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sMÅ sEKs Ån ER NÆsrEru GÅrt, stDEN MEW stDST uDGAV ET ALBUM - oc vt sKAL HELE rr Ån
TILBAGE ITIDEN FOR AI FINDE SIDSTE ALBUM MED JOHAN WOHLERT PÅ ANS, NU ER BANDET EN

KVARTET IGEN, OG MED ET NYTALBUM OG EN PLADS øvrnST pÅ nOSKtLDE-pLAXnriru rn rVrEW I DEN
GRAD TILBAGE - MERE DIREKTE OG MINDRE NAVLEPILLENDE EN'D NOGENSINDE,

ORDr MICHAEL JOSE GONZALEZ BTLLEDER: MORTEN RycAARD
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ET NYT MEW-ALBUM er ikke ligefrem

noget, der sker hver dag. Men gode ting
kommer til den, som venter, og således

næsten seks år efter No More Stories... ser

+ -nu dagens lys. En samling sange, der er

mere direkte end længe hørt fra bandets

side. Måske fordi den hjemvehdte søn,

Johan Wohlert, atter har haft en finger el-

ler to med i sangskrivningen. Måske ikke. I

hvert fald er det lyden af et sprællevende

band med skarpe sange i bagagen. Men

tilbage til studiet, for:

I bruger ja ret lang tid i studiet.."

Jonas Bjerre: - Det må man sige ja til!

Johan Wohlert: - Ja, det tager lang

tid for os at lave en plade, og det kan vi

jo så bare håbe giver sig til udtryk i og

med, at man som lytter får en multifacet-

teret oplevelse ud af det. Det er jo meget

lag-baseret musik, vi laver. Det er typisk
meget funderet iet drømmende univers,

hvor man kan gå på opdagelse i sangene,

og det kræver en detaljeret indpakning,

som jeg også synes er en del af Mew-

lyden. På denne her plade har vi måttet
erkende, at hvis det skulle lyde af os, skulle

det helt op på den store klinge med 27

forskellige roller oveni hinanden og en

milliard korspor og sådan noget. Det er

ligesom bare vilkårene.

Bliver det så ikke en udfardring, når I
skal spille sangene live?

Jonas: - Jo, men det synes jeg egentlig
også er meget fedt - for det viser også, at

der er tale om to forskellige ting. Vi prøver

selvfølgelig at gøre så meget som muligt
af det live, men det vil altid blive en mere

rå version af musikken, end man hører på

pladen, og det er ret fint, for det giver et

andet indblik i sangene. Når det så er sagt,

synes jeg nu også, vi formår at have en ret

stor lyd live, hvor vi jo er fem på scenen.

Hvad har I bedrevet tiden med siden

sidst? Det er ja alligevel efterhånden fem

et halvt år siden sidste plade,..
Jonas: - Jeg har jo blandt andet lavet

soundtracket til filmen Skyskraber og

nogle forskellige ting med mit sideprojekt

Apparatjik, og generelt har folk holdt sig

travle med forskellige ting. Og så har det
været en periode, hvor vi har pejlet os ind

på, hvad vi skulle lave på den næste plade,

for vi erjo ikke interesserede i at gentage

"En af vores tanker
med musikken har

helt sikkert været,

at den gerne måtte
være en lille smule
vild og utæmmet -

det skulle leve."

os selv vi vil gerne blive ved med at afson-

dre nye terræner, og det tager sin tid at

finde ud al hvad vi har lyst til at lave.

Den mindre navlepillende plade
Hvilke nye stier betræder I på + -?

Johan: - Den er mere direkte og klarere

i sangskrivningen end tidligere. Der er lidt
mere groove på pladen - uden at det på

nogen måde der dansemusik. Den er ikke

så krævende, og selvom den er meget va-

rieret, er der en struktur sangene, det gør

dem mere spiselige, end vi nogle gange

har haft tendens til at lave dem. Det er os

ivores lidt mere poppede hjørne, og jeg

synes, den trækker spor til Frengers, der

lfÆK FRA
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t"tv6rfor er t gået væk fra

leres nregef sfem n i n g stu I d e

vissals, nåN t giue{ kascerter?

Jonas: - Vi holdt sp med
a! bruge dern for hålvånd€t år
siden, fofdi vi $ynles, vi havde
halt dem rned i så mange år,

Fi,men8 lnavde ikke ændtet
sig, men det ville også væ.e
underligt at ændre dem, {or
de hørte ligesom til sårgene
på deres egen måde, men vi
besluttede 6s fer ai tåge en
pause fra dern og så {ungere
mere sorn et rsckband i klas-

sisk foråtand, Og5å for at gøre
noget nyl, Vi arb€idcr cgså på

e! nyt shew, tam hliver nsget
helt andet ag rmere omfå*-

tende. 9å vi har kdrt den mere
roek'n'rtll og ind til benet"

netop også udgøres afde lidt skarpere

sange. De to efterfølgende plader blev

gradvist mere flydende, men nu er vi

tilbage til en mere reel sangstruktur.5å

kan det godt være, vi har en masse sjov(

skalaskift og alt muligt i sangene - det
skal jo også helst lyde af Mew - men del

er pakket ind på en måde, som er relativ

let tilgængelig. Det lyder af os, men ban

mere umiddelbart end tidligere.

Jonas: - Det er den mindre navlepil-

lende olade...
Johan: - Ja, der er en opløftende sten

ning over den, selvom den selvfølgelig

også indeholder store teatralske momer

ter og noget smukt, noget sørgeligt - og

noget, der rocker. Det er meget lyden af

band, og det var meget vigtigt for os. D€

måtte ikke lyde for meget af et studie-

projekt, men i stedet emme af, at det
faktisk er spll/et. En af bagsiderne ved, at

det i dag er så relativt nemt at lave noge

hjemme på computeren, som lyder fedq

er, at meget af musikken lyder ret død, h

man tager de kritiske briller på. Der ville

vi gerne spille på, at vi rent faktisk er fire

mennesker, der har spillet sammen i lant

tid - og er gode til det. Jeg tænker, det r

sten er forfriskende, når der kommer såc

en olade, hvor man rent faktisk kan hør€

det er et band, der spiller sammen. Så er

vores tanker med musikken har helt sikl

været, at den gerne måtte være en lillå
smule vild og utæmmet - det skulle /ev

Er Mew-fans sindssyge?
! har en meget dedikeret fanbase, og
jeg har hørt flere sige "Mews fans er

sindssyge!" AItså ikke, at de nødvendigt

har psykiske skavanker, men at de måsl

er lige den tand mere dedikerede end fa

af så mange ondre kunstnere - Iidt lige'

som eksempelvis Morrisseys fans er det

det også jeres farnemmelse?
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Jonas: - Hvis de er sindssyge, så er det
på en god måde. Vi har haft nogle enkelte
der er gået lidt over stregen, men det tror
jeg nu, de fleste bands har.

Johan: - Altså, man kan godt mærke,
at folk går rigtig meget op i bandet, og
det kan jeg mærke endnu klarere, efter
at have været ude af det i nogle år. Det er
sådan et orkester, som hvis folk kan iide
det, så kan de virkeliglide det, du ved. Og
det synesjeg egentlig er meget cool. Det
er ikke for alle, men for dem, der er til det,
betyder det enormt meget. Der får man
en kerne af folI hvor det for dem er oet
vildeste i hele verden.

Hvad kan det skyldes?

Johan: - Jeg tror, det har noget at gøre
med, at vi lidt er vores egen fisk og aldrig
har leflet for tidens trends og tendenser. Vi
har a ltid bare været det der lidt ,bff,,band

og ingen kendte dem.
Så var det mlt band,
og det mistede lidt, da
desåeikhenosbrev ttDet har givet mig et meget
et af de største bands i

verden.Detharvijo- større musikalsk overskud i
desværre,kanmansise dag, end jeg havde fOr Otte år
- ikke oplevet endnu,
auta",rto,..råur_-' siden, da jeg sidst var i Mew."
through, men det gør
jo så nok også, at vi er
blevet lidt et kult-band,

ude på fløjen, som folk har kunnet have for
sig selv, og det er da noget, jeg selv godt
kan huske fra dengang, jeg første gang
hørte Smashing Pumpkins ude på Loppen

som folk dyrker rigtig meget, ndr de dyrker
det. Det er med tatoveringer og alt muligt.

Jonas: - Vi er vores egne, og vi gør tin-
gene på vores egen måde, og så er vores

univers meget følelsesladet. Det gengiver
nogle store følelser på en meget ærlig
måde - uden skævt smil og glimt i øjet.
Det trorjeg, der er mange, der responde-

rer på. Og det er mærkeligt, når man kom-
mer til et land, hvor man aldrig har været
før, og så er der folk til koncerten, der har
ventet længe på, at vi kom til netop deres

land, og det erjo fantastisk. Og så er folk
meget kreative i deres påskønnelse af
bandet.

Hvordan kommer det til udtryk?
Jonas: - Vores nye logo er for eksempe

lavet af en fan fra Korea, det var vi aldrig
selv kommet på, og de laver mange ting
online og sender ting.

Johan: - Det er ret sejt, at vi kan bruge
faninteressen konstruktivt på den måde. i
har også nogle projekter i støbeskeen, der
involverer fansene på en anden måde, o_q

der er vi simpelthen heldige, at folk gerne
vi bruge en masse tid på noget, som
potentielt bliver brugt i bandøjemed. De:
er en Kæmpe ressourcepulje, som vi kan
trække på og ping-ponge med, det blive.
en meget meningsfuld iddudveksling. oc
det er enormt spændende på den måce ::
se andres id6er om, hvem man er.

Har lært meget af ikke at være
i Mew
Har I under arbetdet ,ned den nye place
kunnet tage naget med jer fra henholds,,, js

Apparatjik og The Siarm?

Jonas: - \år :lar er nusiker eiler kuns:-
ner, eller hvao -a. r.j skal kalde det, har
man altid en rass.: ^E Cer ikke rigtig pas-
ser ind iden sa--:-^æng. man normalt
indgår i. Og d:: <:- :::,,'ære enormt rart
atfåafløbfor. cc -:- {ar også lære noge:
af atfå afløb fc::: :-r iordi man så kan
mærKe, hvor rå::: :-:.: : ^o så passer
ind. På den måc: ::s: :-:. -an essensen
af den følelse ei:: .=-. ::^ .icnitruktion.
Og alleforn'er':'.-' - : =. : :- _ood ting.

Johan: - Ja, oi::- -::-: :=: -:g 
kan

tage med mig. -: -.. - I :'..-.:'-_--z pa

noget og stå med o:: . '::: .: - : , 3Jan-
svarforsangskrii,r -::- -:- -:. . =: -ig
eKstremt meget. C9 ::. . 1: :^:::n
mere,end hvisjeg .:- : =,-. :,-:.: .:-
så varjegjo nok bl:,:: ::- -: . .:: --
engang havde. I The 5:: -- -:' .:: , =.::
tvungettil at lære e:t.a -:rj: :- -::::
jeg ikke vidste så mege: :- :.: 1:_::. - tr

ud i den dybe ende af:";; -:: :,: :::
har givet mig et mege: s:t--: --: . : !,
overskud i dag, end jeg ^:. ::'--- :. i :-
siden, da jeg sidst var i ,\1:.,,. tr

mgr* F$RT&SY€ SSg\l
WKNå}KR KJHIW

Pe{ var noget åf e* oveffåsi{else 5i{rcte år på $ls,thside,
då Johan W6!ileri plurrsetig stod såinmen med sine gam!e
båndkantmeråtet, aS Såt blev an&sneer*t, at dgn t*rtabte

$gn ixåvds tuftdåt tilbage ti! f*lcler},

- Påt vår sjcvl åt h*!de ime{lem os, og {iet var iådt å{ give
folk den oplev*lså og kn;be å* !iil* t*re såmrnen $ed dern

på N$rth$tde" Såt ei ie e{ erkcsief, der betYder rig*lg måget
for mån$e nlenncsker * $g selufølgclis agså får mri$. Sst våf
es wildt førende *plevelå*, Det er noget af det, ieg kommer

ti! åt !r$sk*, nårjoS bliver en gamr*å! måRd. Sst å, e$ af
dem, man pstter i bånk*n, h*ha!
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lfysids* å*j;: d# i?:*d i't*rlF
* pet $ket€ næåmest ,idt iiifældigt oi, kom lidt ud åt det

biå" Fr*ngene havde vaeret i gang mecl åt skrive €le* nye
plade, *g d€ håvde talt,"rlsd produc€r h4ichasl &elnhoiln,

åo:}1 hår produeeret ålburnnlet, og som også t:&. prdducarst

"å$d ryre €låss f{årrded f*?es, og hån gav ud{rlrk ,or, åt han
syntes, de ckulle {å n'rig m6d igen, {or dåt hålrde båndet

br$g fo* *e viltre alle sånlmen gårne låve en måre bånd"ågtig
plade med eilergi, nerve sS ternpo, og det er. netop sogle af
de ting, ieg kan hringe tii bordet, Set passed€ perfekt med

dån typå mu$ik, jsg gsrns vi' tave oS med den piads, de
fsrssti{l*de $ig, så d*t h$!e gik sp i sn lløiefs *fthed. Oel v*r
:kke såden, al d* sågde: ,,tret er syn{, fsf Jshan, 5kåJ vi ikke

åa)ør$e, osn lran vil være med igen?,,, hahå!

ld&t 4*?e.? sl$å ctå*i å*e# ?*, sf d* å,-:j$']* ;€*d* i"åågie,
J}*r d:j *årde j=i."€fl

* Ne!, €ge*iti$ ikke, jeg treede hetier ikkå på noget {id$"
$x!&kt, atjeg skulle tilhå$e i båndei i$en" V! tlar sei$føtgellg
snakke{ såmmen løbende, s€!v*m ie$ ;kke uar med, sg ;eg

hår da helt i{lårt såv&et det bro{rer6kab, vi *åvd*, r}g de}.r en"
hå{t, vi vår. P*g har ieg cta cgså fr* tid iil anden tænK, åt det
kunne være cjovt åi sp;lie såm!.!.ten igen" Men det vår dejligt

et kunne genindtræde, n$ hvor der vår et konkret projek ai
gå i gång med, sg dår gkulle la\res en ny plade. Så da Bo

ringede cg spurgte, sågde r'e$ bar€: "Fed id61,,

fdysrd€* sr d*l si s€ væ.* li:baga?
- Vi er ållo såmm€n ,:!leve{ *tdre og rumdere i kanterne rent
mennåskeligt" *et er kiart €t nenr,.nere hand at være i i dag.
Gg ieg hår io været ude i en del år og &dlevst trangen til at
lave mii egåt, så det llar iåg fåea afløb fsr, ag ieg fiar tundet
eg er helt kiår på at være *n del åf *t firkøver igen. Oet er

ri$ti$ f*Ct at være €$ Srijppej s$ der *r å]ars en vjldt positiv
vibe, Vi har 

'*vst 
en sindssyg! Esd plåde, o* {i*t givar en tro

på, at vi s&{ål u{r og croå}re verder} i$en, Såt Giver selwillid.
leg har ikke båre tøl*låen at, åt de åndre ii&r Slsrt mig en
tien*sie. 0åå er s$per {edt, og {r*r et gn $mii'tende ånergi i

b*nd€t,

S*t-!rd*r d4J, Æt d# *r ##* *i F&€ Sf*#Fi
- The Storm sr sat på p*$*a, rnen der er ikke tågåa nogen

bes{*lning $m, hvåd {:ler skai skå med bånd*t. p*rni!!å laver
sgså ny rilusitr i egct nåvn, men vi tåg€r b*n,Jså *p igen, hyis

vi hå. Nyst aii dei, livis nu vi får |yst til åt tage i.!d åt spille
noset fock 5åmmen.



H6r det gavnet ssngskfivningen?
Johan: - Det følerjeg helt bestemt i

forhold til at strukturere sangene. Jeg

føler, jeg har kunnet bruge en fornemmel-
se fot hvornår noget virket og hvornår

at være i band med end dengang, hvor
jeg godt kunne være frustreret over ikke

at få afløb for de tanker, og det betyder

en verden til forskel at finde ud af, hvilken

hat man skal have på hvornår. Jo mindre

Johan: - Jeg hørte selvfølgelig den

sidste Mew-plad e (No More Stories...,

red.), da den kom, men nu her, hvor jeg

skulle tilat lære sangene, har jeg virkelig

dyrket det. Og det der med at høre sig

selv, men uden at have været med t;l at

lave sangene, giver mig nok lidt et indblik
i, hvordan andre opfatter Mew, og det har

faktisk været super fedt at høre det som

udenforstående. Det erjo et megafedt

album med vilde id6er og anderledes

sange, og det er helt tydeligt, at det ikke

var blevet sådan, hvis jeg havde været

med til at lave det. Det er summen af jer

andre - det er ret tydeligt - og det er nok

den Mew-plade, jeg kan nyde mest, netop

fordi, jeg har distancen til den.

Jonas: - Ja, det kan være meget svært

at nyde at lytte til de ting, man selv har

været med til at lave. I slutningen af en

albumproces, begynder man typisk at

tvivle på alting, fordi man har været så

langt nede i stoffet og samtidig været så

lang tid om at lave det. Man trækker sig

tilbage fra verden og er inde i en eller

anden underlig mørk grotte, hvor man

slet ikke er en del af den virkelighed, der

foregår udenfor. Det er enormt befriende

at komme ud af sådan en grotte, og det er

ikke altid, man lige synes, man tør træde

ind iden igen G

"Man trækker sig tilbage fra verden og er inde

i en eller anden underlig mørk grotte,

hvor man slet ikke er en del af den virkelighed,

der foregår udenfor."

mK$ø& p,F gN

&&MtwgL \fg&i

ftår t $.*di$ å6sf*Å{ ,B€dJ å€c&y
Jer#tt (det som kun ts'itig t 2OOO

safig {rilet t redist&?s på Symm*iry,
fsdJf

Jonas: - Ja, isg hår !idt" F{u* ES

hendss icånd kom iil Panmark fsr
to år saden oE boede hos mig i et
stykke lid. Hun havde ikke Yærel i

E:.rrpoa siden dsngång, oS hati havde

åldrig været i €u{*på" 8*t ver r'gtig
hysgstigt m*d såda$ en raunion, *åun

sytlger stadigveek. men hun bor i en
iille by i Sydståtern*, sg del *r ikke

rigtig ill€v€t til ns$et, hun har kunne{
hysge en karriere På eadnd.

Johan: - ldvåd laver årun 898*tlig?

Jonas: * Fiun år *hee;l€ådln$
instruetor, ferd; hun åciv håf vær*t
clr*erleader, oS så laver hun vist
n{lsst med måtr{e-uF, ldsri h*r et

bend-prsleK, d€r h€dd€r The Sirdeeå

$ymphsny, seffi d*r ikke €r sk*t åå

m€g€i måd, men dei *i 3c e$så vlldt
svært at s!å igennem i Li$$.. &*t var

ristig hyggsli$t ei ss å**dc ig*n.

noget ikke virker i andres ører. Vi udgav
jo tre plader på relativt kort tid med The

Storm, og jo mere man bruger sit fag, jo
mere raffinerer man det også. På den ene

side er jeg da ked af at være gået glip af

otte fede år i Mew, men på den anden

side er det jo kun 6n album, jeg ikke var

med tilat lave, og som individ og sang-
skriver tror jeg, jeg har lært meget mere af

ikke at have været med. Som Jonas sagde,

er det vigtigt at få et afløb for sine id6er,

og jeg er da et så meget federe menneske

34 saffa.dk

man går og brænder inde med, jo federe

og mere afslappet er man i de roller, man

indtager.
l'lar I godt kunnet lytte til hinartderls

plader, hvar I ikke har medvirket på, uden

at tænke: "shr, der ville jeE godt nak have
gjort s&dan og sådan"?

Jonas: - Jeg synes selv, jeg er i stand til
bare at lytte til det som lytter, og det erjo
det, man overhovedet ikke kan med sine

egne ting, så på den måde er det meget

befriende at lytte til Johans andre ting.


