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Den sorte boks er stor som en 
mursten. Inde i den gemmer 
sig samtlige plader, TV·2 har 
udgivet siden debutalbum-
met ”Fantastiske Toyota” i 
1981. 30 års benhårdt arbejde 
i konstant jagt på at skildre 
samfundet, som det tager 
sig ud netop nu. Eller netop 
da. På samtlige udgivelser 
står der på bagsiden af cove-
ret: Tekst og musik: Steffen 
Brandt. Og han er tydeligvis 
stolt.

- Når jeg sidder med bok-

sen i hænderne, har jeg en 
fornemmelse af at have ud-
ført et stykke arbejde, som 
vi har gjort os umage med. 
Det er et produkt, der stadig 
gerne skulle passe i hjørner-
ne og ikke hænge skævt, selv 
om det er blevet flittigt brugt 
gennem årene. Jeg kan med 
hånden på hjertet sige, at når 
jeg ser på hele tandrækken af 
plader, har vi aldrig sjusket. 
Måske er tiden løb fra nogle 
af pladerne, men håndvær-
ket holder, fortæller Steffen 
Brandt velfornøjet.

På tide at fejre 
Forklaringen på, at TV·2 
stadig eksisterer, skal måske 
findes i, at bandet slavisk og 
trofast har fulgt sit motto si-
den begyndelsen: ”Vi kan ikke 
gøre alle tilfredse, men vi gør 
det grundigt”.

Grundig kan man roligt 
kalde denne monstøse boks, 
der indkapsler 30 års produk-
tivitet og kunstnerisk udvik-

ling. Et livsværk kunne man 
svinge sig op til at kalde det.

- Jeg håber da, at der kom-
mer flere albummer til sam-
lingen, men man kan godt 
kalde boksen for en streg i 
sandet. En markering af, at vi 
i tre årtier har leveret musik 
til alt fra barnedåbe og kon-
firmationer til bryllupper og 
begravelser. Vi er efterhån-
den blevet så voksne, at vi 
ikke udelukkende skal kigge 
fremad. En gang imellem skal 
man stoppe op, se sig tilbage 
og begribe, hvad man har haft 
gang i, siger Steffen Brandt.

Almindelige mennesker, 
som han har skrevet bunke-
vise af sange til og om, fejrer 
runde fødselsdage, jubilæer 
og sølvbryllupper. Den slags 
har TV·2 følt sig hævet over. 
Indtil nu.

- Vi har undgået at fejre os 
selv i mange år, men når det 
nu skulle være, kunne vi lige 
så godt gøre det ordentligt. 
Og det har givet en form for 

orden i vores liv at samle no-
get, som kan sættes op på en 
hylde. Der er styr på tingene, 
så både vi selv og dem, der 
har lyttet til vores musik, kan 
bruge det som et slags karto-
tek. De kan slå op se og høre, 
hvordan det nu var, vi lød og 
så ud i 1992, hvis det var et år, 
der betød noget usædvanligt 
for dem selv, forklarer Steffen 
Brandt.

Et homogent album
En kliché inden for musik-
journalistik er at omtale al-
bummer som børn. Og bede 

en musiker vælge sin favorit 
i flokken. Men når man har 
ladet sin røst, sine tanker og 
ikke mindst de sproglige ge-
nér gennemsyre hele 19 rol-
linger, må der alt andet lige 
være nogle i flokken, man 
holder mere af end andre.

- Præcis som dem, der lyt-
ter til vores musik, lægger jeg 
også mit private liv ind over 
sangene. Det er helt naturligt 
en del af regnestykket, så hvor 
jeg var henne som menneske 
har en speciel betydning i for-
hold til, hvordan jeg ser tilba-
ge på de respektive udgivel-

Stolt far til 19 rollinger
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■■Steffen■Brandt■har■
sammen■med■sine■
musikalske■medsam-
mensvorne■udgivet■19■
albummer■over■30■år.■
Det■fejrer■TV·2■med■
en■boksudgivelse,■der■
roligt■kan■kaldes■et■
livsværk

TV·2 �eller TV-2 som det hed, 
inden tv-stationen fik monopol 
på navnet, er et aarhusiansk pop/
rock-band, der siden dannelsen 
i 1981 har været et af de mest 
succesrige bands i Danmark.
Bandnavnet �betyder ”Taurus 
Version 2, der refererer til Stef-

fen Brandts engelsksprogede 
band Taurus, der eksisterede fra 
1973 til 1980.
Bandet �består �af Steffen Brandt, 
guitar og sang, Hans Erik Ler-
chenfeld, guitar, Georg Olesen, 
bas, og Sven Gaul, trommer.
www.tv-2.dk

Blå �bog

TEATER
”Kærestebreve”
#####¤

Albert Ramsdell Gurneys 
”Kærestebreve” hører ef-
terhånden til danske teatres 
standardrepertoire. Det sen-
timentale og rørende tale-
stykke er i næsten hver eneste 
teatersæson sat op på en eller 
anden scene i landet. 

Det er derfor et stykke, 
hvor mange virkeligt dyg-
tige skuespillere har spillet 
rollerne som de to elskende, 
der skriver breve til hinanden 
gennem hele livet, men aldrig 
for alvor får hinanden. Bodil 
Kjer og Ebbe Rode har spillet 
rollerne som Melissa og Andy. 
Birgitte Federspiel og Wil-
liam Rosenberg har gjort det. 
Susse Wold og Bent Mejding. 

Med andre ord er der en so-
lid basis for at sammenligne 
Jytte Kvinesdals og Steffen 
Rodes præstationer i stykket 
med andre skuespilleres strå-
lende præstationer.

Så meget desto mere glæ-
deligt er det, at de to klarer 
opgaven fremragende. Stef-
fen Rode er troværdig som 
både sød syvårig dreng og 
som stivsindet 60-årig se-
nator. Jytte Kvinesdal er på 
samme måde overbevisende 
som både lattermild og let, 
smuk og grim, fordrukken 
og fortvivlet. Man skal være 
ualmindeligt tykhovedet for 
ikke at blive revet med af for-
tællingen, og det skyldes i høj 
grad de to spilleres dybe pro-
fessionalisme.

Bevares, teksten til ”Kære-
stebreve” er eminent god, men 
det kræver alligevel en præci-
sion, en diktion og et skuespil-
talent ud over det sædvanlige 
at få teksten til at leve. 

Det kunne Kvinesdal og 
Rode torsdag på Odense Tea-
ter. Og formentlig også på den 
fortsatte turné rundt på Fyn.

Om forestillingen
Odense Teater, Foyerscenen, torsdag: 
”Kærestebreve”. Iscenesættelse: Ole 
Møllegaard, medvirkende: Jytte Kvi-
nesdal og Steffen Rode.
Forestillingen spiller også 7. nov. på 
Assens Bibliotek, 8. nov. på Ringe Bib-
liotek og 14. nov. på Faaborg Bibliotek.

Af Peter Hagmund
peh@fyens.dk

Gode 
kæreste-
breve

■■”Kærestebreve”■i■
Jytte■Kvinesdals■og■
Steffen■Rodes■udgave■
holder■i■dén■grad■
niveauet
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 ■Steffen Brandt har efterhånden lært, at når han møder publi-
kum efter koncerten, og de siger: ”Det var meget godt det andet 
nummer”, så har det ikke været en god koncert. Foto: PR-foto

”Dazu�Eisgekühltes�Coca-Cola”,��
”Fantastiske�Toyota”,�1981
- Den er fra den periode i 
1970’erne, hvor vi hed Taurus 
og spillede en del i Tyskland. 
På tv og de store indfaldsveje 
til storbyerne blev vi mødt 
med en anden annoncering 
og marketing end i datidens 
Danmark. Blandt andet 
”Dazu Eisgekühltes Coca-
Cola” og ”Durst macht Spass 
mit Fanta”. Det var jo helt 
oplagt at gribe fat i og lave en 
sang om.

”Jeg�løber�lige�over�i�centret”,�
”Verden�er�vidunderlig”,�1982”
- På daværende tidspunkt bo-
ede flere af os ude i Gellerup 
i Aarhus, hvor der var blevet 
opført et nyt og faretruende 
center. På det tidspunkt var 
sådan et indkøbscenter jo 
ikke blot et sted, man handle-
de. Det var et sted, hvor man 
levede og opholdt sig en stor 
del af sin fritid. Så sangen 
handler om fattiggørelsen af 
et liv.

”Monas�solarium”,�”Nærmest�
Lykkelig”,�1988
- Især de unge kan identifice-
re sig med den sang den dag 
i dag. Den handler om den 
lidt ensomme position, man 
bliver anbragt i som ung. De 
har et kæmpe fællesskab og 
ufatteligt mange venner på 
nettet, men dybest set står de 
jo alene med deres ensom-
hed og har ikke noget sted at 
vende sig hen med deres for-
ladthedsfølelse.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Tre 
skæve 
til 
Steffen

■■Pløjer■man■samtlige■
sangtitler■igennem■i■
boksen,■finder■man■jo■
nogle■ret■spøjse.■Jour-
nalisten■har■fundet■tre■
af■de■ældste,■som■han■
gerne■vil■have■Steffen■
Brandt■til■at■fortælle■
historien■bag

KoncERT
Søren Huss
####¤¤

Jeg havde ikke forventet, at 
det skulle blive Søren Huss’ 
hjemmebanepublikum, der 
trak oplevelsen ned på det 
ellers stemningsfulde spille-
sted, som Borgerforeningens 
Hus er. Men en overordent-
lig stor del af de fremmødte 
troede åbenbart, de var til 
byfest, hvor musikken bare 
simrer i baggrunden, mens 
man vender løst og fast siden 
sidst. Af de mange samtaler, 
jeg konstant kunne følge med 
i, var ingen emner så vigtige, 
at de ikke kunne udsættes en 
times tid. Så havde snakke-
hovederne måske indfanget, 
hvor ufatteligt medrivende 
og kompetent musikken indi-
mellem var.

Med sit andet soloalbum 
”Oppefra & ned” har Søren 
Huss for at bruge en oplagt 
kliché fået mange flere stren-
ge at spille på. Hvor ”Troen 
& ingen” nærmest er en lang 
mol-akkord i søvngænger-
tempo er det nye album langt 
mere lyst, dynamisk og tem-
pofyldt. Derfor bliver spænd-
vidden i koncerten langt 
større, når Huss med sit vel-
spillende ensemble veksler 
mellem det totale sortsyn og 
det livsglade og sprudlende.

Flere af de nye numre em-
mer dog stadigvæk af melan-
koli og kampen for at komme 
videre. ”Koma” er en dyster, 
vuggende sang om at være så 
træt, at man kan sove i 1000 
år. En stenet sag med et eks-
plosivt mellemspil, der live 
får en helt anden pondus end 
på plade.

I det hele taget løfter fle-
re sange sig foran den det af 
publikummet, der er kom-
met for at lytte. Således ender 
”Fru Mørke”, der på album er 
lidt fejlcastet, med at fremstå 
som en perle, hvor pianist 
Christoffer Møller sætter sit 
tydelig præg på melodien.

Øjeblikket lever
Det burde udløse en form for 
straf at kæfte op under ”Jeg 
finder vej”, der er en af de 
smukkeste danske sange fra 

Huss på respektløs 
hjemmebane

■■Der■var■dømt■
byfest■for■halvdelen■
af■publikum■i■Bor-
gerforeningens■Hus■
i■Nyborg,■hvor■Søren■
Huss■indledte■sin■
Danmarks-turné

2000-tallet. Hvordan man 
kan tale om butikker i midt-
byen, mens Søren Huss syn-
ger sit hjerte ud om at forcere 
bjerge af døde kroppe for at 
finde vej til sin dejlige dat-
ter, er mig en gåde. Det er 
respektløst. Simpelthen. Hel-
digvis er der masser at kom-
me i godt humør af.

Af en eller anden grund 
havner jeg altid ved siden af 
Søren Huss’ familie til hans 
koncerter på Fyn. Da han 
afslutter hovedsettet med 
”Øjeblikket”, står hans mor 
og krammer hans datter lige 
foran mig, mens han syn-

ger ”øjeblikket lever”. Sidste 
gang græd alle som pisket, 
denne gang danser de og ler. 
Øjeblikket lever i den grad, 
mens musikken og menne-
skene smelter sammen i det, 
Søren Huss så smukt kalder 
”sjælepetting”.

Om koncerten
Søren Huss, Borgerforeningens Hus, 
Nyborg, torsdag 

Søren Huss optræder på Posten, 
Odense, 17. november og 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Tæt på Sørensen. Forfatteren og journalisten 
Svend Erik Sørensen var syv år om at skrive en 
bog, der går tæt på familien og ham selv. Mari-
anne Kjær interviewer. nU-siderne i morgen

Spændingsroman. Er det for meget eller for-
kert at kalde debutforfatteren Mads Peder 
Nordbo en fynsk Dan Brown? Se svaret i an-
meldelsen. nU-siderne i morgen

ser, fortæller Steffen Brandt.
Selve processen med at ind-

spille et album spiller ligele-
des meget ind i hans syn på 
pladerne. Arbejdet med ”Nu-
tidens unge” fra 1984 husker 
han som meget homogent. 
Når han tænker tilbage, for-
binder han albummet med 
fornemmelsen af forår og 
sommer. Glæde og sammen-
hold.

- Der var en stor samlings-
kraft i bandet på det tids-
punkt, og vi havde en masse 
dygtige folk omkring os i stu-
diet. Og så skal man jo ikke 
glemme, at der gemmer sig en 
bunke glimrende sange som 
”Lanternen”, ”Be bab a lu la” 
og ”Vil du danse med mig”, si-
ger Steffen Brandt jovialt.

Let at give sangene liv
På de fleste af TV·2’s plader 
er der 12-16 sange. Ganget 
med 19 er der næsten 300 at 
holde styr på. Steffen Brandt 
kan ikke huske dem alle på 

stående fod, men han er sik-
ker på, at han straks ville gen-
nemskue, hvis der blev nævnt 
en sangtitel, som bandet ikke 
stod bag.

- Vi er jo i gang med at øve 
samtlige albummer op til vo-
res kommende turné, hvor vi 
spiller sange fra tre album-
mer til hver koncert. Det er 
forbavsende, hvor tydeligt or-
dene står på harddisken. Og 
imponerende hvor let det har 
været af give de gamle sange 
det liv, de skulle have for ikke 
at blive uaktuelle og uved-
kommende, glæder Steffen 
Brandt sig.

Tv-2 Bag duggede ruder 1981-2012
Bokssæt : 21 cd’er, 1 dvd, 3 books
Udkom 26. oktober. 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


