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Listen viser de 20 mest solgte plader i sidste uge, opgjort  
af IFPI. Tallene i parentes viser placeringen ugen før.

musik

 1.  Andrea Berg: My Danish 
Collection (5)

 2.  Daft Punk: Random Ac-
cess Memories (1)

 3. Quadron: Avalanche (NY)
 4.  Queens of the Stone Age: 

...Like Clockwork (NY)
 5.  John Fogerty: Wrote a 

Song for Everyone (2)
 6.  Emmelie De Forest: Only 

Teardrops (4)
 7.  Allan Olsen: Jøwt (12)
 8.  Volbeat: Outlaw Gentle-

men & Shady Ladies (6)
 9.  Johnny Hansen: Songs 

from My Heart (3)
10.  Marie Key: Der her dage 

(10)
11.  Pink: The Truth About 

Love (9)
12.  Mads Langer: In these 

Waters (11)
13.  Noah: Noah (8)

14.  The National: Trouble Will 
Find Me (7)

15. John Schmidt: Patina (NY)
16.  One Direction: Take Me 

Home (13)
17.  Nephew: Hjertestarter 

(15)
18.  Depeche Mode: Delta 

Machine (20)
19.  Passenger: All the Little 

Lights (16)
20. Diverse: M:G:P 2013 (21)

Mest solgte plader i uge 23

Brett Anderson fra Suede er gennemsyret  
britisk på den ”gammeldags” måde, hvor man 
holder på formerne. Selv om han stortrives for 
tiden, er han stadig svær at tvinge smil ud af.  
 Foto: Carsten Bundgaard

I kølvandet på det britiske 
band Suedes gendannelse 
har både fans og anmeldere 
diskuteret, om det var det 
rigtige valg at give bandet 
endnu en chance efter det 
delvist mislykkede forsøg 
med albummet ”A New Mor-
ning” i 2002. Den diskussion 
vil forsanger Brett Anderson 
helst ikke gå alt for meget ind 
i, men han kan ikke helt lade 
være med give sin mening til 
kende.

- Når alt støvet har lagt 
sig, og ingen længere orker 
at diskutere, hvorvidt vores 
comeback var berettiget eller 

ej, vil en sang som ”For the 
Strangers” stadig stå tilbage 
og svare for sig selv. Om fem 
år tror jeg, at selv vi i bandet 
vil tænke: ”Wauw, det her var 
én af de virkelig gode sange 
i karrieren”, da den har sin 
helt egen form og plads i vo-

En gave fra universet

res historie. På næsten samt-
lige af vores udgivelser er der 
én enkelt sang, der føles som 
en gave fra universet. Når de 
af uforklarlige årsager lander 
i ens skød, er det bare om at 
gribe og værdsætte dem, siger 
Brett Anderson.

For 21 år siden blev Suede 
udnævnt til ”Det bedste nye 
band i Storbritannien”, al-
lerede inden gruppen havde 
udsendt debutalbummet 
”Suede” i 1993. Brett Ander-
son kan stadig smile over 
det prædikat, og han mener 
seriøst, at ordlyden fortsat er 
dækkende.

- Efter en albumpause på 
11 år føles det faktisk som 
at være med i et nyt band. 
”Bloodsports” minder på 
mange måder om et debutal-
bum, hvilket dermed gør det 
til det tredje i rækken hos Su-
ede. Først udkom det rigtige 

debutalbum ”Suede” i 1993, 
så kom ”Coming Up” i 1996, 
hvor Bernard Butler havde 
forladt bandet, og nu ”Blood-
sports” efter et særdeles langt 
hi. Det er meget forunderligt 
og svært at sætte ord på, men 
alle i bandet har en fornem-
melse af, at der er noget 
friskt, grønt og ungdomme-
ligt over ”Bloodsports”. Vi 
føles os i hvert fald som kåde 
unge igen, siger Brett Ander-
son.

Hold jer fra frisurer
I årene efter gruppens debut 
banede den vejen for brit-

poppen og bands som Blur, 
Pulp og Oasis. Forsangeren 
glæder sig stadig over, når 
andre musikere kan bruge 
Suede som inspirationskilde 
og motivator.

- Det er svært at sige, hvilke 
bands der i 2013 lader sig 
påvirke af vores musik. Det 
kan vi måske se et tydeligere 
billede af om nogle år, men 
det glæder mig altid, når en 
ung musiker prikker mig på 
skulderen og siger, at nogle af 
vores sange har påvirket ved-
kommende. Jeg har oplevet, 
at så vidt forskellige musikere 
som Kelechukwu ”Kele” 

 ➤Engelsk britpop-gruppe  
dannet i 1989 af Brett Ander-
son og Mat Osman.

 ➤ I 1992  blev bandet udråbt 
til det ”Bedste Nye Navn” i 
Storbritannien af musikbladet 
Melody Maker.

 ➤ I 1993  udkom debutalbum-
met ”Suede” med hitsangen 
”Animal Nitrate”. Siden har 
de udsendt seks plader med 
”Bloodsports” som det sene-
ste.

 ➤Medlemmer i dag : Brett 
Anderson, Mat Osman, Simon 
Gilbert, Richard Oakes og Neil 
Codling.

 ➤Trommeslager  Simon Gil-
bert er erstattet ved de to 
koncerter i Danmark. De før-
ste han misser, siden han kom 
med i bandet i 1990 og afløste 
Justin Welch. Simon Gilbert 
er ramt af tuberkulose. Det 
er netop Justin Welch, der får 
comeback i Suede. Han var 
kun med i bandet i seks uger 
dengang for over 20 år siden.
www.suede.co.uk

        Suede

Rowland fra Bloc Party og 
drengene fra Klaxons har for-
talt mig, at Suede har været 
en kæmpe inspirationskilde, 
selv om man på ingen  
måde kan høre det i deres 
musik, konstaterer Brett An-
derson.

Der er dog en klar streg, 
som han mener, man ikke 
bør krydse, uanset hvilket 
band man ser op til og lader 
sig påvirke af.

- Det er helt i orden at 
lade sig præge af en speciel 
stemning og ånd i et band. 
Derimod er det helt galt og 
forfejlet, når man hugger 

frisurer, påklædning og ikke 
mindst akkorder, siger Brett 
Anderson.

På ”Bloodsports” kan man 
høre tydelige referencer til 
Pink Floyd ikke mindst på 
nummeret ”Always”, hvor 
guitaristen Richard Oakes’ 
spil lyder meget som David 
Gilmour, og Neil Codlings 
keyboard har samme varme 
lyd som Rick Wright. Brett 
Anderson understreger 
straks, at der ikke er tale om 
”at hugge akkorder”.

Et moderne band
- Vi har benyttet nogle af de 

samme synthesizere, som 
Pink Floyd gjorde i 1970’erne 
for at opnå samme varme, 
analoge og organiske lyd. Det 
er faktisk ikke ment som en 
hyldest til Pink Floyd, ej hel-
ler et forsøg på at kopiere de-
res lyd. Jeg ser det mere  
som et tegn på, at vi som så 
mange andre bands og musi-
kere er formet af den klassi-
ske rock uden at have haft en 
bevidst ambition om at være 
bagudskuende i vores musik. 
Vi tilstræber ene og alene at 
lyde som et moderne band i 
2013, understreger Brett An-
derson.

Suede optræder på Lille 
Vega i København onsdag 
26. juni (udsolgt) og dagen 
efter i Tivoli

rytmisk

Efter 24 år som forsanger i Suede  
overrasker det stadig Brett Anderson, 
 når en sang dumper ned fra himlen

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


