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musik rytmisk

Odense:� Ud fra De 10 bud har 
Tine Skau på blokfløjte og 
whistles og Kai Stensgaard 
på alubells og marimba sam-
mensat en programkoncert. 
Og det er en koncert, hvor 
stilarterne vil pege i mange 
forskellige retninger, for der 
bydes på vidt forskellige gen-
rer og udtryksformer såsom 
musikperformance, nykom-
position, latin, barok og folk-
lore. 

Koncerten finder sted 
torsdag 4. oktober kl. 19.30 i 
Brændekilde kirke. (masv) 

Fortolkning  
af de 10 bud

Tine Skau og Kai Stensgaard 
lægger bl.a. blokfløjte og  
marimba på de 10 bud.

Assens:� Det er Bent Fabri-
cius-Bjerres fingre henover 
tangenterne, vi lytter til i 
tv-serien ”Matador”s titel-
melodi, og komponisten har 
bidraget med mange an-
dre melodier til den danske 
sangskat. Desuden har han 
produceret inden for talrige 
genrer - bl.a. H.C. Ander-
sen-balletmusik til Det Kgl. 
Teater og langt mere rock’et 
med sangen ”Jukebox”.

Torsdag 4. oktober kl. 20-
23 giver Fabricius-Bjerre 
skuespiller og sangerinde 
Trine Pallesen koncert på 
Tobaksgaarden. (masv)

Nærkontakt 
med  
tangenterne

Troels Abrahamsen kan sta-
dig mærke i maven, hvor 
hårdt det var at forlade sin et-
årige datter og tage på turné 
i udlandet. Hun forstod ikke, 
hvorfor far skulle væk. Eller 
hvornår han kom tilbage. Det 
gjorde tydeligvis mere ondt 
på faren end hende.

- Det var ekstremt hårdt i 
begyndelsen, hvor jeg kunne 
mærke, at jeg savnede det her 
lille menneske helt vildt. Og 
at hun savnede mig. Jeg kun-
ne let forklare min kone, at 
jeg skulle være væk, men det 
er altså svært at gøre begribe-
ligt for en etårig, konstaterer 
Troels Abrahamsen.

I dag ved hans datter godt, 
at far altid kommer hjem 
igen, selv om hun har nogle 
mærkelige forestillinger om, 
at der altid er kaniner med, 
når han er ude at spille.

- Jeg ved sgu’ ikke lige, 
hvordan det med kaninerne 
er opstået, men jeg kan jo selv 
huske, hvilke mærkelige tan-
ker jeg gjorde mig, når min 
far drog af sted på turné. Jeg 
er selv vokset op med en mu-
sikerfar (Peter Abrahamsen), 
der ofte var ude at turnere og 
altid kom for sent til familie-
festerne. Hvis han overhove-
det kom. Nu oplever jeg jo 
selv, at jeg aldrig kan komme 
med til noget i familieregi, 
hvilket min kone tackler mar-
kant bedre end jeg. Det kræ-
ver faktisk lang tid at overbe-
vise sig selv om, at man ikke 
er et røvhul, fordi man igen 
melder afbud, siger Troels 
Abrahamsen.

Han har erkendt, at det er 
vilkårene ved hans job. For-
delen kan så være, at han kan 
være sammen med sin datter 
og lille søn i hverdagene og 
besøge zoologisk have tirsdag 
formiddag, hvor der ingen 
gæster er.

Dansk melankoli
Troels Abrahamsen er net-
op vendt hjem fra Ham-
borg, hvor Veto optrådte på 
Reeperbahn Festival. Han 
mener, det gavner ethvert 
dansk band at spille syd for 
grænsen.

- På de fleste danske spille-
steder er der altid fem mand 
i baren og næsten altid yderst 
ordnede forhold. Sådan er 

det sjældent i udlandet, hvor 
vi har oplevet at blive placeret 
uden for i vinterkulden, inden 
vi skulle på scenen. Hvis man 
ikke er helt sikker på, om man 
vil være turnerende musiker, 
finder man ud af det i sådan 
en situation. Vi har virkelig 
haft nogle grelle oplevelser 
i USA og England, men jo 
mere røvsygt, det har været, 
jo mere tændte er vi blevet, 
fortæller Troels Abrahamsen.

I Tyskland er Veto blevet 
synonym med den nordiske 
melankoli. En sindstilstand 
og stemning, der klæber sig til 
de elektroniske melodier, selv 
om lyset kiler sig ind på det 
nye album ”Sinus”. 

Melankoli et grundtema
- Det er helt klart et lysere 
album end de forrige. Me-
lankolien er der stadig, men 
musikken er blevet mere in-
kluderende. Min mor har al-
tid synes, at vi har lavet noget 
virkelig depressivt musik og 
været bekymret for, om jeg 
virkelig var så ilde til mode. 
Det handler måske om, at der 
i tiden er en forskrækkelse for 
de negative følelser. Man me-
dicinerer folk ud af de mind-
ste problemer, hvilket jeg tror 
er usundt. At acceptere de 
mindre positive sider af livet 
er lige så vigtigt som at huske 
at være glad. Man lærer ikke 
sig selv at kende, hvis man 
konstant fylder sig med piller, 
siger Troels Abrahamsen.

Det, der gør det interessant 
for ham at beskæftige sig med 
de mørke sider af mennesker, 
er at zoome ind på, hvordan 
de forholder sig til de mere 
dystre aspekter af livet.

- Jeg har ikke lyst til at 
svælge i dårligdomme, men 
jeg forsøger at omfavne dem 
og derigennem løfte mig selv 
ud af dem. Melankoli er et 
grundtema i al den musik, jeg 
laver, og der bliver ikke min-
dre inspiration med tiden, 
konkluderer Troels Abra-
hamsen.

Han griner overbærende 
ved tanken om identitetspro-
blemerne i begyndelsen af 
20’erne. De blegner lidt holdt 
op mod ”virkelige” proble-
mer.

- Jeg bliver snart 30, og de 
ting, man forholder sig til nu, 

virker markant mere alvor-
lige. Det handler om ens for-
ældres dødelighed. Ens egen. 
Det er overvejelser af en helt 
anden karakter, der også på-
virkes af den ekstreme tilside-
sættelse af sig selv, efter man 
får børn. Man ved, man har et 
ansvar, og det har kastet mig 
ud i nogle større redefinerin-
ger af mig selv og mit liv, for-
tæller Troels Abrahamsen.

En kaukasisk boble
Født i Hvidovre og formet i 
Hobro. For derefter at vend-
te tilbage til hovedstaden ef-
ter et pitstop i Aarhus. Troels 
Abrahamsen kan ikke hæn-
ges op på et enkelt geografisk 
område i Danmark. I forhold 
til musikken tror han heller 
ikke, at postnummeret har 
signifikant betydning.

- Jeg har svært ved at se, at 
det skulle være livet i storby-
en, der har skabt vores lyd-
billede. I det hele taget vil jeg 
mene, at man går en lille smu-
le for vidt ved overhovedet at 
kalde København en storby. 
Jo, den er større end Aar-
hus og Odense, men en rig-
tig storby er det jo ikke. Der 
er dog en forskelligartethed, 
som er unik i Danmark, og fra 
min bopæl på Nørrebro ople-
ver jeg da en mangfoldighed, 
som hører en storby til. Der 
er et rigtigt punkmiljø og ikke 
bare 12 mand som i Aarhus, 
siger Troels Abrahamsen.

Han indrømmer, at han 
blot iagttager diversiteten og 
aldrig har spist couscous hos 

Omfavner 
dårligdommene

- Det er dejligt at 
få børn, men med 
andet barn bliver 
man virkelig slået 
hjem. Hold kæft 
mand, hvor bliver 
man chokeret. Jeg 
troede, man kunne 
køre den hjem på 
rutinen, men det 
er jo endnu vilde-
re, fordi man netop 
har et andet barn, 
der også kræver 
opmærksomhed 
og har et mønster, 
der måske ikke 
passer sammen 
med den mind-
stes rytmer, siger 
Troels Abraham-
sen (i midten).
Pr-foto

■■ Rollerne■som■familiefar■og■turnerende■musiker■kan■kollidere.■Vetos■
ankermand■Troels■Abrahamsen■har■erkendt,■at■han■ikke■nødvendigvis■
er■et■dårligt■menneske,■fordi■han■ofte■er■væk■fra■sine■børn■og■altid■
melder■afbud■til■familiefesterne

sin iranske nabo. Han befin-
der sig i sin egen lille kau-
kasiske middelklasseboble 
befolket af studerende og 
kunstnertyper som ham selv.

- Selv om man som beboer 
i et kvarter som Nørrebro bli-
ver tvunget til at forholde sig 
til andre mennesker, tror jeg 
afsmitningen på musikken 
er minimal. Man kan heller 
ikke snakke om en musikalsk 

københavner-stil på samme 
måde, som man kan tale om 
en Manchester- eller Liver-
pool-stil. Jeg har svært ved 
at tro, at udlændinge kan af-
kode, om et band er formet af 
Aalborg, Skive eller Aarhus. 
Alle musikere ender jo alli-
gevel i København, så det er 
umuligt at splitte Danmark 
op på den måde, cementerer 
Troels Abrahamsen.

Den 29-årige fuldskægge-
de musiker er i vokalt hopla. 
Han svarer beredvilligt på 
alle spørgsmål, hvilket han 
ikke gjorde for fem-seks år 
siden, hvor hans deltagelse 
i et interview kunne være en 
blandet fornøjelse, hvis man 
gik for tæt på. 

Ja-hatten er på
Den nye mere åbenhjertige 

Elektronisk baseret rockband�, 
der blev dannet i Aarhus i 2004. 
Bandet har siden udgivet tre al-
bummer og tre ep’er.
I februar 2007� blev Veto kåret 
som ”Årets Nye Danske Navn” 
ved Danish Music Awards. Den 
første nominering til Danish 
Music Awards var året før for 
”Årets Danske Musikvideo” for 
”You Are a Knife”. 
Veto vand�t i januar 2009 ”P3 
Prisen” ved P3 Guld.
Veto består af:� Troels Abra-
hamsen, David Krogh Andersen, 
Mark Lee, Jens Skov Thomsen 
og Mads Hasager
www.vetonet.dk

Veto

tilgang kan muligvis skyldes 
et paradigmeskifte, som har 
været undervejs i en årrække.

- Den største udfordring for 
Veto set over hele bandets le-
vetid har været at blive bedre 
til at sige ”ja”. Det haltede ge-
valdigt især de første år af kar-
rieren. Veto er grundlagt på 
en oppositionstanke, hvor vi 
var trætte af pladeselskaber-
ne, spillestederne, radioerne 

Veto delt i to celler
”Sinus” er den mest overlagte 
titel, Veto til dato har valgt til 
en udgivelse. Navnet refererer 
til en sinus-kurve og dens bøl-
gevægelse, som er en glim-
rende illustration af, hvordan 
Veto har udviklet sig de sene-
ste tre år. 
- Vi talte om, at titlen ram-
mende beskrev den proces, vi 
var gennem med forrige al-
bum ”Everything Is Amplified”. 
Der skete en del i bandet af 
privat karakter. Alle begyndte 
at få børn, og alt blev kastet op 

i luften på samme tid. Vi kunne 
ikke længere være 100 procent 
koncentreret om bandet. På 
den måde er bølgen et godt 
billede på, at det går op og ned 
i livet og i et band, fortæller 
Troels Abrahamsen.
Han und�erstreger d�og, at 
man skal huske på at se på 
den samlede sum af karrieren 
og ikke blot enkelte højde-
punkter eller nedture. 
- Vi fryd�ed�e os over, at vi gik 
nye veje musikalsk, og græm-
mede os samtidig over, at 

radiostationerne ikke havde 
samme lyst til at spille os som 
tidligere. Det betød, at vi ikke 
havde så let ved at sælge vores 
koncerter, hvilket igen tvang 
os til at gentænke og sammen 
finde ud af, hvad vores am-
bitioner så var. ”Sinus” er det 
endelige produkt og resultat 
af hele den proces. Desuden 
er sinus-kurven et grundvil-
kår for analogsignaler, hvil-
ket også havde betydning for 
valget, forklarer Troels Abra-
hamsen.

Band i bølgebevægelse

og medierne. Vi var inkarne-
rede nej-sigere med mottoet: 
”Ingen skal eje os eller påvirke 
vores musik”. Vi var ekstremt 
protektionistiske og negative 
stemt over for alle andre end 
os selv. Det har været en lang 
proces at finde ud af, at andre 
mennesker kan tilbyde os no-
get positivt. I det hele taget at 
stole på andre i den her bran-
che og ikke blindt tro, at de vil 

udhule vores kunst og stjæle 
vores penge. Vi opstod i den 
tid, hvor alt handlede om pi-
ratmusik, og pladeselskaber-
ne gik totalt i panik. Det smit-
tede unødigt meget af på os, 
så vi blev unødigt aggressive 
og selvcentrerede. Det har vi 
forhåbentlig lagt bag os, kon-
staterer Troels Abrahamsen.

Sådan virker det, inden han 
kigger på mobiluret og bekla-

Veto har med� ep’en ”Sinus” 
gjort oprør mod den album-
cyklus, som de fleste bands i 
mere eller mindre grad har 
måttet indordne sig.
- Den trad�itionelle albumcy-
klus blev en hæmsko, fordi vi 
kom til at ”putte” lidt for lang 
tid med noget materiale, hvis 
der partout skulle være 12 
numre og to år mellem udgi-
velserne. Det gjorde vi oprør 
imod blandt andet påvirket af, 
at to af vores medlemmer bor i 
Aarhus og tre i København. Det 

betyder, at vi arbejder lidt i to 
”celler”, der hver især kan lave 
brudstykker til melodier. Det 
har frigjort værdi og øget pro-
duktiviteten, fordi to mand kan 
arbejde sammen, uden at de 
tre andre involveres. Alle skal 
ikke nødvendigvis indgå i en 
forkromet demokratisk proces, 
siger Troels Abrahamsen.
Veto satser på at ud�give næste 
ep til januar, så de fem med-
lemmer er i gang med at rede-
finere deres arbejdsgang. De 
fornemmer allerede en langt 

større diversitet ved hele tiden 
at kunne skifte mellem at ind-
spille og turnere.
- Forhåbentlig und�går vi, at 
arbejdet bliver så polariseret, 
som det traditionelt har været 
med et år i studie, et år på tur-
né, et år i studie og så videre, 
håber Troels Abrahamsen.
Ulemperne ved� at ud�give med 
kortere intervaller kan være, 
at man går glip af det, Troels 
Abrahamsen kalder vacuum-
effekten.
- Hvis d�er er gået tre-fire år 

 mellem to udspil, går medier-
ne i selvsving, når man ende-
lig udgiver noget. Alle hopper 
med på den der vogn om, at nu 
udkommer ”skiven to end all 
skiver”. Det er en nem histo-
rie at sælge, hvorimod det kan 
være langt mere vanskeligt 
at fremstå konstant aktuel og 
sælge sig selv hele tiden. Det 
kræver, at man kan fastholde 
folks opmærksomhed og al-
drig udgiver noget alene for 
udgivelsens skyld. 

ger, at han må af sted for at 
hente ungerne, inden institu-
tionen lukker.

Posten, Odense,  
torsdag 11. oktober klokken 20.00

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


