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Makkerparret Peter Sommer
og Simon Kvamm vakler på
det nærmeste fra scenen ef-
ter en koncert, der var langt
mere intens, end de havde
turdet håbe på.

- Det er noget af det vilde-
ste, jeg nogensinde har op-
levet. Allerede da vi stod bag
ved scenen inden koncerten,
kunne vi fornemme, at det
ville blive noget helt særligt.
Og det skal jeg da lige love for,
det blev, fortæller Peter Som-

mer eksalteret.
Normalt har han let til ord.

Men oplevelsen på Magasinet
i Odense har påvirket ham i
sådan en grad, at han er nød-
saget til at lede længe efter de
rigtige.

- Jeg er i bund og grund
rørt, fordi det er den vildeste
af alle de koncerter, jeg har
spillet i Odense, hvilket er
en del efterhånden. At publi-
kum kunne sangene stort set
udenad efter blot en måned,

kommer meget bag på os.
Det er simpelthen for fedt.
På en eller anden måde må
vi have ramt en lomme i en
stram popbuks, fortæller Pe-
ter Sommer, da ordene igen
begynder indfinde sig.

Karma er et ord, han helst
ikke vil bruge. Men det er al-
ligevel det, han flere gange
vender tilbage til, når han
skal indkapsle, hvad der var så

specielt denne aften.
- Alt op til koncerten var

forløbet perfekt, og man kun-
ne fysisk mærke, at publikum
var gearet højt i aften. De var
simpelthen klar på at feste.
Og den invitation sagde vi ja
tak til, fortæller Peter Som-
mer.

Alt fungeredeperfekt
Både han og Simon Kvamm
har oplevet euforiske publi-
kummer før. Men aldrig så
tidligt på en turné.

- Det her var blot vores
tredje ”rigtige” koncert, der-
for var det vildt, at synergien
opstod så hurtigt. Det var
som at åbne døren ind til en
bil, hvor alle sætter sig ind,
fordi de har lyst til at køre

med, siger Peter Sommer.
De Eneste To prøver sig

hele tiden frem, da det sta-
dig er nyt for dem. Men ef-
ter koncerten på Magasinet,
er der ingen af dem, der kan
komme på noget, de ville
have ændret eller mener, de
kunne have gjort bedre.

- Alt fungerede bare per-
fekt, og så virker det enormt
stærkt, at folk er så tæt på og
hele vejen rundt. Magasinet
er som en mindre udgave af
Vega. Fedt spillested, roser
Simon Kvamm.

Enunikopstilling
De to østjyder kalder sig en
form for modcasting, hvor de
går efter at prøve noget, der
ikke er gjort før.

- Jeg tør godt sige, at det her
setup med to guitarister, der
spiller oven på forprogram-
merede beats aldrig er set før i
Danmark. Ja, faktisk i verden,
siger Simon Kvamm.

Peter Sommer har heller
ikke set det gjort før. Og per-
sonligt oplevede han også no-
get, han aldrig har prøvet før
på Magasinet.

- For første gang i karrie-
ren tørrede jeg sveden af mit
ansigt med et håndklæde og
smed det ud til en pige, der
blev vildt glad, konstaterer
Peter Sommer og ler.
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karrierentørrede jeg
svedenafmitansigt
medethåndklædeog
smeddetudtilenpige,
derblevvildtglad.
PeterSommer

■ Peter Sommer og Simon Kvamm har
tilsammen spillet flere hundrede koncerter

■ Efter koncerten på Magasinet var de enige
om, at den hører til blandt de absolut bedste
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Det kan ikke have været syn-
derligt svært at udvælge san-
ge til sætlisten på Magasinet
for Simon Kvamm og Peter
Sommer, der har forenet sig
under kunstnernavnet De
Eneste To.

Deres fælles barn, debut-
albummet ”De Eneste To”,
udkom for en måned siden
og udgjorde i sagens natur
hele sætlisten. Eller næsten
hele sætlisten. For østjyderne
bød også på ”Vi er de eneste
to” og ”D.E.T. kører rundt”,
hvoraf sidstnævnte var en
spøjs, opmuntrende oplevelse
grundlagt på Enyas ”Orinoco
Flow”, der aldrig har fremstå-
et så festlig og forenende.

De to kammesjukker er
musikalske modpoler, og de
agerer ikke overraskende
vidt forskelligt på scenen,
hvor Simon Kvamm trækker
på sin erfaring som folkefor-
fører i Nephew, mens Peter
Sommer udviser begejstring
i mere afmålte omend dog ty-
delige doser.

Det er netop deres for-
skellighed som musikere og
mænd, der løfter dem op på
en platform, hvor hverken
Peter Sommer eller Nephew
har befundet sig før.

Brutale beats
Sceneshowet er bestemt mere
Nephew end Sommer med

en lyssætning, der løfter hel-
hedsindtrykket betragtligt.
Ikke at Peter Sommers egne
koncerter er kedelige, men
hele setuppet og lyssætningen
er umiskendeligt beslægtet
med Nephews sansebombar-
dementer.

Det behøver dog ikke være
voldsomt og oppustet for at
virke. Flere simple idéer har
en enorm effekt.

Blandt andet har man sat
to mikrofoner sammen, så
Sommer og Kvamm synger
med ansigtet helt tæt mod

hinanden. Det virker stærkt,
når de spytter, svovler og skri-
ger sig helt ind i hinandens
fjæs.

Kraftfuldt er også det elek-
troniske fundament, der ska-
ber et fremragende modspil
til hovedpersonernes guita-
rer.

Det er brutale, program-
merede beats, der brager mod
brystkassen og får flere til at
danse, som var det en rendyr-
ket techno-koncert.

Deri ligger også lidt af suc-
cesformlen. At De Eneste To

har formået at forene både
vedkommende og dybe tek-
ster, guitarinspireret rock
samt digitale toner, der ikke
mindst live får sangene til at
pulsere og leve.

Livsbekræftende slutning
Der var komplet udsolgt på
Magasinet, og hovedparten
af publikum kunne tilsyne-
ladende de fleste af teksterne
udenad allerede.

Hittet ”Morten” bliver
som forventet et af højde-
punkterne i en koncert, der

konstant vokser i intensitet.
Men også ”Den lige vej” og
”Alle har en fortid” folder
sig ud og understreger, at
Sommer og Kvamm har for-
mået at skrive nogle tekster,
der rammer lige ind i hjer-
tet på det forholdsvis modne
publikum, der tumler med
de samme eksistentielle tan-
ker som De Eneste To, der
tydeligvis ikke er så ene end-
da.

Sidste nummer ”Jeg har
ikke lyst til at dø” ender med
at blive én af de stærkeste af-

slutninger, jeg har oplevet til
en koncert. Det var rørende
og livsbekræftende at stå og
messe omkvædet med 800
euforiske tilskuere, der ikke
havde i sinde at slutte den
gribende elektropop-seance,
Sommer og Kvamm havde
ubegribeligt godt styr på.

Omkoncerten
Magasinet,Odense, lørdag:
DeEnesteTo
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Rødglødendemakkerskab
■ Simon Kvamm
og Peter Sommer
sprudlede sammen
på scenen, da deres to
vidt forskellige verde-
ner tørnede sammen
i et sjældent øredø-
vende lørdagsbrag

■ PeterSommerogSimonKvammvaruhyre tændtepåMagasinet iOdense, der varproppetmedet ekstatiskpublikum. Polfoto


