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‘Fynsk Forår’
Uddrag af ‘Saul og David’
Commotio (arr. Bo Holten)
Orgelmusik af
Poulenc og Duruflé
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musik elektronisk

Odense: For første gang i sin 
35-årige karriere kan grøn-
landske Rasmus Lyberth 
præsentere eget band, og 
det gør han torsdag kl. 20 på 
Posten.

Det er sammen med den 
fynske folk-musiker Chri-

stian Søgaard, at drømmen 
om eget band nu går i opfyl-
delse for Lyberth. Musikken 
er derfor ny, men sangene er 
som de plejer - nemlig med 
Lyberths egne grønlandsk-
sprogede tekster. (subt)

Lyberth med band

Harmonerende harmonikaer
Ærø:  Der er god grund til at tage danskesko-
ene på, når Ærø Harmonika Festival 
løber af stablen fra fredag til søn-
dag. Fra tre scener vil der blive 
leveret både klassisk og moder-
ne harmonikamusik, og alle 
er velkomne, uanset om man 
kan spille på håndklaver eller 
ej. (bmg)

Lørdag var der koncert med de to Århus bands Spleen United og Veto.
På foto ses forsangeren fra Spleen United.

Det nye årtusinds toner
De fleste kender Jelling-
stenene og deres betydning 
for dansk historie. Måske skal 
man engang i fremtiden sæt-
te yderligere en sten til minde 
om bandet Spleen United, der 
elektrificerede danerne i det 
nye årtusinde.

- Jeg vil meget gerne  
huskes for eftertiden. Men 
ikke, fordi jeg stammer fra Jel-
ling. Jeg vil hellere huskes for 
Spleen Uniteds påvirkning af 
den danske musikscene. Det 
er en ret simpel menneskelig 
drift at ville bygge noget, der 
kan stå for eftertiden. Jeg tror 
faktisk allerede, Spleen Uni-
ted har nået det, selv om det 
ikke er i kæmpestor stil, siger 
forsanger og guitarist Bjarke 
Niemann, der netop har væ-
ret i hjembyen for at spille på 
byens voksende festival.

Den jyske oprindelse er ikke 
til at spore, da han uden slin-
ger i valsen placerer Spleen 
United øverst i det musikal-
ske hierarki for elektronisk 
funderede rockbands, som 
blandt andet omfatter Veto, 
Dúné og til dels Nephew.

- Jeg betragter os som en 
absolut etter i Danmark. Det 
Spleen United har formået, 
som er så svært inden for 
den elektroniske musik, er 
at hæve det over et stilistisk 
niveau. Hvis ikke man formår 
det, bliver publikum aldrig 
seriøst ramt af musikken. Jeg 
synes, Spleen United formår 
at fylde noget mere på, som 
kun er os selv, siger 27-årige 
Bjarke Niemann.

Som han ser det, handler 
det meget om melodien og 
tonen i bandets musik, der 
kommer ud af en indietradi-
tion.

Et lukket band
- Vi tilhører og trækker på en 
speciel skole for harmonier, 
som slægter Depeche Mode, 
The Cure og My Bloody Va-
lentine på. Det handler i bund 
og grund om at bevæge folk 
eller ej, konstaterer Bjarke 
Niemann.

Han har aldrig set ban-
det som værende fra Jelling, 
Vejle, Århus eller København. 
Lige meget hvilken by, det 
har været tilknyttet, har det 
været et meget lukket fore-
tagende.

- Vi har aldrig været en del 
af nogen musikalsk bølge fra 

Spleen United fra 
Jelling bruger ikke 
runer, men mørke  
synthfigurer og  
keyboardflader, 
når de mejsler dets 
dystopiske musik 
ind i danerne

dets første album ”Godspeed 
into the Mainstream”.

- Vi gør en masse ting og 
har mange ritualer omkring 
musikken i koncertsammen-
hæng, men vi stræber som 
sådan ikke efter at være an-
derledes blot for at være det. 
Den tankegang forbinder jeg 
med at være ung teenager, 
hvor det kan være en god 
egenskab. Men som musiker 
og menneske skal man slip-

pe det identitetsproblem før  
eller siden, mener Bjarke 
Niemann.

En snegl gi’r respekt
Angående identitet slutter 
samtalen med en filosofisk 
betragtning angående skæg-
vækst på opfordring fra jour-
nalisten, der mente af have 
hørt, at Bjarke Neimann un-
der studietiden i Århus lod 
skægget gro, fordi han ville 

undgå alt for megen kontakt 
fra det modsatte køn.

- Det er måske ikke helt 
korrekt, men som jeg ser det, 
er der kun to slags mænd 
med skæg. Dem, der får et 
skæg for at imponere piger, 
og dem, der gror et skæg, 
som kun andre mænd forstår. 
Eksempelvis et overskæg, 
som mange piger ikke fal-
der for, kan høste en form for 
indforstået respekt hos andre 

mænd. Altså med sådan en 
kæmpe snegl hæver man sig 
over det der spil for at få det 
andet køns accept. Første dér 
bliver det for alvor cool, un-
derstreger Bjarke Niemann 
og klør sig i skægstubbene, 
der hverken er fugl, fisk eller 
snegl.

Amfiscenen, Odense, fredag: Kai-
zers Orchestra og Spleen United

 
 
 

Spleen United er et dansk synth-
rock-band, der består af Bjarke 
Niemann (guitar/vokal), Kasper 
Nørlund (synthesizer/vokal), Gaute 
Niemann (synthesizer/bas) og 
Rune Wehner (synthesizer). Trom-
merne bestyres live af Janus Nevel 
Ringsted, der tog over efter den op-
rindelige trommeslager Jens Kinch, 
der forlod bandet i marts 2008 pga. 
familieforøgelse. Bandmedlem-
merne har rødder i Jelling, men har 
i en årrække boet i Århus. I 2007 
flyttede en del af medlemmerne til 
København.
Gruppen fik dens debut i september 
2005 med albummet ”Godspeed 
Into The Mainstream”. I 2008 
udsendte de efterfølgeren ”Nean-
derthal”, der fik fem stjerner i Fyens 
Stiftstidende. 

www.myspace.com/spleenutd

Blå bog

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

en bestemt by. Vi har altid 
kørt vores egen ting og hel-
ler ikke inviteret folk indenfor 
i øvelokalet. Jeg synes altid, 
det har været vildt akavet, 
hvis man stod og skulle øve, 
mens der sad en flok tøser i 
en sofa. Det er jo en åndssvag 
situation for begge parter, 
konkluderer han.

Elektrorockens faldgrube
Som forsanger gør han sig 
mange tanker om, hvordan 
han skal agere i et farvand, 
hvor netop vokalen ikke tidli-
gere har haft optimale vilkår.

- Jeg vil sige det sådan, at 
den vokale del inden for den 
elektroniske musik efter-
hånden er på vej til at betyde 
lige så meget som inden for 
den traditionelle rock. Tidli-
gere har den talt et lidt andet 
sprog, fordi musikken typisk 
har været skabt af én mand 
bag en computer, der kun har 
skrevet tekster og indsunget 
dem, fordi det var påkrævet. 
Ikke fordi han ikke kunne lade 
være at gribe mikrofonen. I 
dag mangler den elektroni-
ske musik stadig en smule 
af den dybde, som rocken  
besidder. Man ser den glimt-
vis, men elektronisk rock 
er stadig forbundet med en 
tomhed, som rocken aldrig 
har været associeret med. Og 
den tomhed ser jeg som den 
helt store faldgrube, forkla-
rer Bjarke Neimann.

Tidligere har Spleen United 
spillet koncerter i Planeta-
rium i København, fordi loka-
liteterne passede optimalt til 

[ Vi stræber som så-
dan ikke efter at være 
anderledes blot for at 
være det. Den tanke-
gang forbinder jeg med 
at være ung teenager, 
hvor det kan være en 
god egenskab. Men 
som musiker og men-
neske skal man slippe 
det identitetsproblem 
før eller siden.
Bjarke Niemann, Spleen United

Odense: Operasangerne Magnus Vigi-
lius (billedet), Lisbeth Kjærulff og Jesper 
Buhl er solister ved festivalkoncerten 
torsdag kl. 20. Odense Symfoniorkester 
bliver dirigeret af Roman Kofman, og 
blandt de øvrige medvirkende er Det 
Fynske Kammerkor, Filharmonisk Kor 
og Henry Fairs, der vandt Odense Inter-
nationale Orgelkonkurrence i 2007. På programmet er vær-
ker af Carl Nielsen, Poulenc og Duruflé.

Festivalkoncert

Odense: Lørdag offentliggø-
res navnene på finalisterne 
ved Carl Nielsen 
Klarinetkonkur-
rencen. Alle fire 
finalister skal spille 
Mozart og Carl 
Nielsens klarinet-
koncerter sammen 
med Odense Sym-
foniorkester og di-
rigenten Christoph 

Eberle. Finalerne finder 
sted mandag og tirsdag kl. 

19 i Odense Kon-
certhus. Pianisten 
Christina Bjørkøe, 
der har indspillet 
en meget rost cd 
med Carl Nielsens 
samlede klavervær-
ker, giver koncert 
tirsdag, mens jury-
en voterer.

Klarinetfinaler med klaver


