejdet med elektronisk musik...hvor det af gode grunde har været totalt 

modsat, fordi ,at der ikke var noget band [griner]. Altså, der var ikke nogen performance. 

Den performance der var, handlede meget om og sidde og skrue på computeren.  

LAC: 
Er det noget [elektronisk musik] du er gået væk fra? 

CH: 
Nej, jeg har bare ikke haft tid til at lave det [griner]...der er jo sådan, at de folk jeg har 

lavet elektronisk musik med, bl.a. den ene af dem er ham som nu er blevet optaget som 5. 

medlem i Nephew, vi har lavet elektronisk musik sammen i mange år. ...der er ingen af os 

der har tid til at sidde og lave noget, så det er mest derfor. 

LAC: 
Så det er primært rock/hybrid rock [du arbejder med for tiden]? 

CH: 
Ja, altså det jeg arbejder med nu er sådan en rock/pop ting og så har jeg mixet noget 

Under Byen...det er jo ikke elektronisk musik, det har bare nogen lighedspunkter i 

strukturen. Jeg har ikke lavet noget elektronisk musik i et par år...Æhm, hvor kom vi fra? 

Vi kom fra normerne...der har jeg jo i kraft af at jeg jo har siddet med det der 

programmerede musik...der har jeg skulle sidde og bruge utroligt mange kræfter på at få 

noget snavs ind i det [vi griner]...nå ja, men fordi det ligesom er så klinisk i forhold til sit 

udgangspunkt ikke...det hele er programmeret og...der er brugt enormt meget tid på at 

sidde og få det til at lyde sådan lidt grimt. 

LAC: 
Det vil sige untight? 

CH: 
Nej...ja, men også rent lydmæssigt...det, som er problematisk når man sidder meget med 

loops og sådan noget...så bliver det meget ens det hele...og så skal man virkelig kæmpe 



for at få de der små variationer ind, som ikke lyder som fejl...som gør, at der ikke er 

noget, der bliver kedeligt at høre på, at det bliver gentaget...altså, hvis det bare er helt 

kliniske gentagelser så bliver det hurtigt kedeligt at høre på det. Hvis der bare er nogen 

bittesmå variationer, så er det noget helt andet [dørklokken ringer og Carsten svarer den 

og genoptager interviewet kort tid efter]...det var det der snavs vi kom fra...når jeg nu har 

siddet og brugt så megen energi på det i elektronisk musik, så ville det jo være lidt fjollet 

og fjerne det, når man nu arbejder med noget, hvor den slags ting jo opstår af sig selv 

[rockbands]...der er jo mange, der bruger utroligt meget tid på at rense produktionerne for 

alt hvad der hedder fejl. Man kan jo sige, at selvfølgelig er det jo ikke fedt med fejl der 

lyder dårligt, men alle de fejl der lyder fedt, dem skal man jo lade blive... 

LAC: 
Er det for at få en mere organisk produktion? 

CH: 
Jo, det er det...altså, det hænger jo sammen med, at folk gerne må have en fornemmelse 

af at de spiller sammen. Det gør man dels for deres skyld, fordi, at det er en bedre 

oplevelse for dem at stå og spille sammen end det er at stå og spille trommer først og bas 

bagefter og guitar og...den der lagkageteknik. Men man opnår også det, at, når de spiller 

sammen, så vil der være nogen små upræcisheder...de er upræcise i forhold til hinanden, 

men hvis man får et godt take ind...så er den upræcished...altså, de ophæver ligesom 

hinanden...sådan hører jeg det i hvert fald nogen gange. Det kan godt være, at 

trommeslageren ikke ligger 120 % rigtigt, men det gør ikke noget, for så ligger guitaren 

lidt på en anden måde og så lyder det alligevel rigtigt. 

LAC: 
Hvad er et godt take? 

CH: 
Det er et take, hvor det lyder naturligt og hvor de overgange der er i nummeret ligesom 

flyder. At der er ikke noget, som lyder sådan mærkeligt stift...så kan det godt være, at der 

lige er et enkelt slag, der lige falder ud på guitaren eller sådan noget. Det kan man altid 

reparere. Det er selvfølgelig lidt træls, men så kan man gå ind og lige bruge 5 minutter og 



punche det ind bagefter. Et godt take er, når bandet står inde i indspilningsrummet og 

spiller sammen, så er et godt take noget, hvor grundfornemmelsen er god og hvor alle de 

der små overgange i et nummer, de bare glider. Altså, om der lige er 5 eller 6 fejl på 

bassen...enten så vælger man at ignorere fejlen eller også går man ind og retter den 

bagefter. Og der kan man sige, hvis man i modsætning til dét, står med en 

lagkageproduktion, hvor man starter med trommerne, så ville man sidde og lytte utroligt 

meget efter...hvor stringent det var. I stedet for at lytte efter en helhed, så lytter man efter 

detaljer, som man måske aldrig nogensinde ville kunne høre i den endelige [version]. 

LAC:  
...Så helheden er egentlig det, man skal opnå i sidste ende, og hvis man allerede begynder 

at arbejde med det til at starte med, er man tættere på målet eller...? 

CH: 
Ja, det synes jeg. Jeg har utroligt svært ved at høre om trommeslageren spiller fedt, hvis 

han sidder alene og spiller...det er jo meget abstrakt på en eller anden måde og det kan 

godt være, at hvis jeg var trommeslager, at jeg så kunne høre det, men det er jeg 

overhovedet ikke og det vil sige...når jeg så hører et take, så siger jeg: ”Nå, men er der 

ikke et eller andet der med trommerne?” og så er det i virkeligheden guitaren, der spiller 

forkert. Men det er jo det der er med helhed, at så påvirker de enkelte instrumenter 

hinanden og det må man jo ligesom tage stilling til...fra starten, som man kan når man 

sidder med det sidste lag, som skal lægges på. 

LAC:  
Så det er...et performance perspektiv det her? Fokus på performance generelt?  

CH: 
Ja, og det kommer også forud for det praktiske...fordi det er selvfølgelig noget med, at det 

er ret upraktisk, at de alle sammen skal spille samtidigt af forskellige årsager...der 

kommer mange kanaler ind på en gang og der er noget med, at der står en 

guitarforstærker og larmer et eller andet sted, som man helst ikke vil have alt for meget 

ind i trommerne...det er også derfor man ligesom må vælge nogen steder [store 

lydstudier] hvor det er muligt at gøre det. Altså, hvor det er muligt lige at stille sådan en 



guitarforstærker ud i et andet rum...der skal være forskellige praktiske ting der skal være i 

orden, før man kan gøre det der [liveindspille]. Men der er også det at sige om det, at for 

at få det der flow i indspilningerne, så det mest praktiske, sådan rent logistisk, ville jo 

være, hvis man tog i studiet...der ville man så sige: ”Dele af det her, det kan man indspille 

live i studiet, det er sådan grundlæggende takes og så er der selvfølgelig nogen ting, man 

er nødt til at ligge på bagefter...eksempelvis vokal er også meget svært at få en ordentlig 

lyd på, hvis ikke man...det er meget godt at ligge på bagefter, så det gør vi altid. Og der 

kan man sige, der vil være nogen ting, man er nød til at ligge på som overdubs og nogen 

ting man kan indspille live...det mest logistisk/praktiske ville jo være, at tage alt det man 

skulle indspille live i et hug, altså simpelthen køre alle numrene igennem og så meget 

som man nu kunne nå...men problemet er bare, at så ender man op med lige pludselig, at 

stå med en klump af en hel masse overdubs, som skal laves og en hel masse vokaler som 

skal laves på én gang. Og det er ikke særligt fedt for bandet...så sidder halvdelen af 

bandet og laver ingenting i tre dage og sangeren skal synge leadvokaler ind til 5-6 numre 

i træk. Der arbejder vi så i stedet med at få ryddet op, så man først kører et nummer: 

grundspor, overdubs og så vokal og så starter man forfra for ligesom at afrunde 

nummeret. Det giver også en meget god fornemmelse...”Nå, men nu har vi alt hvad vi 

skal bruge til det her nummer, så går vi videre med det næste”. Og det er selvfølgelig 

ikke særligt samlebåndsagtigt og praktisk, men det giver sgu en meget god fornemmelse 

og det bliver også meget nemmere at overskue, når man er færdigt med det. En del af den 

proces er også at tvinge sig selv til at vælge de takes, man vil bruge og ikke vente til 

mixprocessen... 

LAC: 
Men hvis man så skulle brede perspektivet ud og vi går tilbage til den der med, at du også 

er repræsentant for den udenforstående lytter, hvilke normer ville du så bekende dig til...? 

CH: 
...Jeg bekender mig vel til, at jeg godt selv kan lide, at ting er sådan en blanding af at 

være letforståelige og alligevel udfordrende at lytte til. Det prøver jeg da også at 

implementere, i de produktioner jeg laver. Det letforståelige er det her med, hvis der nu er 

et godt tema i nummeret eller et eller andet der er catchy i nummeret, så er der ingen 



grund til at gemme det væk. Så lad os da få det frem på bordet. Og omvendt er jeg ikke så 

bange for, at noget lyder grimt, at det ikke sådan lige er HI-FI på den traditionelle måde. 

Den norm, som jeg selv har, kan jeg jo godt lide at føre videre...det er sådan noget med, 

når jeg selv hører et nummer, hvad er det så jeg husker bagefter...altså den der 

fornemmelse man har nogen gange, når man lige har lyst til at høre et eller andet nummer 

man ikke har [hørt i lang tid]...fordi der er lige den der passage, hvor den gør sådan dér 

og så står man og venter på det kommer...jeg kan godt lide at skabe elementer, hvor jeg 

selv ville tænke: ”Ahh, det der lyder sgu meget fedt”... 

LAC: 
...Når du lytter og anvender dine metoder...kommer det så rent intuitivt til dig...? 

CH: 
Ja, det gør det jo nogen gange, kan man sige...for det meste kommer det sådan, at i et 

udkast til et nummer, så hører jeg som regel et eller andet i nummeret, som jeg synes, 

måske ikke første gang men så anden gang, at: ”Ok, der er noget de skal gribe fat i her”. 

Og så snart som jeg ligesom har identificeret det, så holder det jo så op med at være 

intuitivt. Jeg prøver da, sådan når jeg skal lytte på nummeret første gang...prøver jeg, at 

lade være med at spidse ørerne alt for meget...prøver at lytte sådan en lille smule 

afslappet til det...i stedet for hele tiden at fokusere på detaljer. Det kommer sådan hen ad 

vejen. Og på den måde kan jeg også godt lide, at høre numrene i øvelokalet frem for på 

en demo, fordi der bliver det...nogen gange kan det være svært at afgøre, hvilket 

instrument der spiller dét man lige hører. Det er selvfølgelig ikke altid...nogen gange er 

det jo rimeligt åbenlyst, men det er i hvert fald sværere end det er, hvis man sidder med 

en demo, hvor det sådan er halvt mixet. Så på den måde kan det faktisk være fedt at høre 

det der lidt grødet lydbillede. Også den der effekt det har af at være meget højt i 

øvelokalet, som det jo som regel er i øvelokalet, det er lidt nogen andre ting der trænger 

igennem end på en eller anden halvfesen demo. 

LAC: 
...[som eksempelvis] feedback? 



CH: 
Ja, men det kan også bare være den måde som et eller andet instrument lyder på...f.eks. 

den oplevelse jeg havde af at høre Movieclip [Nephew sang], Nephew i øvelokalet kontra 

den oplevelse jeg havde af at høre den demo, de selv havde lavet. Det var langt, langt 

federe i øvelokalet, fordi det handler også f.eks. om den der måde, klaveret fungerede på, 

fordi det kom ud af en eller anden lille smadret højtaler...og i demoen der lød det bare for 

pænt. Der var ikke rigtigt den der sustain i det og den der mærkelige lyd på det. Og det 

var også, om man så må sige, det jeg forsøgte at få frem i mixet...få den der smadrede 

oplevelse frem i det. 

LAC: 
Så faktisk blev det et eller andet sted et mål, det som du havde hørt i...øvelokalet, at få 

frem i det endelige mix? 

CH: 
Ja, ligesom få den der impact af at stå i et øvelokale, hvor der bare blev spillet...så højt, at 

man er nødt til at have noget i ørerne [ørepropper]...få den oplevelse formidlet lidt ud i en 

færdig CD. 

LAC: 
...Mener du, at de kommercielle aspekter har indflydelse på de beslutningsprocesser, der 

foregår i mellem dig og bandet? 

CH: 
Jamen det har de på en indirekte måde, fordi det er jo aldrig sådan, og det kan jeg sige 

helt oprigtigt,... at vi sidder og diskuterer hvordan vi kan få den her produktion drejet så 

vi sælger lidt flere plader...den diskussion ville være helt utænkelig, men man kan sige, at 

nogen af de ting vi sidder og vender og drejer, er jo netop nogen ting der kan gøre at 

numre kan være mere eller mindre iørefaldende, og iørefaldende er jo ofte lig med 

størrere chance for at sælge. Men det er ude i de led, at vi taler, at de kommercielle 

interesser har indflydelse på de diskussioner vi tager.  



LAC: 
Så det vil sige, at der er ikke nogen pladeselskabsmand der står...som det sidste øre og 

siger:”Ahh, kan I ikke lige lave om på det?” 

CH: 
Der har jeg i de ting jeg har været involveret som producer været forskånet for det, 

heldigvis. Det handler så også om, at vi jo i hver fald med Nephew, jo nærmest var 

færdig med pladen inden der overhovedet kom et pladeselskab ind i billedet. Og vi havde 

da et møde med pladeselskabets A&R mand, som lige kom med noget input. Men det var 

egentlig mere på nogen andre ting og det var jeg egentlig bare glad for. Der er nogen 

gange, hvor man lige har brug for, at der lige...få en anden mening ind. Specielt når det er 

som mig, der også selv mixer tingene. Så kan det godt være svært at bevare den der 

udenforståenhed, for ikke at sige umuligt...efterhånden som man kommer længere og 

længere frem mod det endelige mål, så har man brug for, at der er nogen der lige enten 

kan sige: ”ja, men det er sgu godt nok det der”...Der plejer jeg faktisk at holde bandet så 

meget så muligt ude af mixe processen og at jeg så kan bruge dem som [udenforstående 

lytter]...altså reverse rollerne...de sidder ikke og lytter på at jeg mixer. De kommer 

ligesom og hører noget der er 80 eller 90 % færdigt og så diskuterer vi så derfra...men det 

der kommercielle...Jeg tror helt ærligt, at det er noget som ligesom ligger i at, for mit 

vedkommende i hvert fald, at hvis der er noget, som jeg gør, som kan opfattes, som om at 

det gør musikken mere kommerciel, så er det sgu mere noget jeg gør, for at jeg bedre selv 

ville kunne lide det. 

LAC: 
Så det er ud fra din egen overbevisning? 

CH: 
Ja, det synes jeg. Jeg kan ikke komme på et eksempel hvor jeg har været inde og tage en 

beslutning, som jeg gjorde fordi at det skulle være kommercielt. 

LAC: 
...Ved du hvorfor, at det forholder sig sådan? 

 



CH: 
...Der er meget stor forskel på den måde, man er producer på. Jeg er jo stærkt afhængig 

af, den type producer jeg er, at der er et band, der kan komme med noget godt 

råmateriale. Hvis ikke et band kan finde ud af at skrive en ordentlig sang og ligesom har 

de elementer der skal til, så kan jeg jo ikke på nogen måde vride det ud af dem. Det kan 

godt være der er nogen andre, der kan det, men jeg kan ikke. Hvis ikke sangen i sig selv 

holder, får jeg jo aldrig lavet et hit ud af det. Så på den måde...jeg skal jo ikke tænke på 

den der hitfactoryagtige måde med, at jeg skal komme med et godt nummer, som der så 

er nogen der skal udføre. Jeg skal mere sørge for, at få det optimale ud af det materiale 

andre kommer med. At jeg ikke har skulle tage de beslutninger har måske så haft noget at 

gøre med, at de folk jeg har arbejdet sammen med, selv har kunnet finde ud af at tage de 

beslutninger. Men det er jo nemt nok for mig at være hellig, når jeg har arbejdet sammen 

med nogen, som har kunnet finde ud af at skrive 4 ugens uundgåelige...en beslutning som 

f.eks. koklokke på Superliga i det der stykke. Det er jo sådan totalt tag’gy ting, altså, 

virkelig sådan en ”hvorfor nu det”. Det var noget jeg fandt på. Men det var ikke noget jeg 

fandt på fordi jeg tænkte: ”Ahh, hvis jeg kommer den der koklokke på så...vil de playliste 

den mere end de ellers ville gøre”. Det var noget jeg gjorde, fordi at jeg synes, at det 

kunne lyde helt vildt fedt... med den der koklokke. Sådan er det jo med de her ting, tror 

jeg...det handler om, at man ikke skal være bange for at fremhæve de poppede ting i et 

nummer, hvis bare ligesom der er en balance i det, altså, med, at det ikke ender i 

sødsuppe. At der er nogen ting som balancerer det og der er nogen andre ting som så 

lyder grimt eller hvad ved jeg... 

LAC: 
...Tusind tak for det. 

CH: 
Jamen, det var så lidt. 


