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Det giver mildt sagt et sug i 
maven, da et spritnyt pres-
sefoto af Sinéad O’Connor 
får mailboksen til at sitre af 
begejstring. Den 47-årige 
sanger ligner en sexet femme 
fatale i topform, hvilket står 
i skærende kontrast til de 
mange billeder på internettet 
af en halvkvabset og mildest 
talt sjusket klædt kvinde.

- På nær parykken er det 
sådan, jeg ser ud i dag fra hal-
sen og ned. Jeg har tabt mig 
og er kommet i bedre form 
end længe. Billedet er tænkt 
som et sjovt cover og en idé 
til en anderledes musikvideo. 
Publikum til Jam Days må 
dog ikke forvente, at jeg duk-
ker op i sort korset på scenen. 
Jeg ville ikke klare ret meget 
mere end en halv time i det 
latex-outfit, før jeg ville kol-
lapse, konstaterer hun.

Hun kan godt lide synet af 
sig selv som smækkert sex-
symbol. Faktisk er hun stolt 
af sit udseende.

- Jeg har altid lignet en 
dreng. Så nu hvor jeg træder 
i karakter som kvinde med 
et kærlighedsalbum, er det 
passende, at jeg rent faktisk 
ligner en kvinde på coveret. 
I alle disse år har der gemt 
sig en ægte kvinde under den 
skaldede, sindssyge kælling. 
For første gang er jeg ikke 

kriger på et 
album. Blot 
en kvinde, der 
aldrig har fået 
den plads, hun 
har fortjent, 
pointerer Si-
néad O’Con-
nor.

Kærligheds-
albummet 
hedder ”I’m 
Not Bossy, I’m 
the Boss” og 
udkommer til 
august. At det 
overhovedet er blevet en rea-
litet skyldes en tilfældighed. 
Da Sinéad O’Connor for to 
år siden ufrivilligt havnede på 
langs efter en allergisk reak-
tion under en turné, kendte 
hun ikke særlig meget til 
bluesmusik.

En god ven mente, det 
var på høje tid, hun fik styr 
på, hvor meget Buddy Guy, 
Howlin’ Wolf og Muddy Wa-
ters med flere har betydet for 
musikhistorien.

Afhængig af blues
- Jeg havde aldrig lyttet særlig 
meget til blues, og pludselig 
var jeg nærmest afhængig af 
den. På grund af min sygdom 
og de aflyste koncerter havde 
alle ”business-typerne” i 
musikbranchen næsten givet 

mig en de-
pression med 
deres mange 
krav og ulti-
matummer. 
Det fik mig 
til at træffe 
beslutningen 
om, at hvis jeg 
skulle forblive 
en del af mu-
sikbranchen, 
var jeg tvunget 
til at genforel-
ske mig i mu-
sikken. Derfor 

var det perfekt, at jeg fik præ-
senteret bluesmusik netop på 
det tidspunkt og blev aldeles 
forgabt i den, siger Sinéad 
O’Connor.

I to år gennemsurfede hun 
nettet for at finde bluesmu-
sikere på Youtube og diverse 
musikportaler. Det var især 
den mere funky og festlige 
blues, hun blev grebet af.

- På grund af mit dårlige 
humør i den periode trak den 
positive blues i mig og i sær-
deleshed Chicago-bluesen. 
Undervejs i opdagelsesrejsen 
er det gentagne gange gået 
op for mig, hvor markant 
indflydelse blues har på stør-
stedelen af den musik, der 
bliver spillet i dag. Som Mud-
dy Waters så smukt sagde 
det: ”Blues har fået en baby 

Kvinden 
kanøflede 
krigeren

musik

På coveret til sit kommende album ligner Sinéad O’Connor 
en rendyrket Bond-babe. For første gang i den 30-årige 

karriere føler hun sig mere som kvinde end kriger

Sinéad O’Con-
nor har været gift 
fire gange. Sene-
ste ægteskab til 
hendes terapeut, 
Barry Herridge, va-
rede blot 17 dage. 
 PR-foto

og kaldt den rock’n’roll”. Det 
er måske det vigtigste, jeg har 
lært i hele min karriere som 
musiker, fortæller Sinéad 
O’Connor.

Sangskriver frem for alt
Det nye album er kraftigt 
inspireret af hendes flirt med 
blues. Instrumentalt er der 
langt mere guitar, og tema-
mæssigt kaster hun sig for 
første gang hovedkulds ud 
i et album med rendyrkede 
kærlighedssange. Altså om at 
have ”the blues”.

- Det er vigtigt at slå fast, 
at det melodisk og komposi-
torisk ikke er et bluesalbum. 
Det er et album, hvor sang-
skrivningen har hentet inspi-
ration hos bluesmusikkens 
største sangskriver-ikoner. 
De har en evne til at holde sig 
til nogle helt basale fakta og 
besidder en simpelhed, der 
gennemsyrer sangene. En 
mand som Willie Dixon har 
skrevet en lang række af gen-
rens bedste sange. Ham har 
jeg lænet mig meget op ad i 
forhold til mine tekster, kon-
staterer Sinéad O’Connor.

Hun ærgrer sig over, at der 
er en tendens til, at kvinder 
konsekvent omtales som san-
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Sinéad O’Connor udtalte 
til britiske The Guardian, at 
hendes største skuffelse i 
livet indtil videre er, at  
ingen af hendes fire børn er 
sprunget ud som homo- 
seksuel.  Polfoto

”Take Off Your Shoes”

I bleed the blood of Jesus over you
I bleed the blood of Jesus over you
And over every fucking thing you do
Seven times I bleed the blood of Jesus over you
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Even you can’t lie when I’m around
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Behold, at the last lamplight
At the very end of your street
I’m whispering something
”Come closer to me, come closer to me.”
I say you’re running out of battery
You’re running out of battery
And I don’t see no bunny
Around here
If you believed at all in your breviary
If you believed even in just the ghost of me
You wouldn’t now be so surprised to see me
In vanity you took the name of me

You brought me into infamy
And now you’re so surprised to see me
And now you’re so surprised to see me
Behold, at the last lamplight
At the very end of your street
I’m whispering something
”Come closer to me, come closer to me.”
I say you’re running out of battery
You’re running out of battery
And I don’t see no bunny
Around here
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Even you can’t lie when I’m around
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Take off your shoes - you’re on hallowed ground
Even you can’t lie when I’m around
Take off your shoes - you’re on hallowed ground  

 Sinéad O’Connor

gere, når de i lige så høj grad 
er sangskrivere.

- Jeg anskuer først og frem-
mest mig selv som sangskri-
ver. Dernæst sanger. Jeg har 
udviklet mig langt mere som 
sangskriver end sanger gen-
nem karrieren, og mødet 
med bluesen har givet mig 
nogle af de vigtigste lektioner 
nogensinde. Jeg har dykket 
dybt ned på bunden, og uan-
set hvilken genre jeg måtte 

forelske mig i engang i frem-
tiden, vil jeg aldrig forlade 
bluesen, konstaterer Sinéad 
O’Connor.

Når hun i næste uge op-
træder til Jam Days i Odense, 
bliver det første gang, hun 
spiller et udvalg af sangene 
live. 

- Det bliver spændende at 
se, hvordan den mere guitar-
bårne tilgang påvirker mine 
ældre sange. Under proces-

sen med ”I’m Not Bossy, I’m 
the Boss” har jeg hele tiden 
haft live-aspektet i tankerne, 
og jeg fornemmer, at publi-
kum er klart til lidt forvræn-
get guitar og sange, de kan 
synge med på, siger Sinéad 
O’Connor.

Modet forsvandt
Hendes seneste album, ”How 
About I Be Me (And You Be 
You)?”, er ét af de seneste 

årtiers mest konfronterende 
udgivelser. En sang som 
”Take off Your Shoes” går di-
rekte i struben på den katol-
ske kirkes pædofile præster. 
For Sinéad O’Connor har det 
gennem hele karrieren været 
bidende nødvendigt at synge 
sin uforbeholdne mening, 
uanset hvor ilde den måtte 
blive modtaget. Det handler 
om mod. Et mod, få i musik-
branchen matcher.

- Modet forsvandt stille 
og roligt hos hovedparten 
af mine kolleger, da pen-
gene op gennem 1990’erne 
oversvømmede alt andet i 
branchen. Hovedparten af 
musikere er blevet så forfæn-
gelige, at de ikke tør risikere 
noget ved at træde nogen 
over tæerne. De lader sig fod-
re med penge for til gengæld 
at tie stille. Mit kommende 
album er som sagt et kærlig-

hedsalbum, der ikke er po-
litisk motiveret som mange 
af mine tidligere udgivelser. 
Det handler ikke om, at jeg 
ikke tør stikke snuden frem 
længere. Det handler om, 
at jeg aldrig har indspillet 
et album udelukkende med 
kærlighedsange, siger Sinéad 
O’Connor.

”Take off Your Shoes” er 
en af de stærkeste sange, un-
dertegnede har hørt i flere 

år. Dens iboende vrede og 
harme kan mærkes helt ind 
i hjertekulen. Men Sinéad 
O’Connor er ikke kun leve-
randør af stærke følelser, hun 
jagter dem også selv. Senest 
er hun blevet kørt midt over 
af Buddy Guys ”Tramp” i en 
otte minutter lang livever-
sion på Youtube.

- Han spiller sangen på en 
sort guitar med hvide polka-
prikker. Det klip er noget af 
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10 anbefalinger til Jam days

Musikredaktøren anbefaler 10 koncerter til Jam Days: 

Mandag 23. juni:
 Ned Ferm’s Spent All The Money Band, Dexter kl. 21.00
Tirsdag 24. juni:
 Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Amfiscenen  
kl. 21.00
Onsdag 25. juni:
 Steffen Westmark, Vintapperstræde kl. 18.30
 Sinéad O’Connor, Posten kl. 20.00
Torsdag 26. juni:
 Marie Key & Mø, Den Fynske Landsby kl. 20.00
 Esben Just, Pianobar kl. 21.00
Fredag 27. juni:
 Macy Gray, Posten kl. 21.00
Lørdag 28. juni:
 Aske Jacoby, Gråbrødre Plads kl. 12.00
Søndag 29. juni:
 Working Mojo, Amfiscenen kl. 18.00
Se hele programmet på www.jamdays.dk

det mest magiske, jeg nogen-
sinde har set. Første gang 
tabte jeg kæben med et brag. 
Jeg har født fire børn, men 
jeg sværger, at intet slår første 
gang, jeg så Buddy Guy spille 
den sang. Jeg troede sgu, at 
nogen havde puttet stoffer i 
min kaffe, da det var ”absolu-
tely fucking mindblowing”, 
siger Sinéad O’Connor, der 
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Robert Sobocinski
Poznan - Paris - London -Wien - Huston..
- og nu Kerteminde

www.PrimeArt.dk
Ladbyvej 163 - Kerteminde

LARS AHLSTRAND  
PÅ FLINTHOLM 24. maj - 29. juni
Fernisering med musik og tale lørdag den 24. maj kl. 13-17,  
hvor Lars Ahlstrand vil være tilstede

Filippavej 57 // Hundstrup // 5762 V. Skerninge Fyn 
www.galleriflintholm.dk

Torsdag kl. 13-17 /  
Lørdag-Søndag kl. 12-16 (Entrè 20kr.)

Åbningstider:

Nordiske himmelstrøg

side 15side 14

satte videoklippet på ”repeat” 
resten af dagen.

Kejserens nye klæder
Uden at vide det har Sinéad 
O’Connor skrevet en sang 
med en markant reference til 
Odense og Fyn. På albummet 
”I Do Not Want What I Ha-
ven’t Got” fra 1990, hvor også 
kæmpehittet ”Nothing Com-
pares 2 U” er på, hedder én 
af sangene ”The Emperors 
New Clothes” - ”Kejserens 
nye klæder”.

- Jeg må indrømme, at jeg 
ikke havde Hans Christian 
Andersen i tankerne, da jeg 
skrev sangen. Talemåden 
”Kejserens nye klæder” er 
flittigt benyttet i Irland, hvor 
vi bruger det om folk eller 
autoriteter, der er fulde af 
lort og uærlige. Det handler 
meget om sandheder kontra 
løgne og er især forbundet 
med kirken. Paven er kejse-
ren i dag, og den forrige var 
gennemkorrupt og løgnagtig. 
Det er ikke socialt accepteret 
at pege fingre ad paven, når 
man bor i et katolsk land, 
men den forrige pave havde 
ikke nogen fin præstekjole 
på. Han var splitternøgen, og 
det tør jeg godt påpege, kon-
staterer Sinéad O’Connor.

Hun forklarer efterfølgen-
de, at sangen faktisk handler 
om musikbranchen og alle 
dens fristelser. 

- Der er ekstremt stærke 
kræfter, der arbejder på at få 

dig til at glemme, hvem du 
er i den her branche. Hvis 
man ser bort fra pengene, 
opmærksomheden og alle 
roserne, kan man let stå nø-
gen tilbage som person. I 
stedet for at andre klæder dig 
af, kan du lige så godt gøre 
det selv, så det foregår på 
dine præmisser, siger Sinéad 
O’Connor.

På forrige album fortol-
kede hun John Grant-num-
meret ”Queen of Denmark”, 
hvilket ikke handler om en 
forkærlighed for Danmark.

- Der er ikke nogen for-
bindelse som sådan mel-
lem Danmark og mig. Disse 
sanges danske referencer er 
i bund og grund tilfældige, 
selv om jeg dog havde danske 
småkager som mine absolut-
te favoritter som barn, siger 
Sinéad O’Connor og ler.

Onsdag 25. juni kl. 20.00: 
Posten, Odense: Jam Days: 
Sinéad O’Connor

Senest Sinéad 
O’Connor op-
trådte i Dan-
mark var i 2013, 
hvor hun var 
hovednavn på 
Tønder- 
festivalen.
 Foto: Polfoto
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For 23 år siden blev Sinéad O’Connor kåret til ét af  
verdens 50 smukkeste mennesker i People Magazine. 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk 

Læs anmeldelserne af 
ugens film og se trailerne på 
www.mitfyn.dk

» I alle disse år har der 
faktisk gemt sig en ægte 

kvinde under den skaldede, 
sindssyge kælling. For første 
gang er jeg ikke kriger på et 
album. Blot en kvinde, der  
aldrig har fået den plads,  
hun har fortjent.
Sinéad O’Connor

Sinéad Marie Bernadette O’Connor

Født 8. december 1966  in Glenageary i County Dublin,  
Irland.
Hun er opkaldt efter  Sinéad de Valera, hustru til den irske 
premeirminister Éamon de Valera, moderen til fødsels-læ-
gen ved hendes fødsel (Maria) samt Saint Bernadette  
of Lourdes.
Sinéad er tredje  af fem børn. Hendes søskende hedder  
Joseph, Eimear, John og Eoin.
Forældrene blev skilt , da hun var otte år. Hun boede hos 
sin mor, indtil hun som 13-årig flyttede til sin far i 1979.  
Hendes mor omkom i en trafikulykke i 1985.
Sinéad sang i forskellige grupper , inden hun solodebute-
rede i 1987 med albummet ”The Lion and the Cobra”. Tre år 
senere fik hun sit gennembrud med ”I Do Not Want What I 
Haven’t Got” og verdenshittet ”Nothing Compares 2 U”.
Hun har været gift  fire gange og har fire børn med tre af 
mændene.
www.sineadoconnor.com

Hør Sinéad O’Connors  
gribende nye sang ”How  
Nice a Woman Can Be”  
på www.mitfyn.dk


