
De har rottet sig sammen mod 
mig, tankerne om at være 
lidt dum. Om hverken at 
være den stiveste pik i sau-
naen, den hurtigste knallert 
på kajen eller den koldeste 
øl fra kassen. Kors, hvor er 
der mange udtryk for at være 
småt begavet.

Det startede for flere dage 
siden, da jeg så Jonathan 
Spangs instruktørdebut, 
’Talenttyven’. Filmen har 
premiere om en uges tid og 
handler et ungt par med pro-
blemer i samlivet. Hun har 
nemlig indrettet sig i forhold 
til hans karriere, for han har 
tilsyneladende al talentet, 
mens hun bare er bedst til 
at være ’den gode kæreste’. 
Denne magtbalance for-
skubber sig markant den 
dag, hun får foretaget en 
talentskanning og opdager, 
at det er hende, der i virke-
ligheden er den kloge. Hvad 
nu med ham? Og hende? Og 
deres forhold? 

Om filmen er god, vil jeg lade 
anmelderne vurdere. Sagen 
er i hvert fald, at jeg har spe-
kuleret vældigt over emnet.  
Ville jeg kunne ’bestå’ en 
talentmåling? Og hvad nu 
hvis jeg virkelig er fucking 
talentløs? 

Min mistanke om det sid-
ste blev voldsomt bestyrket, 
da jeg senere skulle intervie-
we digteren og billedkunst-
neren, Eva Tind. Emnet var 
hendes nye roman, ’Rosen-
vej’, som ikke hører til i ’den 
lette afdeling’. Ja, faktisk var 
jeg ikke helt sikker på, hvad 
den reelt set handlede om. 
Noget med barndom, erin-
dring og den slags. Heldig-
vis var hun forstående og 
kunne lede mig i den rigtige 
retning. Nogle passager i 
værket, forklarede hun, stod 
endda uden for hendes for-
ståelse. 

Men hvorfor er vi egentlig 
så bange for at ’falde igen-
nem’? Hvorfor er tanken om 
at være talentløs så skræm-
mende? Og talentløs i for-
hold til hvad? 

Jeg tænker, at vi lever i en tid, 
hvor vi er meget lidt i os selv. 
Hvor vi ofte kun er noget 
i kraft af de målbare resul-
tater, vi kan fremvise. Ud-
dannelsen, der blev bestået. 
Forfremmelsen på jobbet. Så 
betyder det mindre, om man 
er en god mor, en god ven – 
et godt menneske. 

Heldigvis bød denne uge 
på noget, der kunne trække 
lidt i den modsatte retning. 
Brasilianske Walter Salles 
havde premiere på sin filma-

tisering af kultromanen, ’On 
the Road’. Den blev skrevet i 
1951 af beatforfatteren, Jack 
Kerouac og blev på mange 
måder en bibel for en hel 
generation af teenagere i 
1950’ernes og 60’ernes USA. 
Den dag i dag læses værket 
stadig af dem, der fascineres 
af historien om en gruppe 
unges tur ’på vejene’ i Ame-
rika og Mexico. De søger 
frihed og kærlighed, men in-
gen af dem bekymrer sig om 
overfladiske talentvurderin-
ger via job og materialisme. 
Deres parameter for succes 
er et andet, nemlig livskraft. 
Finder du det i dig selv, har 
du talent. Hvis ikke, er du så 
godt som død.  

 
Og målt på denne skala er 
jeg knap så talentløs, tænkte 
jeg opløftet efter at have set 
filmen og genlæst romanen. 
Desværre for forfatteren til 
denne geniale bog, fandt han 
aldrig rigtigt sin egen livs-
kraft.  Jack Kerouac døde af 
druk kun 47 år gammel.

➤➤Mogensens

Fucking talentløs?
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[ Men hvorfor 
er vi egentlig 
så bange for at 
’falde igennem’? 
Hvorfor er 
tanken om at 
være talentløs så 
skræmmende? 
Og talentløs i 
forhold til hvad?

Nanna Mogensen
Litteraturanmelder, 
kulturjournalist og vært på P1 

Christian Hjelm har al-
tid vidst, at der gemte sig et 
dansksproget album inde i 
hans nordjyske mavesæk. 
Hvornår albummet skulle 
komme til verden, har han 
haft lidt svært ved at beslutte. 
Han frygtede, at kollegerne 
i Figurines ville vende ham 
ryggen.

- Når man har været med 
i et band, siden man var 17 
år, føler man et stort ansvar. 
Man er en del af et broder-
skab, som man har åndet og 
levet for i hele ens voksenliv. 
Jeg var hundebange for, hvad 
de andre ville tænke, når jeg 
kastede mig ud i det her solo-

projekt. Heldigvis reagerede 
de helt modsat af, hvad jeg 
havde ventet. De bakkede 
mig op og sagde, at de anså 
det for at være det mest na-
turlige i hele verden, fortæller 
en lettet Christian Hjelm.

Det var efter gruppens sid-
ste udspil fra 2010, at soloma-
terialet for alvor begyndte at 
boble. De foregående gange 
havde Christian Hjelm slået 
det hen og kastet blikket på 
den næste Figurines-udgivel-
se, men denne gang var an-
derledes.

- Jeg sad for mig selv med 
min guitar og kunne mærke, 
at der er et nyt kapitel, der 

skulle til at begynde. Jeg har 
stadigvæk svært ved at sætte 
ord på det, men følelsen af, at 
de danske sange trængte sig 
på, var meget tydelig, fortæl-
ler Christian Hjelm.

Følte ingenting
At det blev på dansk, handle-
de også meget om, at det ikke 
skulle være ”Figurines Light”. 
Både musikalsk og tekstmæs-
sigt skulle det skille sig mar-
kant ud, hvis det skulle fun-
gere og forsvares.

- Jeg kasserede alt, hvad 
jeg havde liggende af engel-
ske tekster. Derefter isole-
rede mig i to dage og skrev 
tre sange på dansk i rap. Der-
efter skete der noget meget 
besynderligt, siger Christian 
Hjelm.

Da han lyttede til sangene 
hjemme i stuen, følte han in-
genting. Absolut intet. Sådan 

havde han aldrig haft det ved 
mødet med sin egen musik.

- Jeg sad som forstenet og 
følte mig helt tom. Efter at 
have indspillet fire plader 
med Figurines, ved jeg godt, 
hvilken fornemmelse man 
bør have i maven, alt efter 
hvordan en sang lyder. Her 
var jeg på bar bund. Jeg lyt-
tede til et produkt, jeg aldrig 
havde hørt før. Det var så 
spændende og nyt for mig, at 
jeg tænkte: ”Hold kæft, jeg vil 
have mere af det her”. Deref-
ter kom sangene strømmen-
de, fortæller Christian Hjelm 
eksalteret.

Til trods for hans ”aha-op-
levelse” besluttede han sig for 
at holde sin dansksprogede 
”affære” hemmelig for alle 
andre i flere måneder, hvor 
han koncentrerede sig om at 
nedfælde resten af skitserne 
til ”Før vi blev lette”.

På helt bar bund

POP
Christian Hjelm: ”Før vi blev lette”
####¤¤

Christian Hjelm, der ellers 
er kendt for at slå sine folder 
som forsanger og guitarist i 
bandet Figurines, hylder med 
”Før vi blev lette” på sin egen 
smagfulde facon den gamle 
garde med en håndfuld le-
gende og liflige popsange af 
den slags, som gennem årene 
har gjort folk som Sebastian 
og Kim Larsen til folkeeje. 
Hvad angår udtrykket, arbej-
der Christian Hjelm i grænse-
landet mellem Kim Larsen og 
The Beatles, og eksempelvis 
nummeret ”Luk dine øjne” 
er et glimrende eksempel på, 
hvordan stilen slingrer lystigt 
mellem Larsens legende me-
lodier og ørehængende om-
kvæd med flerstemmigt kor 
og karakteristiske Lennon/
Mccartney-fraseringer

Hjelm er dog ingen kopist. 
Han er helt sin egen. Med sin 
særegne stemme og et åben-
lyst flair for at skrive og synge 
på sit modersmål, serverer 
han sangene på en måde, så 
de på en gang er både simp-
le, enkle og let at lytte til, selv 
om hverken lyrikken eller 
produktionen som sådan kan 
beskrives som unuanceret. 
Det er begavet, danskspro-
get popmusik, og af de ellers 
mange sangere af den yngre 
generation, som forsøger sig 
på dansk, er Christian Hjelm 

så absolut den mest interes-
sante. Der er en udefiner-
bar, naturlig atmosfære over 
”Før vi blev lette”, og ligesom 
hos netop Kim Larsen synes 
kombinationen af den gode 
melodi og den mest simple 
måde at sige tingene, så de 
går rent ind, at falde den unge 
skjald let. Det er svært ikke at 
blive i godt humør, også selv 
om teksterne rummer en vis 
mængde melankoli.

Der er som sådan ikke 
nogle numre på ”Før vi blev 
lette”, som falder ved siden 
af det generelt høje niveau, 
men efter at have hørt pladen 
igennem et par gange, bliver 
Christian Hjelms indtræn-
gende vokal og de lalleglade 
uptempo-beats en smule 
trivielle, og mætheden mel-
der sig. Måske er det en last, 
som ligger til genren gene-
relt, men ligesom Kim Lar-
sens ”Værsgo”, er ”Før vi blev 
lette” en af de plader, man hi-
ver frem fra tid til anden, når 
det rette humør lige melder 
sig. Men så rammer den også 
plet.

Om albummet
Christian Hjelm: ”Før vi blev lette”. 
Playground Music.

Af Rune Moesgaard
rumo@fyens.dk

Hjelm fører 
traditionen 
videre

■■Figurines-
frontmand■udviser■
fornemme■takter■
på■dansksproget■
solodebut

■■Forsangeren■Christian■Hjelm■fra■Figurines■
har■udgivet■sit■første■soloalbum■og■taget■skrid-
tet■fra■engelsk■tilbage■til■modersmålet.■Han■
kalder■det■en■kærkommen■hjemkomst

- Jeg ved ikke helt, hvorfor 
det skulle være så tophemme-
ligt. Men jeg tror, det skyldes, 
at jeg i lang tid var så usikker 
på, hvor det bar mig hen, at 
jeg først skulle lande på bene-
ne, før andre blev inviteret om 
bord. Heldigvis brød de sig 
om det, da jeg endelig løftede 
sløret, siger Christian Hjelm.

Er vendt hjem
At han traf beslutningen om 
et kursskifte på netop det 
tidspunkt, var måske heller 
ikke helt tilfældigt. Rent per-
sonligt befandt han sig i det, 
man med et elegant ord kun-
ne kalde en ”brydningstid”.

- Jeg vil helst ikke for meget 
ind på det, men lad mig sige 
det sådan, at jeg blev lidt for 
længe oppe og kom lidt for 
sent hjem. Det var en perio-
de, hvor der blev vendt op og 
ned på alt. En periode, hvor 
jeg både mistede kærligheden 
og fandt den igen. At jeg var 

i en fase, hvor jeg ledte efter 
noget andet i mit privatliv, be-
tød også, at jeg kunne mærke, 
at jeg i den grad havde brug 
for at hellige mig de her helt 
anderledes sange. Jeg var sim-
pelthen klar til dem, fortæller 
Christian Hjelm.

På albummet er der sange, 
der handler om hjemlængsel 
og endelig at vende hjem. De 
passer meget godt på manden 
bag ordene.

- Jeg har aldrig brudt mig 
om at servere mine budska-
ber på et sølvfad for lytterne, 
men når jeg synger om at 
komme hjem, kan jeg da godt 
afsløre, at det ikke udeluk-
kende handler om at besøge 
mine forældre i Nordjylland, 
konstaterer Christian Hjelm 
leende.

 ■- Jeg sad for mig selv med min guitar og kunne mærke, at der 
er et nyt kapitel, siger Christian Hjelm om  at lave et soloalbum 
efter mange år i et band. PR-foto

Film:  De 18 elever på den fyn-
ske filmuddannelse 18Fra-
mes har været i gang med 
planlægningen af deres af-
gangsfilm siden januar 2012.

Nu er de for alvor i gang. 
To af filmene blev optaget i 
september. Den ene var fil-
men ”Liv”, en psykologisk 
thriller om en teenagepige, 
der blev filmet ved Langesø 

skovkapel i Morud, i Blom-
menslyst og ved Svanninge 
Bjerge i Faaborg. Den tredje 
film optages i oktober.

Filmene har fået støtte af 
Odense Filmværksted og 
FilmFyn, der har bevilget 
47.000 kroner til hver af de 
tre afgangsfilm. Filmene skal 
efter planen være færdige 
den 15. december. (andb)

Første fynske afgangsfilm

Film:  I fredags var det 50 år 
siden, at Sean Connery duk-
kede op på lærredet i den 
første film om agenten med 
nummeret 007 - måske bed-
re kendt som Bond, James 
Bond.

I den anledning udgav By-
ens Forlag bogen ”Agent 
007 - de danske forbindelser” 
skrevet af filmanmelder Jacob 
Wendt Jensen. Bogen er den 

første danske bog om James 
Bond og danskerne i Bond-
universet, heriblandt skue-
spillerne Ulrich Thomsen, 
Mads Mikkelsen og Jesper 
Christensen. Bogen indehol-
der blandt andet interview 
med dem, besøg hos Dan-
marks største Bond-samler 
og det danske visual effect-
firma Ghost, der har medvir-
ket i to Bond-film. (andb)

007’s danske forbindelser

TV:  DR1-serien ”Borgen” 
fortsætter sin tur ud i verden.

Borgerne i en række tidli-
gere Sovjet-stater kan snart 
blive klogere på det danske 
Folketing, idet serien er ble-
vet solgt til visning i Rus-
land, Ukraine, Hviderusland, 
Kasakhstan, Kirgisistan, 
Tadsjikistan, Turkmenistan, 
Usbekistan, Armenien, Aser-
bajdsjan, Georgien og Mol-

dava - foruden Estland, Let-
land og Litauen.

- I dette tilfælde er det lan-
de med over 275 millioner 
seere, den nu skal vises i, og 
efterhånden er ”Borgen” ude 
i fem verdensdele. Samtidig 
får vi fortsat henvendelser fra 
nye tv-stationer, der gerne 
vil købe serien, siger Helene 
Aurø, chefen for DR Interna-
tionalt Salg. (andb)

”Borgen” indtager Sovjet

Musik: Ken Gudman Minde-
fond runder af efter ti år med 
prisfest i aften i Amager Bio.

Her vil guitarist Mikkel 
Nordsø modtage den niende 
og sidste Ken Gudman Pris, 
der er en dansk musikpris 
indstiftet til minde om trom-

meslageren Ken Gudman. 
Den gives til kunstnere, der 
har viet deres liv til musikken.

Ved gallafesten vil The 
William Blakes desuden få en 
særlig fremtidspris, og 80’er 
bandet Sneakers vil blive 
gendannet. (andb)

Sidste Ken Gudman Pris uddeles

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Jeg har aldrig brudt 
mig om at servere mine 

budskaber på et sølvfad for 
lytterne, men når jeg synger om 
at komme hjem, kan jeg da godt 
afsløre, at det ikke udelukkende 
handler om at besøge mine 
forældre i Nordjylland.
Christian Hjelm


