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Når man lytter til De Eneste 
Tos andet album, ”Dobbelt-
liv”, skal man ikke forvente 
at få serveret grydeklare svar 
på livets store spørgsmål. Når 
albummet slutter, føler man 
sig lige så forvirret, som da 
det begyndte. Til gengæld 
kan man lune sig ved tanken 
om, at Peter Sommer og 
Simon Kvamm har det på 
samme måde med deres fæl-
les barn.

- Den grundlæggende tvivl 
er meget godt illustreret af 
sangen ”Lisså forvirret som 
før”. Den rammer på en 
måde hele albummet ind. Vi 
kredser om nogle emner, der 
på forskellige måder berører, 
hvad det hele handler om. 
Altså livet. Men selv om vi er 
blevet ældre, er blevet fædre 
og har fået mere autoritet 
som sangskrivere, føler vi os 
stadig tvivlende og perplekse. 
Min pointe er, at albummet 
stiller flere spørgsmål, end 
det besvarer, siger Simon 
Kvamm.

- Selv om det normalt er 
noget, kvinder går mere op 
i end mænd, ville vi gerne 
beskrive det turning point i 
livet, det er at blive 40. Jeg 
blev 40 år i august, og Simon 
fylder 40 til februar. Mange 
har først modet til at skrive 
om denne skillelinje, når de 
bliver 47. Men vi tør godt 
kaste os over vores liv, som 

det ser ud lige nu. Vi er ikke 
bange for at stikke termome-
teret lidt dybere ind og lade 
det sidde lidt længere, end da 
vi var 38, siger Peter Sommer 
med vanlig metafor-flair.

Skrig til træerne
Duoen har benyttet en flyve-
metafor under arbejdet med 
albummet. Den går ud på, at 
man som ung er på vej til at 
lette, mens man som voksen 
gerne skulle være i luften og 
i stand til at holde sig på vin-
gerne.

- Det gik pludselig op for 
mig, at mange af mine ven-
ner og jeg selv har gået med 
en fornemmelse af, at vi sta-
dig er på vej til at lette. Som 
om livet ikke rigtig er gået i 
gang endnu. En dag slog det 
mig, at jeg allerede er i fuld 
gang med at flyve. Det var 
en skræmmende tanke at 
erkende, at jeg allerede var i 
luften. Så kan man falde ned. 
Men at være i luften giver 
også et overblik, som vi har 
brugt kreativt. Hvor vores 
første album kiggede tilbage 
mod opvækst, hjemstavn og 
Østjylland, har dette album 
fokuseret mere på samfundet 
set oppefra og vores egen rol-
le i det, siger Simon Kvamm.

Pladen behandler også et 
evigtgyldigt tema som jeg’et 
over for vi’et. Egoismen 
over for fælleskabet. Indivi-
det over for familien. Peter 
Sommer har fire børn i sin 
sammenbragte familie, mens 
Simon Kvamm har to. Dag-
ligdagens trængsler kan føre 
til ophobet vrede, når det 
kniber med pladsen til at ud-
folde jeg’et.

- Jeg føler indimellem en 
meget uartikuleret vrede, 
som kan være svær at være i. 
Når den hober sig op, kan det 
være nødvendigt at få skre-
get galden ud. Det kan man 
eventuelt gøre mod et træ, 
som vi synger om på ”Skrig 
det til træerne”. Da jeg boede 
i Østjylland, gik jeg ofte ud i 
skoven og skreg af træerne. 
Hvis man har prøvet at råbe 

af sine lungers fulde kraft af 
et bøgetræ, ved man, at man 
kommer lidt lettere hjem. 
Det kan være grænseover-
skridende at høre sin egen 
stemme for fuld kraft, så det 
handler mere om mod end 
modløshed, konkluderer Pe-
ter Sommer.

Solo-druk er en optur
Simon Kvamm kalder også 
sangen for en opfordring til 
at bruge naturen noget mere.

- Sangen kunne have hed-
det ”Gå dog en tur”, men det 
fungerer ikke skidegodt som 
omkvæd. Den handler om 
at tage sig sammen, rejse sig 
op og komme ud i naturen. 
Det er virkelig sjældent, man 
hører nogen komme tilbage 
fra en gåtur og have fået det 
dårligere af den friske luft. 
De dage, hvor det hele ko-
ger lidt over, kan man enten 
skrige til nogle træer med 
stærke rødder eller drikke 
en kold Albani og falde lidt 
ned, siger Simon Kvamm og 
smiler kækt over den fynske 
øl-reference.

På ”Dobbeltliv” handler 
sangen ”TV-druk” netop om 
kolde bajere og at feste med 
sig selv foran flimmeren lør-
dag aften.

- Som musiker hører man 
ekstremt meget på sin egen 
stemme. På scenen, i radioen 
og som nu, hvor vi intervie-
wes. Man lytter fandeme til 
sin egen stemme hele tiden, 
og det bliver man idiot af. 
Derfor kan det være tiltrængt 
at gå fra output til input, hvil-
ket en gang tv-kiggeri alene 
på sofaen er formidabel til. 
Det er en solo-fest, hvor man 
zapper mellem ZDF, BBC og 
nogle rejseprogrammer, der 
kan sende en lidt væk, godt 
hjulpet på vej af lidt alkohol, 
fortæller Simon Kvamm.

Når man foretrækker sit 
eget selskab og samtidig ny-
der alkohol, kan man sagtens 
blive opfattet som en sølle 

Knausgård, knofedt  
og dobbeltliv i KBH

musik

De to østjyske enere Peter Sommer og Simon Kvamm har forenet 
sproglig og musikalsk tæft i De Eneste To, der på seneste album,  

”Dobbeltliv”, zoomer ind på jeg’ets evige kamp mod vi’et

» Jeg mener 
sagtens, 

man kan kalde 
vores sange for 
forskning i tids-
ånden, manden 
og jeg’ets rolle  
i fællesskabet.
Simon Kvamm

Arbejdsfordelingen mellem Peter Sommer (til venstre) og Simon Kvamm  ”er  foregået meget instinktivt, og vi er opmærksomme på ikke at være forfængelige, 
når den anden træffer en beslutning,” fortæller de.
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 ➤Karl Ove Knausgård,  
norsk forfatter, født i Oslo 
1968. 

 ➤Har skrevet  den selvbio-
grafiske roman ”Min kamp”, 
et mammutværk i seks bind, 
hvor han minutiøst skildrer 
og udforsker sit eget liv og 

sit forhold til familie og ven-
ner. 

 ➤På www.forfatterweb.
dk  skriver journalist An-
ders Olling om forfatteren: 
”Nordmandens monstrøse 
analyse af sig selv kunne af-
fejes som et navlebeskuen-

de selvhjælpsprojekt, men i 
kraft af sin enorme evne til 
at beskrive følelseslivet hos 
en selvtugtende mand anno 
vor tid er Knausgård i stedet 
blevet udråbt som en af det 
nye årtis helt store samtids-
skildrere.”

Karl Ove Knausgård
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stakkel. Men det er en helt 
forkert antagelse, mener De 
Eneste To.

- Det er derfor, vi får eks-
tremt forskellige tilbagemel-
dinger på sangen ”TV-druk”. 
Nogle ser det som en van-
vittigt deprimerende situa-
tion, at man sidder alene og 
pimper i sofaen lørdag aften, 
mens andre ser det som en 
optur. Det kommer ekstremt 

meget an på, hvad man selv 
putter ind i sangen, siger Pe-
ter Sommer. 

Knausgård rammer plet
Kernemålgruppen til ”Dob-
beltliv” er mænd, der er no-
genlunde samme sted i livet 
med familie, karriere og for-
ældre, der begynder at kræve 
mere hjælp, end de giver.

- Den brede målgruppe 

befinder sig et sted mellem 
dem, der kan lide Emma Pi 
og Niels Skousen. Musikalsk 
burde albummet appellere 
til alle, men tekstmæssigt kan 
det sikkert være en fordel, 
hvis man står nogenlunde 
samme sted i livet. Når jeg 
læser Karl Ove Knausgård, 
rammer han mig lige i solar 
plexus, fordi jeg står med de 
samme tanker som han. Jeg 

kigger ind i mig selv gennem 
hans ord, og hvis vores lyt-
tere kunne have det sådan 
med vores tekster, ville det 
være fedt. Hvis der bare gem-
mer sig en enkelt sølle gut på 
33 år i Aalborg, der tænker: 
”Det er præcis sådan, jeg har 
det”, når han lytter til ”Dob-
beltliv”, er det berettigelse 
nok til, at albummet er lavet, 
siger Simon Kvamm.

Selv om Peter Sommer 
hører til blandt landets frem-
meste sangskrivere, letter 
han på hatten over nævnte 
Knausgårds evne til at ind-
ramme livet.

- Man er ikke altid den 
bedste til at formulere, hvad 
der sker i ens eget liv. Knaus-
gård er bedre til at sætte ord 
på, hvor jeg befinder mig, 
end jeg selv er. Men gennem 
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musikken angriber Simon og 
jeg vores følelser og tanker 
med toner og rytmer, der har 
nogle andre forcer og kvali-
teter end litteraturen, siger 
Peter Sommer.

De Eneste To kalder deres 
univers for et forskningsrum, 
hvor de i timevis kan ævle om 
alt fra børnehaver til beats og 
bilisme.

- Det er meget uviden-

skabeligt, men jeg mener 
sagtens, man kan kalde vores 
sange for forskning i tidsån-
den, manden og jeg’ets rolle 
i fællesskabet, siger Simon 
Kvamm.

Jeg’ets rolle i duoen har 
ændret sig under arbejdet 
med ”Dobbeltliv”, hvor Si-
mon Kvamm denne gang har 
brugt mere tid på at produ-
cere, mens Peter Sommer 

har haft det sproglige anfø-
rerbind.

- Vi har lidt fået titel af 
tekstminister og musikmini-
ster, selv om vi kommer med 
lige mange idéer til hvert 
ministerium. Det handler 
om, at en af os har det over-
ordnede ansvar for hvert 
område. Arbejdsfordelingen 
er  foregået meget instinktivt, 
og vi er opmærksomme på 

ikke at være forfængelige, 
når den anden træffer en be-
slutning. Rollefordelingen 
er en naturlig forlængelse af 
vores personlighed, tror jeg, 
en psykolog ville konstatere, 
siger Simon Kvamm.

Ingen interne fægtekampe
Arbejdet med albummet er 
ikke synderligt interessant, 
hvis man spejder efter ra-

sende fægtekampe og interne 
stridigheder. Sommer og 
Kvamm har ikke slået hjør-
ner af venskabet undervejs. 
De har knoklet benhårdt i 
halvandet år med samme mål 
for øje.

- Det ville være en rigtig 
god historie, hvis vi havde ar-
bejdet på det her album i fem 
år for derefter at kassere alle 
sangene og starte forfra. Eller 

var blevet rasende uvenner 
undervejs. Men det er ikke 
sket. Vi har heller ikke befun-
det os i en hule i to år uden at 
se vores familie. På den måde 
har albumprocessen været et 
dobbeltliv, fordi vi har adskilt 
arbejde og privatliv, men har 
trukket læsset begge steder. 
Vi bliver aldrig den kunstner-

 ➤Duoen bestående  af 
Peter Sommer og Simon 
Kvamm debuterede med 
singlen ”Morten” i august 
2010. Debut albummet 
”De Eneste To” udkom 
oktober samme år og fik 
stor succes med sange 
som ”Jeg har ikke lyst 
til at dø”, ”Østjylland 
Dreaming” og ”Den lige 
vej hjem”.

 ➤Gruppens andet  album 
”Dobbeltliv” udkom okto-
ber 2014.

 ➤Peter Sommer  er født 
28. august 1974 og vok-
set op i Skanderborg. Han 
startede sin karriere i 
bandet Superjeg sammen 
med Carsten Valentin. 
I 2004 solodebuterede 

han med pladen ”På den 
anden side” med sangen 
”Valby Bakke”. Siden har 
han udgivet fire album-
mer senest ”Alt forladt” 
i 2013.

 ➤Simon Kvamm  er født 
18. februar 1975 i Silke-
borg. Han har været med 
til at udvikle, skrive og 
spille roller i DR2-serierne 
”Rockerne”, ”Drengene 
fra Angora” og ”Angora 
by Night”. Som sangskri-
ver og forsanger i bandet 
Nephew har han udgivet 
fem studiealbummer, der 
har solgt over 400.000 ek-
semplarer.

 ➤www.facebook.com/ 
deenesteto

 ➤www.deenesteto.dk

De Eneste To

Jeg’et over for vi’et, egoismen over for  
fælleskabet, individet over for familien er 
blandt temaerne på duoens seneste album 
”Dobbeltliv”.

Knausgård, 
knofedt ...

fortsat fra foregående side
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Opret dig i dag, det er en del af dit abonnement

Se videoer på mitfyn.dk

 
Hør ”Jyder i København”, 
”Skrig det til træerne” og 
DET kører rundt”. 
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Til alle dem, der vender verden på hovedet ...  op op op
Når du går rundt i din by og bliver lidt trist over nybyggerriet
Sikkert tegnet af nogen for hvem det heller ikke rigtig sagde en skid
Når du træder på asfalt, der er så varm, du synker i
Og du banker på på en anstalt, og de spørger hvorfor, og du svarer fordi

Skrig det til træerne, åh til træerne - og gi’ det et alt, men gi’ ikke op op op
Skrig det dog til træerne
Spil sindssyg på klavererne
 
Når du bare åbner op, og hælder dit hjerte ud i et net
Gennemhullet af tanker, om hvad man kan blive, du bliver så træt
Og du banker dig selv, tænker det må være dig, der har misforstået
Du kan ikke længere føle, hvordan det er at føle noget for noget

Skrig det til træerne ...

Hør her før den her sang den går ud - op op op
Til alle dem, der vender verden på hovedet - gi’ ikke op op op op
Så kom her, jeg synes, vi nærmer os noget - gi’ ikke op op op op
Som er langt væk, for det vi troede, vi forstod - gi’ ikke op

Skrig det til træerne ...
Hvis du går rundt og rundt i din by og blir’ lidt trist over nybyggeriet - åh til træerne
Åh hvis du bare banker løs på mig selv, og tænker du må ha’ misforstået
Hør her, før den her sang den går ud - åh til træerne
Hvis du gerne vil mærke noget, så gå lidt væk fra alt, hvad du troede
Spil sindssyg på klavererne

(Fra ”Dobbeltliv”)

Skrig det til træerne

type, der isolerer sig fra om-
verdenen. Ingen af os nyder 
flagellanteri og selvpisk, siger 
Peter Sommer.

- Det kan sikkert også være 
en hård proces at sidde to år 
i et sommerhus uden at se 
sin familie, men De Eneste 
Tos måde at lave musik på 
handler om fucking knofedt. 
Vi står pissetidligt op hver 
morgen for at vælte rundt i 
den københavnske morgen-
trafik for at aflevere unger, 
vi tonser rundt i studiet hele 
dagen og skal så igen af sted 
i trafikkaos og starte forfra. 

Hvis man tror, det er en hyg-
getjans at være musiker, ta-
ger man fejl. Man skal løbe 
hurtigt og helst ikke sove for 
meget, understreger Simon 
Kvamm.

Efter to sekunders stilhed 
udbryder de næsten enstem-
migt, at de ikke piber over 
realiteterne.

- Hverken vi eller pladen 
piber. Den handler heller 
ikke om at gå fuldstændig i 
panik, fordi man ikke nåede 
dit og dat i livet. Det ville 
være irriterende at have det 
sådan og ikke mindst uinte-
ressant at lytte på for andre. 
Vores liv er ikke en dans på 

roser, og indimellem kyler 
man med nogle ting. Men vi 
klynker sgu ikke, slår Peter 
Sommer fast.

Udebane er blevet hjemme
I flere år har de dyrket de-
res duo-projekt på tværs af 
landet. Med Simon Kvamm 
i København og Peter Som-
mer i fødebyen Skanderborg. 
Men nu er Sommer rykket på 
den trange side af Valby Bak-
ke, hvilket gør sangen ”Jyder 
i København” 100 procent 
troværdig.

- Jeg flyttede herover for 
tre måneder siden, og selv 
om det primært handler om 

det praktiske i forhold til vo-
res samarbejde, betyder det 
også meget, at vi kan mødes 
i en park med ungerne eller 
tage en tur i havnebadet. Da 
jeg boede her for 10 år siden 
uden børn, forsøgte jeg at 
suge alt ud af byen. Sådan 
fungerer det ikke i dag, hvor 
det er på familiens præmis-
ser, siger Peter Sommer.

Simon Kvamm har boet 
i København i otte år. Han 
kalder ”Jyder i København” 
for en integrationssang, der 
forsøger at finde ud af, hvad 
der er ude og hjemme.

- I mange år var Køben-
havn udebane for mig, men 

mine døtre er født og op-
vokset her og taler bund-
københavnsk modsat mig. 
Det minder mig om, hvor 
anderledes vores fundamen-
ter er. De har årskort til Zoo-
logisk Have og har allerede 
været flere gange i Tivoli, 
end mange mennesker kom-
mer på et helt liv. Jeg havde 
været i København to gange, 
da jeg blev 20 år, men nu bor 
jeg her på ottende år og er 
splittet i forhold til, hvor jeg 
hører hjemme. Jeg tog til 
København for at tage en bid 
af byen, men den har også 
taget en bid af mig. Derfor er 
det interessant at diskutere, 

hvem der har erobret hvad, 
siger Simon Kvamm og spør-
ger, om journalisten har be-
mærket, at de synger ”Os der 
orker Fyn” på sangen.

Det har han naturligvis.
Peter Sommer er stadig 

ved at finde sig tilrette på 
Amager, men han skyder en 
pind gennem fordommen 
om, at københavnere er hø-
jere på strå end jyder. Eller 
fynboer.

- Jyder er sgu mindst lige 
så selvvigtige som københav-
nerne. Vi praler mindst lige 
så meget af vores hjemstavn, 
som københavnerne gør. 
Man besynger det sted, man 

kommer fra. Det gør man 
også, hvis man kommer fra 
Dalum, siger Peter Sommer 
og matcher Kvamms fynske 
referencer.

De Eneste To, Posten,  
Odense, 7. februar kl. 20.00

- Hvis man tror, det er en hyggetjans at være 
musiker, tager man fejl. Man skal løbe hur-
tigt og helst ikke sove for meget, siger Simon 
Kvamm.

Jyder i København - hvad er ude, hvad er hjemme?

» Vi føler en enorm sult i forhold til at 
komme ud at spille og bygge videre på 

det, vi skabte med første album. Vi skabte en 
helt særlig klub-ting, som vi skal have lavet 
endnu federe.
De Eneste To, som optræder på Fyn i februar

Af Simon Peter Staun
Foto: Robert Wengler
sim@fyens.dk
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