
side 6

Forvandlingskuglen fra Ubberud
fortsat fra foregående side

min vision, fortæller Karen 
Marie Ørsted.

Antistylet
Man kan ikke anklage Karen 
Marie Ørsted for at være en 
pyntedukke. Modsat mange 
af sine unge, kvindelige kol-
leger er hun nærmest antisty-
let.  Der er ikke antydningen 
af mascara, eyeliner, lipgloss 
eller foundation i hendes for-
årsblege ansigt. Håret er sat 
op i en knold holdt sammen 
af en sort elastik, der mat-
cher hendes striktrøje, og det 
eneste ekstravagante er en 
helt klassisk ørering i højre 
øreflip.

Hendes sparsomme tid 
bruges ikke foran spejlet eller 
på jagt i klædeselskabet. Den 
spenderer hun langt hellere 
på at finde balancen mellem 
det personlige og private i de 
sange, der er i gang med at 
blive færdigsnedkereret til 
hendes debutalbum.

- Hvis musik bliver for pri-
vat, fungerer det ikke. Det 
tager noget tid at finde ud af, 
hvad der er interessant for 
mig at skrive om, og hvad der 
er spændende for andre at 
lytte til. Helt overordnet har 
jeg besluttet mig for at være 
meget ærlig i min musik, og 
derfor må jeg aldrig lade mig 
begrænse af at skulle ramme 
en bestemt ”hookline” el-
ler noget trendy i tidsånden. 
Min tilgang til sangskrivnin-
gen er nærmest spirituel i sin 
renhed, og jeg har absolut in-
gen kommercielle bagtanker, 
når jeg skaber mine sange, 
understreger Karen Marie 
Ørsted.

Fik afløb i Odense
Selv om hun har skiftet genre 
flere gange undervejs, kan 
man stadig spore remini-
scenser af punk-attituden og 
”street-viben” fra hiphoppen, 
som hun først blev intro-
duceret for, da hun som 18-
årig flyttede fra Ubberud til 
Odense.

- Det var dér, jeg mødte 
alle de seje drenge og be-
gyndte at tage til en masse 
koncerter og fik øjnene op 
for gadekulturen med ska-
tere, graffiti og ikke mindst 
musikken. Hiphop-miljøet 
og punkscenen i Danmark 
kan til tider forbindes, mu-
ligvis fordi begge genrer har 
tendens til at være venstre-
orienterede og anarkistiske. 
I hvert fald i de miljøer, jeg 
færdes. Det politiske aspekt 
tiltrak mig, men det var dog 
musikken, som fyldte mest, 
understreger Karen Marie 
Ørsted.

Ubberud er hverken kendt 
for sin punk- eller hiphop-
undergrund, så gennem Ka-
ren Marie Ørsteds teenageår 
var det i Odense, hun skulle 
have afløb.

- Jeg brugte Odense vildt 
meget, og jeg elsker virkelig 
den by. Jeg har optrådt nær-
mest alle tænkelige steder i 
byen og havde et par rigtig 
gode år, inden jeg flyttede til 
København sidste år, fortæl-
ler Karen Marie Ørsted.

Hun er dog fortsat med at 
frekventere Odense jævnligt, 
da hun studerer på kunstaka-
demiet indtil maj, hvor hun 
afslutter fem års uddannelse.

- Sideløbende med musik-
ken knokler jeg med mit af-
gangsprojekt, der er en sam-
mensmeltning mellem kunst 
og musik. I min verden kan 
de to ting ikke skilles ad. Som 
artist handler det mere om 
udtryk end at sætte ord på, 
om det er musik tilsat kunst 
eller omvendt, siger Karen 
Marie Ørsted.

Da hun blev optaget på 
kunstakademiet, var hun 
nærmest ekstatisk. Det gav 
hende en stor portion kreativ 
selvtillid at få lov til at følge 
sine instinkter og ikke blive 
påduttet en bestemt måde at 
gøre tingene på.

- De opfordrede os alle 
sammen til at finde os selv 
som kunstnere. Underviser-

ne lærte mig ikke at fokusere 
så meget på resultatet, men i 
stedet at tage ved lære af ve-
jen derhen. At reflektere over 
mine beslutninger og have 
frie tøjler har været altafgø-
rende for, hvor jeg befinder 
mig i dag. At få grønt lys til at 
være skæv og anderledes er 
fantastisk motiverende, kon-
staterer Karen Marie Ørsted.

Posten inden eksamen
Hele virakken omkring hen-
de har ikke bundfældet sig 
endnu. Meget forståeligt, da 
det er nærmest uhørt, at en 
musiker med blot tre sange 
på gaden har været på forsi-
den af flere musikmagasiner 
og turneret i både USA og 
England.

- Når jeg forhåbentlig om 
kort tid er færdig på kunst-
akademiet, tager det virkelig 
fart. Det begynder faktisk 
allerede inden, for jeg optræ-
der på Posten 2. maj nogle 
uger inden min eksamen, for-
tæller Karen Marie Ørsted.

- Mit afgangsværk er stort 
set færdigt, da jeg har arbej-
det lidt forud for at kunne 
koncentrere mig om at fær-
diggøre mit debutalbum. 
Når der er så meget ”buzz” 
omkring mit navn, skal man 
også benytte det momen-
tum, selv om jeg aldrig kunne 
finde på at forcere min kunst, 
siger Karen Marie Ørsted og 
kigger afventende.

En rowdy kvinde
Hun spørger flere gange un-
der interviewet, om hendes 
sætninger er forståelige og 
tilbyder hjælpsomt at genta-
ge vigtige pointer, hvis de har 
fremstået for knudrede. 

Selv om hun er begyndt at 
give en del interviews, er hun 
stadig ikke så skolet, at man 
kan tale om rutine eller auto-
matsvar. Sætningsopbygnin-
gen er lettere anarkistisk og 
meget i tråd med den ”street-
vibe” hun flere gange om-
taler. Det engelske slangord 

”rowdy”, der betyder noget 
råt, larmende og utøjleligt, 
bruger hun mindst 10 gange, 
inden hun venligt spørger, 
om ordets betydning giver 
mening. 

Det gør det bestemt, når 

man lytter til hendes musik.
- Jeg er meget inspireret af 

ungdommen og den umid-
delbarhed, den symboliserer. 
Når man er teenager, er man 
ofte mega-egoistisk foruden 
bundnaiv og superdum.

- Teenagere gør jo nogle 
helt hjernedøde ting, fordi 
de ikke kan overskue kon-
sekvenserne af dem. Forhå-
bentlig er jeg ikke så selv-
centreret og rastløs længere, 
håber Karen Marie Ørsted.

» Jeg er meget inspi-
reret af ungdommen 

og den umiddelbarhed, 
den symboliserer. Når man 
er teenager, er man ofte 
mega-egoistisk foruden 
bundnaiv og superdum. 
Karen Marie Ørsted, musiker


