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Interview med Per Sunding 
Af Lars Asp Christensen 

 

en 31. marts tog jeg til Malmö for at interviewe Per Sunding i Tambourine 

Studios. Her fortalte han om, hvordan han startede som producer og om 

hvilke metoder han gør brug af. Her følger et interview om alt fra 

Eggstone til Cardigans til Bob Hund og om den subjektive rolle produceren har i dag. 

LAC: 
Hvordan startede du din karriere som producer? 

PS: 
Jeg var med i et band der hed Eggstone. Vi spillede meget live både i Sverige og på 

Sjælland, men vi syntes aldrig rigtig at vi havde opnået nogle ordentlige indspilninger. 

Nogen gange sparede vi op med de penge vi tjente på forskellige gigs og gik så i studiet. 

Men vi var aldrig rigtigt tilfredse med indspilningerne, ikke mindst på grund af den 

indspilningsfilosofi der eksisterede i slutningen af 80’erne, som vi ikke rigtigt følte os 

hjemme i...Vi syntes at der manglede romantik. Det skulle være lidt mere romantisk, hvor 

det i stedet var meget teknisk funderet...Så vi ville gerne selv prøve at indspille. Så mødte 

vi en fyr som hedder Tore som arbejdede i et lydstudie og så arbejdede vi lidt på at få et 

samarbejde med ham op at køre, men det studie han arbejdede i var for kedeligt. Så fandt 

vi en annonce i avisen, hvor der var et studie til salg ude på landet i Skåne, hvortil Tore, 

som var den teknisk kyndige, sagde, at udstyret var rigtigt godt. Så det købte vi og 

begyndte så at lede efter et lokale, som blev til det her vi sidder i [Tambourine Studios], 

og satte udstyret op, hvorefter Tore gav os en hurtig lektion i at bruge udstyret og så 

indspillede vi vores første album... 

LAC: 
Hvordan vil du definere en producer? 

PS: 
Jeg tror der findes ganske mange forskellige modeller af produceren...før i tiden tror jeg 

at produceren mere lignede en filmproducent. Jeg tror at inden rockmusikken var der ikke 
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nogen producer med en kreativ indflydelse, men han var mere en slags 

administrator...eller lidt en A&R manager...men så da rock/pop musikken kom, så man 

produceren få mere kunstnerisk indflydelse. Det tror jeg er en udvikling der startede fra 

50’erne og frem...Men som sagt findes der mange forskellige måder at arbejde på i 

indspilningssituationen. En rolle er teknikeren. Den som teknisk set kan gennemføre 

visionen som bandet og produceren har. Når jeg arbejder er det altid som tekniker selv, 

hvor jeg er tekniker og producer i samme person og det tror jeg generelt bliver mere og 

mere almindeligt...  

LAC: 
...Jeg har talt med bl.a. John Parish...Hans postulat er at produceren er en objektiv 

stemme i mellem band og musikken. Er du enig med ham i det?  

PS: 
...objektiv synes jeg er et forkert ord. Jeg [som producer] kan aldrig være objektiv. Jeg er 

nødt til at være subjektiv for at opnå en bestemt stil og karakter. For at bands kan synes at 

Per Sunding er god, er jeg nødt til at være subjektiv. Jeg synes næsten det mere er A&R 

manageren og pladeselskabets rolle at være objektiv...og der synes jeg heller ikke 

objektiv er et godt ord. Men det er dem som arbejder i kommercialismens navn og som 

skal vurdere, hvad musikforbrugere synes om og hvad der fungerer...hvis vi nu 

sammenligner en støvsuger i forhold til en musikproduktion. Her i studiet er det så os 

som skaber støvsugeren, hvor så pladeselskabet og A&R manden måske går ind og siger: 

”Den her støvsuger er for stor til at kunne sælges til forbrugeren, fordi den kan ikke 

komme ind gennem døren”. Det er så A&R managerens rolle, men jeg ved ikke om det er 

objektivt. Det er vel også en subjektiv vurdering af, hvad kunderne vil have, hvad han 

tror fungerer eller hvad hans pladeselskabs attitude er. Så objektivt synes jeg ikke er 

rigtigt. Det er vældigt svært at tale om objektivisme i musik...men jeg forstår, hvad han 

[Parish] mener. Jeg vil bare udtrykke det som, at det er producentens rolle at være ærlig. 

Ikke være fej og tale bandet efter munden, men virkelig turde vove at sige tingene ligeud 

og være ærlig med sin kritik. Sige til, hvis der er noget man som producer ikke synes er 

godt. Og forsøge at holde rede på de mål og den vision man har sat op og forsøge at 

hjælpe med at styre det i den rigtige retning. Der må man være hård og ærlig... 
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LAC: 
Kunne man så bare ikke vende det om og sige at bandet bare skal være lidt hårdere og 

ærligere over for sig selv eller er det der produceren han er bedre? 

PS: 
...selv om bands er dygtigere og bedre til at spille end mig, så har jeg overværet så mange 

indspilninger og hørt så mange musikere spille, at jeg bare ved når der er noget galt med 

indholdet. Når man er med i et band eller er artist så sker der ofte det, at man opbygger en 

illusion om hvor god man er...og det man drømmer bliver virkelighed. Hvordan skal jeg 

udtrykke det? Man bedrager sig selv som musiker. Jeg kender det jo selv når jeg laver 

demoer med mit eget musik. Jeg kan selv [som musiker] synes, at et bestemt riff er så 

fantastisk at jeg lytter til det hundrede gange...fordi jeg selv har lavet det. Og det kan 

være det er det han [John Parish] mener med objektivisme, at man [som producer] er på 

afstand af det [musikken]...det er jo bare det der lille akkordriff som jeg elsker, fordi jeg 

selv har lavet det og så glemmer jeg at være kritisk. Kritisk snarere end objektiv 

faktisk....jeg har [som producer] megen erfaring, som den unge talentfulde artist ikke har, 

som gør at jeg kan se om et omkvæd er godt mm. 

LAC: 
...Mener du, at der findes en overall konsensus for hvordan en producer fungerer?  

PS: 
Nej, som sagt. Jeg ved at producere snarere arbejder på forskellig vis. Det er sådan at i 

indspilningssituationer og som producer er der i stor udstrækning tale om et socialt 

forhold. Er der 5 medlemmer i et band så bliver jeg det 6. medlem i forbindelse med 

indspilningerne og jeg må finde min plads i det sociale sammenhæng. Jeg må få dem til 

at lytte til mig og jeg må få alle til at føle sig kreativt stimuleret...og det handler i høj grad 

om mig som person...en anden producer har en anden personlighed og havner et andet 

sted i det sociale sammenhæng...man kan dele det op i to forskellige typer. Der er 40-50-

60’er-typen, som hjælper bandet til at præstere en god indspilning og så er der den type 

som selv laver musikken og henter en solist ind til at typisk at synge og som selv er den 

kreative ”soundmaker”... det har vi også gjort her, men vi arbejder mest med bands... 
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LAC: 
Hvis du skulle sætte ord på det: Hvilke metoder anvender du typisk når du producerer et 

band? 

PS: 
Det vigtigste er at finde de rigtige referencer, da det er svært at tale om musik...derfor må 

man altid se til, at dem som er involverede i produktionen, bandet og jeg selv laver en 

slags samlings-CD, som vi lytter til inden vi går i gang med indspilningerne og som vi 

har liggende her under indspilningerne. 

LAC: 
Og det kan være forskellige andre bands? 

PS: 
Det kan være præcist hvad som helst. Det kan være ting som man synes har en god tekst, 

noget som man synes har en god trommelyd eller noget som man synes lyder rigtigt 

dårligt...på den måde har man nogle referencer at tale om, hvilket jeg synes er meget 

vigtigt. 

LAC: 
Så man ligesom kan blive enige om en fælles kultur? 

PS: 
Ja, præcis. En mikrokultur...  

LAC: 
...Er det en slags preproduktion? 

PS: 
Ja, det er det... 

LAC: 
...Er det sådan at du går ind og omarrangerer sange nogen gange, som bandet har lavet 

eller tager noget væk...? 
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PS: 
Ja, det er i den anledning at jeg ser det som min opgave at være subjektiv, ærlig og krads, 

hvis jeg synes noget er dårligt...men jeg ønsker ikke at være den som per definition har 

ret bare fordi jeg har en masse erfaring. Jeg forsøger at få bandet til at forstå, at jeg er 

bare er en tyndhåret gubbe, som man kan sige piss off til og som bandet gerne må sige 

imod, men min rolle er at sige hvad jeg synes...og så opnå et godt kompromis...jeg skal 

ligesom slibe det væk, som er dårligt ved bandet og hvis bandet ikke står imod, så bliver 

det til sidst Per Sundings egen musik og det er jo ikke meningen. 

LAC:   
...Tror du der er nogen kommercielle aspekter, som har indflydelse på de beslutninger 

band og producer tager...? 

PS: 
Ja, absolut. Jeg tror at det er de vigtigste udefrakommende kræfter som kan påvirke en. 

Alene den anledning at man spiller i et band er kommercielt, fordi man vil sælge det man 

spiller og ad den vej opnå en vis position i samfundet. Selvom man befinder sig inden for 

avant-garden og spiller på små klubber, er det stadig samme mekanisme i og med at man 

forsøger at opnå en bestemt position i dén [specifikke] verden...Jeg ved ikke om man helt 

kan kalde det kommercialisme. Samtiden og samfundet omkring en former det man gør 

og det synes jeg på sin vis er kommercialisme. 

LAC: 
Bare i mindre skala? 

PS: 
Man kan bestemme en målgruppe, som ikke kan blive større end en vis mængde og der 

forsøger man ikke at optimere sin musik kommercielt, men inden om den attitude og de 

rammer man har, så forsøger man jo altid at optimere...hvor meget kan vi sælge til alle 

dem som elsker garagerock? Og inden for de rammer forsøger man i realiteten, at gøre 

det så kommercielt som muligt...man vil finde sin plads i samfundet og inden for sine 

egne rammer forsøger man at være så fremgangsrig som muligt og så kommerciel så 

muligt. 
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LAC: 
Det er jo meget interessant... 

PS: 
Jeg ved ikke helt hvorfor det forholder sig således. Der er så mange eksempler på det i 

samfundet som fungerer på denne måde at ens intellektuelle holdning, det man siger man 

står for, ofte står i modsætning til samme. Jeg forstår ikke hvorfor det er sådan i hele 

samfundet. Alle mennesker siger en ting om sig selv og handler på anden vis. Man har 

sine idealer og gør opmærksom på dem med stolthed og ofte handler dette om, at man 

ikke vil være kommerciel. Det er fint, at man som kunstner siger, at man ikke ønsker at 

være kommerciel, men egentligt forholder det sig modsat. For alle vil gerne frem med 

deres musik og tjene en helvedes masse penge. Men jeg ved ikke om det er fordi man er 

bange for at det ikke lykkes? Man vil ikke være en taber og derfor siger man til 

omverdenen at: ”For mig spiller det ingen rolle om jeg er en taber eller en vinder”. Men 

alle vil være en vinder, [griner] tror jeg. 

LAC: 
...er det A&R manden som repræsenterer kommercialismen? Er det ham som bestemmer 

hvorvidt noget kan bruges, som kan sælges eller ej eller er producer og band også med til 

at tage stilling til det? 

PS: 
Ja, det er man vel. Som sagt, inden for sine rammer. Når man som A&R har 

signet...eksempelvis det her danske band ”I got you on Tape” som Maurits lige har 

mixet...når man har signet dem som A&R, så vil man jo optimere deres salg, men hvis 

man ville sælge lige så meget som Britney Spears, så havde man jo aldrig signet ”I got 

you on Tape” i første omgang. Så A&R manden og pladeselskabet har også et klart 

billede af, hvor det her band hører hjemme. Og det kan være om bandet hører hjemme i 

den her genre, så kan det være at bandet kan ramme nogen som Britney Spears ikke 

kan...når man som band siger, at det ikke er det kommercielle der er vigtigt, kan det være 

fordi man ønsker at betyde noget for andre på samme måde som andre kunstnere har 

betydet noget for en selv. Eksempelvis Frank Black som artist har betydet noget specielt 

for mig. Han står for nogen ting som er rent og ærligt. Jeg har ham som et forbillede og 
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så vil jeg også kunne være det for nogen andre. Men som jeg siger til mange bands der 

ikke vil være kommercielle. Prøv at kig på de kunstnere I elsker og se bag om 

foretagendet, så skal I se hvilke kæmpe virksomheder der ligger bag næsten alle de 

kunstnere I selv synes om. Selv de mest avant-gardistiske. 

LAC: 
...Man kan ikke undsige sig kommercialismen for alle fungerer på de præmisser så at 

sige? 

PS: 
Det bliver bare en opstilling, som ikke er reel. 

LAC: 
...Tusind tak! 

PS: 
Selv tak. 


