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Født  13. august 1988.
Ubberud Skole  fra 0.-7. klasse. 
Odense Friskole fra 7.-9. klasse. 
Dalum Friskole i 10. klasse.
Studentereksamen   på Muler-
nes Legatskole.
Gik på  Det Fynske Kunstaka-
demi, hvor hun blev færdig maj 
2013.
Mø har  en fortid i pigepunk-
duoen Mor. Som soloartist  slog 
hun igennem i marts 2013, 
hvor hun blev P3’s ”Ugens 

uundgåelige” med singlen ”Pil-
grim”.
I oktober 2013  vandt hun kron-

prinsparrets ”Stjernedrys-
pris”, i december 2013 

vandt hun to statuet-
ter ved uddelingen 

af Gaffa-prisen 
- den ene som 
årets kvinde-

lige artist - i ja-
nuar vandt hun Odense 

Live Hovedprisen og i februar 
fik hun en Steppeulv-pris som 
”Årets livenavn”. 
www. momomoyouth.com

Karen Marie Ørsted

 ■Kirsten Olesen fortæller 
om sin rolle og sit liv onsdag 
aften på Faaborg Museum.

Scene:   Faaborg Museum lag-
de hus til flere optagelser af 
den første sæson af tv-serien 
”Arvingerne”. Onsdag kl. 19 
kommer skuespiller Kirsten 
Olesen, hvis rolle som  kunst-
neren Veronika Grønne- 
gaard satte gang i handlingen 
på museet og taler. Man kan 
stadig nå at få billetter til mø-
det med skuespilleren.

Mød aktuel 
skuespiller

Kunst:  På Toldboden i Kerte-
minde løber indtil 30. marts 
en udstilling, der sætter fokus 
på kunst på tværs af lande-
grænser. 

Grafikere fra forskellige 
lande blander deres grafik og 
skaber et fælles udtryk ved 
at sende papiret på tur, mens 
kunstneren selv bliver hjem-
me. Samarbejdet har eksi-

steret de seneste fem år med 
deltagere fra Frankrig, Sveri-
ge, Wales og Danmark under 
titlen ”Correspondance”. 

Hvert år øges antallet af 
deltagere og er nu oppe på 
46. 

Breve med grafiske tryk 
sendes mellem kunstnerne, 
så det ender med at være 
fyldt med grafik. (memh)

Grænseløs grafik

 ■Brevene forsynes med flotte og farverige frimærker, inden de 
sendes videre.

KunSt Med cenSur
Kunstneren Nadia Plesner fortæller historien om, hvordan 
hun gik fra at være studerende på kunstakademiet i Amsterdam 
til at blive sagsøgt af Louis Vuitton og to gange kendt skyldig, 
for derefter at få hjælp til at vinde retten til sin kunst tilbage. 
Historien, der handlede om en malet en taske på et maleri, ta-
ger på underholdende vis tilhørerne med på et utroligt seks år 
langt eventyr illustreres af billeder med kig ”bag scenen”. Fore-
draget finder sted 13. marts kl. 17 på Centralbiblioteket. (mule)

Foredrag:  Hvis du har set tv-programmet ”Kender du typen”, 
kender du nok livsstilseksperten Christian Grau. Tirsdag af-
ten gæster han Svendborg Bibliotek klokken 19.30, hvor han 
vil fortælle om de værdier, der driver os som mennesker og 
forbrugere. Christian Grau kommer også ind på, hvordan han 
griber opgaven an i de populære programmer, og hvor meget 
indretningen siger om en person. (memh)

dig og de andre danskere

Kunst:  Efter tre dages udsalg 
af billeder fra privatadressen 
Ansgargade 3 er der meget få 
kunstværker tilbage i den  
Pålssonske Samling, som  
vi berettede om i avisen fre-
dag.

- Nogle købere måtte gå 
forgæves, mens andre købte 
værker, som står i min bolig  
i Haderslev, fortæller Christa 
Pålsson, der havde pålagt  
sig selv at afhænde samlingen 
på over 100 værker, som hun 
netop har arvet fra sine for-
ældre. 

På grund af den store suc-
ces, har Christa Pålsson 
besluttet på et tidspunkt at 
sælge resten af samlingen fra 
Odense. (mule)

Pålssonske  
billeder  
revet væk

Hvis en bogtitel skulle mat-
che hysteriet omkring fynske 
Karen Marie Ørsteds debu-
talbum, ville det uden tvivl 
være ”Great Expectations” af 
Charles Dickens.

Siden rygtet om den eks-
travagante musiker og per-
former begyndte at sprede sig 
som en steppebrand i begyn-
delsen af 2013, har både dan-
ske og internationale musik-
magasiner haft øjne og ører 
stift rettet mod den 25-årige 
musiker. Karen Marie Ørsted 
har stadig har svært ved at be-
gribe al postyret men fryder 
sig over, at flere års arbejde nu 
kulminerer på debutalbum-
met ”No Mythologies to Fol-
low”.

- Undervejs i processen 
med tilblivelsen af sangene 
og indspilningerne har jeg 
haft en rigtig god fornem-
melse i maven. Men pludselig 
er selvtilliden forsvundet lidt, 
og jeg begynder at spekulere 
på, om publikum overhove-
det ville kunne lide sangene. 
Jeg har det lidt som en tavle, 
der er visket helt ren. Eller 
som en slags utryg stilhed før 
stormen, siger Karen Marie 
Ørsted.

Hun har længtes efter den-
ne mandag morgen i halvan-
det år. Dagen, hvor hendes 
største eksamen til dato fin-
der sted.

- Jeg har været til mange 
svære eksaminer gennem 
skoletiden og på Det Fyn-
ske Kunstakademi. Men de 
blegner alle sammen holdt 
op mod i dag. Siden jeg var 
syv år, har jeg vidst, at jeg 
ville være musiker og leve af 
det. Min største drøm i hele 

Mageløs 
mandag for Mø

 ■”The moment you’ve all been waiting for”, er en klassisk linje fra filmen ”Pulp Fiction”. Den passer meget godt til i dag, hvor Møs 
debutalbum udkommer under national og international bevågenhed. 

Af Simon Staun
Foto: Yilmaz Polat
sim@fyens.dk, yilmaz@fyens.dk

 ■ I halvandet år er 
der blevet snakket, 
skrevet, sladret 
og spekuleret om 
Karen Marie Ørsteds 
debutalbum, som 
hun kalder sin største 
eksamen til dato

 ■Avisen har mødt 
den spændte og eufo-
riske sanger, der som 
forstads-teenager 
drømte om at blive én 
af de seje piger

[ Jeg er på ingen måde 
nedslidt, men det tempo 

og det pres, jeg til tider arbejder 
under, sætter sit præg.
Mø, musiker

mit liv har været at udgive en 
plade. Derfor er dagen i dag 
grænseoverskridende stor og 
ubetinget det vildeste, der er 
sket for mig, konkluderer Ka-
ren Marie Ørsted.

Mø har blottet sig
Et mantra og en arbejdstil-
gang med albummet har væ-
ret, at hverken Mø eller hen-
des bandmedlemmer skulle 
forsøge at være noget, de ikke 
var.

- Helt tilbage til arbejdet 
med de første singler ”Mai-
den” og ”Pilgrim” har vi væ-
ret drevet af en trang til at 
være oprigtige og ægte i alt, vi 
foretager os. Derfor synes jeg 
også, at ”No Mythologies to 
Follow” er et meget inderligt 
album, hvor man tydeligt kan 
høre, at jeg har blottet mig 
meget. Sangene er ekstremt 
personlige, understreger Ka-
ren Marie Ørsted.

Mens mange debuterende 
musikere efterhånden blot 
udsender singler, ep’er eller 
udelukkende lægger numre 
op til streaming, har album-
konceptet hele tiden været 
målet for Mø.

- Et album kan sammen-
lignes med en novelle- eller 
en digtsamling, hvor en mas-
se historier kædes sammen 
til noget større. Sangene er 
brudstykker, der tilsammen 
udgør et værk, og albummet 

har som helhed derfor sin helt 
egen stemning og eget uni-
vers. Der er dog ikke umid-
delbart nogen konklusion, 
der blinker på lystavlen, når 
man kommer til vejs ende. 
Det illustrerer også, hvordan 
det er at være 25 år, rastløs  
og konstant søgende. Jeg har 
sgu ikke fundet noget facit på 
noget som helst endnu, men 
det kan være, at jeg nærmer 
mig, når min plade nummer 
100 udkommer, siger Karen 
Marie Ørsted og begynder at 
le.

Ikke nogen superkvinde
Det er tydeligt at høre og se, 
at det er en anden Karen Ma-
rie Ørsted, der sidder over for 
mig end for et år siden. Hun 
ser mere trænet ud, fletnin-
gen sidder lidt strammere, og 
hun har sminket sig uden at 
overgøre det.

- Da vi talte sammen for et 
år siden, var jeg nok lidt mere 
uspoleret. Jeg har kørt eks-
tremt hårdt på med koncerter 
og medier siden, og det kan 
ikke undgå at påvirke mig. 
Jeg er på ingen måde nedslidt, 
men det tempo og det pres, 
jeg til tider arbejder under, 
sætter sit præg. Jeg er ikke no-
gen ”Wonder Woman”, selv 
om nogen har fået den opfat-
telse, konstaterer Karen Ma-
rie Ørsted.

En af drivkræfterne i hen-

des karriere har været at: 
”Hun fandeme skal vise 
dem”. Den tilgang er påvirket 
af opvæksten i Ubberud, hvor 
Karen Marie Ørsted med 
egne ord ikke var ”hende den 
smarte”.

- I hele min ungdom har 
min motivation været at 
overbevise folk om, at jeg 
var god nok. At jeg kunne 
en masse seje ting, selv om 
jeg ikke havde alt det smarte 
”shit”, som rigmandsbørnene 
inde fra Odense havde. Jeg 
var hende den kiksede, aka-
vede tøs med lidt for sort tøj. 
I dag er alt vendt på hovedet. 
Nu synes alle storbypigerne, 
at det er mig, der er den aller- 
fedeste, hvilket er totalt 
ukendt og nyt for mig. At folk 
ser op til mig og beundrer mig 
for det, jeg kan, er en uvant, 
men dejlig følelse. Men det 
ændrer ikke ved, at jeg sta-
dig har en ubændig trang til 
”fandeme at vise folk, hvad 
jeg kan”, siger Karen Marie 
Ørsted.

Ikke bedre end andre
Når hendes proppede kalen-
der har et ydmygt hul, be-
nytter hun enhver chance til 
at besøge sine forældre i Ub-
berud. Selv om hendes far har 
fyldt hendes værelse op med 
OB-plakater, pladespiller og 
underlige bøger, er det stadig-
væk hendes hule.

- Det er ikke helt som mit 
gamle pigeværelse, men der 
hænger stadig plakater, som 
jeg selv tegnede til de koncer-
ter, jeg spillede som teenager. 
Jeg har brug for at komme 
hjem indimellem og falde helt 
ned. Mine forældre er rigtig 
gode at snakke med, og de 
hjælper til med at holde mine 
ben på jorden. De har opdra-
get mig med, at man ikke skal 

føle sig bedre end andre. Det 
kan være en ret god egenskab 
at have med i bagagen, når 
man befinder sig i en bran-
che, hvor man ofte roses. Jeg 
har aldrig følt mig bedre end 
andre, fordi jeg laver musik 
og står på en scene, konstate-

rer Karen Marie Ørsted.
Hun kommer lige fra barn-

domshjemmet i Ubberud, 
hvor hun krammede sin be-
vægede mor farvel i døren.

- Vi var begge lidt påvir-
kede, fordi jeg skal turnere 
i England og USA de næste  

tre måneder. Jeg sov faktisk 
inde hos hende i nat, fordi 
min far var ude at rejse. Det 
er simpelthen så hyggeligt 
at ligge og putte ved siden af 
sin mor, selv om det lyder lidt 
pinligt, siger Karen Marie Ør-
sted og rødmer.

Hverdagen er eventyrlig:  Camilla Bjerre har mødt det for-
underlige filmmakkerpar Wikke og Rasmussen, der er te-
machefer på Odense Kortfilmfestival. I tirsdagsavisen for-
tæller de om årets tema, der er magisk realisme.  Kultur

eleKtroPoP
Mø: ”No Mythologies To Follow”
#####¤

Hypen omkring 25-årige 
Karen Marie Ørsted, bedre 
kendt som Mø, har mildt sagt 
nået et niveau, hvor risikoen 
for, at hendes debut ikke vil-
le kunne leve op til forvent-
ningspresset, har været over-
hængende. 

Hun har høstet adskillige 
priser og allerede haft en 
håndfuld numre i rotation på 
de danske radiostationer. 

Nu er den her så, debutpla-
den, og det helt store spørgs-
mål er selvfølgelig: lever den 
op til forventningerne? 

Svaret er: Ja, det gør den.

Girlpower
Jeg vil ikke gå så vidt som til 
at kalde ”No Mythologies 
To Follow” et mesterværk, 
men en mesterlig debut og et 
fremragende pop-album med 
masser af kant og nerve. 

Mø besidder en (girl)po-
wer, som hun evner at kana-
lisere ud i sin vokal, og det er 
helt rigtigt disponeret ikke at 
hige efter det perfekte, men 
måske snarere det uperfekte 
udtryk, hvor der er plads til 
små skævheder og menneske-
lighed. 

For det understreger bare 
det faktum, at Mø er helt sin 
egen og ikke bare endnu en 
poptøs, som er blevet trukket 
igennem maskinen af nogle 
producere med en hitskabe-
lon.

Ikke dermed sagt, at pro-
ducer Ronni Vindahl ikke gør 
sit arbejde godt, for det høres 
tydeligt, at der er lagt meget 

arbejde i produktionen, som 
ikke overlader noget til tilfæl-
dighederne, men til gengæld 
giver pladen et gennemgåen-
de og samlende udtryk.

Albummet er med andre 
ord forbandet godt skruet 
sammen. 

Sammenhængskraften li-
der godt nok et lille knæk på 
Diple-samarbejdet ”XXX 
88”, hvor grænsen til mere or-
dinær radio-pop krydses. 

Det gør ikke nummeret 
dårligt, men mindre interes-
sant end resten af pladen.

Gennemgående højt niveau
Møs fine fornemmelse for at 
blande sin intense elektropop 
med melodiske omkvæd og 
legende korarrangementer 
fornægter sig ikke, og den ef-
fektfulde kombination gen-
nemsyrer hele skiven, uden at 
det dog bliver trivielt. 

Allerede på åbneren ”Fire 
Rides” lader Mø sin afsøgen-
de vokal flyde over et tungt 
slæbende beat, som er umå-
deligt svært ikke at vippe med 
på, og selv om man har hørt 
mange af dem i radioen alle-
rede, er det ikke til at komme 
uden om hit-kvaliteterne på 
medrivende numre som ”Pil-
grim”, ”Don’t Wanna Dance 
With Nobody” og ”Glass”.

Ikke alle numre er dog af 
samme dansevenlige beskaf-
fenhed, og eksempelvis bal-
laden ”Never Wanna Know” 
har noget Motown over sig, 
og Møs længselsfulde vokal 
på omkvædet er mere end 
overbevisende. 

Frekvensen af radiohits på 
denne debut er selvsagt im-
ponerende høj, men mest be-
undringsværdigt er det egent-
lig, at resten af pladen holder 
samme imponerende niveau.

Mø lever op  
til hypen

 ■Møs debut er med 
rette blandt de hidtil 
mest ventede udgivel-
ser herhjemme i år, og 
den står distancen

Af Rune Moesgaard
rumo@fyens.dk

[ Frekvensen af radio-
hits på denne debut er 

selvsagt imponerende høj, men 
mest beundringsværdigt er det 
egentlig, at resten af pladen 
holder samme imponerende 
niveau.
Fra anmeldelsen


