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Listen viser de 20 mest solgte plader i sidste uge, opgjort 
af IFPI. Tallene i parentes viser placeringen ugen før.

Kultur fra hele Fyn hver dag 
i Fyns Amts Avis og Fyens 
Stiftstidende.

musik

 1.  Rasmus Walter: Verden i stå 
(NY)

 2.  Michael Falch: Hånden på 
hjertet - de største sange 
(NY)

 3.  Love Shop: Kærlighed 
& straf (NY)

 4.  Leonard Cohen: Popular 
problems (1)

 5.  Slipknot: 5 - The Gray 
Chapter (NY)

 6.  Magtens Korridorer: Før alting bliver nat (5)
 7.  Barbara Moleko: Lykken er... (4)
 8.  Tina Dickow: Whispers (7)
 9.  Diverse: Toppen af poppen 2014 (6)
10.  Joey Moe: Joey (8)
11.  U2: Songs of Innocence (3)
12.  Folkeklubben: Danmarksfi lm (2)
13.  Rasmus Seebach: Ingen kan love dig i morgen (9)
14.  Sam Smith: In the Lonely Hour (13)
15. Ben Howard: I Forget Where We Were (NY)
16.  Ed Sheeran: X (11)
17.  Wafande: Nyt land (RE)
18.  Christopher: Told You So (16)
19. Eric Clapton & Friends: The Breeze (15)
20.  Diverse: MGP 2014 (24)

Mest solgte plader i uge 43

side 13

nye cd’er

Fynske fi nurligheder 
Der er en lethed og 
en umiddelbarhed, 
som giver Den Fjer-
de Vægs andet album 
”Danser” kvalitet. 
Musikken er livlig og 
til tider eksperimen-
terende. Stærkest 
står singlen ”Para-
sit”, som blev udgivet 
forud for albummet, 
og ”Op på cyklen”. I 
disse sange fungerer 
bandets simple, men 
effektive virkemidler, 
der forenes på har-
monisk vis. Denne balance 
halter imidlertid på fl ere 

andre sange, hvor 
vokal, akkompagne-
ment, melodi og ryt-
mik stritter i forskel-
lige retninger. Også 
overordnet set virker 
Den Fjerde Væg ube-
slutsomme i forhold 
til, hvad de egentlig 
vil. Det er vanskeligt 
at høre en rød tråd 
gennem albummet, 
der til gengæld byder 
på masser af spille-
glæde, fi nurlige tek-
ster og spidsfi ndige, 

instrumentale påfund. Lars 
Krejberg

pop
###¤¤¤

Den Fjerde 
Væg: ”Dan-
ser”
Sony Music

Hurtige hits savner dybde 
På ”Nu” høres det 
tydeligt, at Bjørnskov 
har skrevet adskillige 
bidrag til Dansk Me-
lodi Grand Prix. 

Den teatralske 
hitsingle og pladens 
åbningsnummer ”Vi 
er helte” benytter sig 
af alskens grandprix-
tricks. Mere afdæm-
pet er ”Usynlig”, som 
lader Bjørnskovs 
udmærkede vokal 
komme til. 

Musikalsk set er der ikke 
den store opfi ndsomhed på 
”Nu”. Flere numre ligner 
hinanden til forveksling. Og 
på ”Der var engang” bærer 

guitarens akkord-
rundgang ovenikø-
bet iørefaldende stor 
lighed med den fra 
James Blunts mon-
sterhit ”You’re Beau-
tiful”. 

Man må dog give 
Bjørnskov, at numre 
som ”En anden”, ”Vi 
er helte” og ”Usyn-
lig” med deres fæn-
gende omkvæd har 
en vis hitkvalitet. 
Men skal man holde 

af ”Nu”, kræver det, at man 
formår at se igennem fi ngre 
med de umanerligt mange 
fl oskler i teksterne. Lars Krej-
berg

pop
###¤¤¤

Bjørnskov: 
”Nu”
Parlophone

Ægte, varm og hjertelig
Trods bandets navn 
er der på ingen måde 
tale om samlebånds-
musik på The Folk 
Factorys debutal-
bum. Tværtimod. 
Musikken er ægte, 
varm og hjertelig. 
Når den sprælske 
banjo sætter tempoet 
i vejret som på ”Sto-
ned”, glemmer man 
alt om eventuelle 
forbehold for gen-
ren. Den uforfalske-
de spilleglæde skin-
ner tydeligt igennem - og den 
smitter. Pladen er varieret 
med alt fra stille sange som 

smukke ”Beat Hotel” 
over den lidenska-
beligt fremførte og 
medrivende ”Take 
Me to the River” til 
den intense og hekti-
ske ”Clawhammer”. 
Alligevel hænger 
albummet fi nt sam-
men, og med gode, 
velspillede melodier 
og nuancerede, fl er-
stemmige vokalhar-
monier er The Folk 
Factory en af de ud-
givelser i dette efter-

år, der vil lune, efterhånden 
som bladene og temperatu-
ren falder. Lars Krejberg

folk
####¤¤

The Folk Fac-
tory: ”The 
Folk Factory”
DME

Langt fra fordums styrke
”Hjem 2014” er et 
velproduceret og 
stemningsfuldt al-
bum, men det lider 
gevaldigt under, at 
Sanne Salomonsens 
vokal er langt fra for-
dums styrke. Man 
savner, at der bliver 
sunget igennem. 

Flere af de genind-
spillede numre fra 
bagkataloget lægger 
op til det, men san-
gerindens stemme 
forbliver i et ulogisk 
blidt og roligt leje.

For eksempel i den ellers 

attitudefulde ”As the 
Night Comes On”. 
Det samme er tilfæl-
det i ”Natten går til 
ro”, hvor musikken 
giver løfter, stemmen 
ikke kan indfri. Det 
virker simpelthen 
som om, Sanne Sa-
lomonsen springer 
over, hvor det vokale 
gærde er lavest. Al 
ære og respekt for, 
hvad hun har præ-
steret, men vokalen 
holder ganske enkelt 
ikke samme niveau 

på ”Hjem 2014”. Lars Krejberg

pop/rock
###¤¤¤

Sanne Salo-
monsen: 
”Hjem 2014”
Mermaid 
Records

l   Vanløse
Astrid endte med at føde på 
Rigshospitalet i København, 
fordi det var det eneste sted, 
man kunne føde et barn uden 
at opgive faderens navn. 

Barnet - drengen Lars - 
blev sat i pleje hos en god 
erstatningsmor på Håbets 
Allé i Vanløse. Den unge 
fortvivlede mor pendlede 
nu mellem Stockholm, hvor 
hun arbejdede som dårligt 
lønnet sekretær - og Håbets 
Allé. Først da han var fem, 
og Astrid var blevet gift med 
Sture Lindgren, kom Lars til-
bage til sin mor.

Men uanset hvor meget 
hun gjorde, hvad hun kunne 
for Lars, forblev oplevelsen 
for både ham og hende et 
livslangt traume. Et barn skal 
have tryghed fra dag ét for 
selv at opbygge en kerne af 
tryghed.  ”Skal man være lyk-
kelig, må det komme inde fra 
en selv. Ikke fra et andet men-
neske”, som Astrid skriver. 

Kæmper for de svage
Astrid Lindgrens børneuni-
vers er herefter lagt fast: Hun 
kæmper i sine bøger (hvor 
hun får et stort gennembrud 
med ”Pippi Langstrømpe” 
i 1945) livet igennem for de 
svage og uskyldige børn, der 
bliver udsat for de voksnes 
uforstand.

Jens Andersen beskriver 
Astrids forfatterrum sådan 
her: (hun var) ”inde under de 
voksnes bord i selskab med 
børn, der ikke var begyndt at 
gå i skole endnu”.

Bogens titel ”Denne dag, 

et liv” er en vending, der går 
igen gennem Astrids liv. Hun 
bestræber sig på at leve hver 
dag, som om det er den sidste 
- og skønne på de nære glæ-
der med familie og venner. 
Uanset hvor berømt og rig 
hun bliver.

Det er helt symptomatisk, 
at hun, da hun i 1998 bliver 
ramt af sit første slagtilfælde, 
har glemt alt, hvad der er sket 
hende efter at hendes søn 
Lasse døde af cancer i 1986.
 Selv et forholdsvis lykkeligt 
ægteskab med Sture (fra 1931 
til hans død i 1952) og dat-
teren Karins fødsel i 1934 
står ikke så stærkt i erindrin-
gen som Lasse. Ham hun 
placerede på Håbets Alle og 
senere tog hjem. Ham, der 
aldrig blev stærk. Modsat 
Pippi Langstrømpe. Modsat 
Emil fra Lønneberg.  Modsat 
Karlsson på taget. Modsat 
Brødrene Løvehjerte. Mod-
sat Ronja Røverdatter. Alle 
superstærke, omend med en 
bagside af mørke.

”Denne dag, et liv” giver liv 
og indhold til mange dage for 
læseren, som ydermere kan 
takke en smuk redigering for 
de mange fotos, den gavn-
lige tidslinje på fl appen, en 
gedigen kilde- og værkliste 
med de originale og herlige 
børnebogomslag samt en 
indholdsfortegnelse, der er 
meget gavnlig undervejs. 

Jätte bra, Jens Andersen og 
Gyldendal.  I kan roligt imø-
dese anmeldelserne fra Sve-
rige, når bogen udkommer 
januar 2015.

Journalist og forfatter Jens 
Andersen er aktuel med bio-
grafi en ”Denne dag, et liv” 
om Astrid Lindgren.  Polfoto


