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From the time that I knew you
’Till the day you withdrew
How time just flew
Like a dream in a dream
Like a rhyme deep within a scheme

We built bridges and crossed them
We found joys
But we tossed them out to sea
Where the whirlpools spin
Secrets buried deep within

Hold on, hold on
This next wave is a big one
Hold on

In the deep end somewhere
There’s a place
For the wonder and the rare
But it’s hard letting go
When there’s nowhere else to go

Fall asleep and surrender
To dusty books
And forever tender words
From a time long ago
From a place we’d always know

Hold on, hold on
This next wave is a big one
Hold on

Thomas Dybdahl: 
 
”This Next Wave  
is a Big One” 

Fra albummet ”What’s Left is Forever”

Få musikere har en sanse-
lighed i deres melodier, der 
matcher norske Thomas 
Dybdahls. Hans sange er lyd-
malerier med et væld af nu-
ancer, det kræver fordybelse 
at få fuldt udbytte af.

Siden han var 12 år, har 
han spillet guitar og skrevet 
sange, der har høstet inter-
national anerkendelse. Hans 
”October”-trilogi bestående 
af de tre albummer ”... That 
Great October Sound”, 
(2002), ”Stray Dogs”, (2003), 
og ”One Day You’ll Dance 
For Me New York City”, 
(2004), sikrede ham ud over 
flere priser et stort publikum. 
Deriblandt undertegnede, 
der mødes med Thomas 
Dybdahl i backstage-områ-
det på spillestedet USF Verf-
tet i Bergen. Det er nærmest 
hjemmebane for Thomas 
Dybdahl, som har boet det 
meste af sit liv i Stavanger 
”blot” 200 kilometer stik syd.

- Når man er født og op-
vokset i Norge, er den af-
stand ikke stor. Jeg føler mig 
i hvert fald næsten hjemme. 
I Danmark er afstanden vel 
nærmest halvdelen af Jylland, 
spøger Thomas Dybdahl, der 
gennem hele karrieren har 
turneret flittigt i den natur-
mæssigt diametrale modsæt-
ning mod syd.

Da jeg et par uger inden 
interviewet skrev til ham og 
spurgte, om han havde lyst 
til at snakke om naturens og 
hjemegnens betydning for 
hans musik, kom der hurtigt 
positivt svar.

- Det er et meget interes-
sant emne, og jeg har tænkt 
over det lige siden. Jeg tror, at 

naturen omkring Stavanger 
betyder mere for min musik 
og mine tekster, end jeg selv 
aner. Det er svært at vur-
dere, hvor stor afsmitningen 
er, når man er opvokset i et 
miljø og har befundet sig i 
det gennem hele livet. Men 
det har i hvert fald udstyret 
mig med en pensel, som al-
lerede fra begyndelsen havde 
en farve gemt i sig. En let blå 
nuance som var der, allerede 
inden penselhårene rørte ved 
malingen, fortæller Thomas 
Dybdahl.

Skrev om den store bølge
Det er Nordsø-kysten ud for 
Stavanger, der er ”hans sted”. 
Det var her, han tilbragte 
somrene som dreng, og den 
dag i dag kan han føle sig de-
cideret utilpas, hvis han be-
finder sig for langt fra kysten 
for længe.

- Jeg får nærmest en form 
for klaustrofobi, hvor jeg vir-
kelig har brug for at komme 
tilbage til kysten. Det sidder 
dybt i mig, at jeg ikke hører 
til inde i landet, konstaterer 
Thomas Dybdahl.

Han har skrevet mange 
sange, der har direkte refe-
rencer til havet, og på hans 
seneste album ”What’s Left 
is Forever” hedder en af san-
gene ”This Next Wave Is the 
Big One”.

- Den handler egentlig om 
mit første møde med Stille-
havet, da jeg var på verdens 
længste turné, som begyndte 
i Atlanta og fortsatte op langs 
østkysten af USA, videre op 
til Canada og hele vejen til 
Vancouver på vestkysten. 
Første gang, jeg så stranden, 
var i Californien, og det var 
en helt magisk oplevelse. Det 
inspirerede mig til en sang 
om havet og bølgerne, da det 
var en nærmest religiøs ople-
velse endelig at stå ved havet, 
selv om det aldrig slår magi-
en ved at vende hjem til min 
egen vestkyst, siger Thomas 
Dybdahl drømmende.

Han fortæller, at visse dele 
af den amerikanske østkyst 

Norges vestkyst er    ren magi

ny serie: nordiske stemmer

Hvad betyder naturen for en musiker? Året ud spørger vi en 
række nordiske musikere, hvad naturen i deres respektive 

hjemstavne har betydet for deres musik og tekster.

Første stemme er Thomas Dybdahl, som hører til blandt 
Norges fremmeste sangskrivere. Gennem hele karrieren 

har han været tæt forbundet til og dybt inspireret af kysten 
ved hjembyen Stavanger. Han får det fysisk dårligt, hvis han 

skal undvære den i mere end to uger

- Efteråret føles meget langt i Norge, og det MÅ jo have stor betydning for, hvordan man 
bliver formet som menneske, siger Thomas Dybdahl.  Foto: Polfoto

minder vældig meget om de 
jærske strande og landskabet 
i Sørvestlandet, som strækker 
sig fra Stavanger og nordpå 
mod Bergen.

- Det er specielt strandene 
ved Cape Cod og Long Is-
land, der har en lighed med 
min hjemstavns. Måske er 
det derfor, jeg føler mig så 

tiltrukket af dem. Jeg friede 
faktisk til min kone der, og 
det var såmænd også der, vi 
tilbragte vores bryllupsrejse, 
fortæller Thomas Dybdahl.

Han har altid tænkt, at et 
strygeorkester med en særlig 
rullende bevægelse i sig har 
mindet ham om havet og 
strandene.    fortsættes næste side

- Det er noget med det 
konstante, men samtidig 
skiftende i visse typer harmo-
nier. Vi prøvede helt bevidst 
at efterligne det netop på 

sangen ”This Next Wave Is 
A Big One”, siger Thomas 
Dybdahl.

Der knytter sig en anden 
særlig historie til den sang, 

» Det sidder 
dybt i mig, 

at jeg ikke hører 
til inde i landet.
Thomas Dybdahl

når det kommer til instru-
mentering. Der findes flere 
særegne, traditionelle instru-

 - Som vældig mange  
steder har kirkerne og  

kirkesamfundene bidraget  
til at uddanne gode musi-
kere og sangere. Musik er 

en stor del af den tradition,  
og mange gode musikere 
har begyndt deres lange 

færd mod at blive professi-
onelle eller udøvende mu-

sikere i kirken, siger Tho-
mas Dybdahl. 

  Foto: Simon Staun
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menter fra hans hjemstavn, 
der ikke blev valgt ud til al-
bummet.

- Jeg har i stedet benyttet 
nogle instrumenter, som er 
lavet af den lokale opfinder 
og kunstner Jon Josefsen, for-
tæller Thomas Dybdahl.

- Han bor helt ude ved 
kysten på ét af de mest for-
blæste steder overhovedet. 
Han laver instrumenter, som 
bruger vinden til at generere 
lyde. Det sidste instrument, 
jeg brugte, var en vindharpe, 
som bestod af fire strenge og 
en stor hul krop. Den place-
rede vi i den værste blæst ved 
stranden og optog lydene og 
de harmonier, den skabte. 
Resultatet kan man høre på 
flere af sangene på album-
met  ”Waiting For That One 
Clear Moment”, siger Tho-
mas Dybdahl.

Naturen er allemandseje
Her på kanten mellem som-
mer og efterår funderer han 
over, hvilken årstid som har 
påvirket hans sange mest. 
Han ender med at vælge 
”høst”, som efteråret stadig 
kaldes i Norge.

- Efteråret føles meget 
langt i Norge, fordi foråret 
kommer så sent, og som-
meren ofte er så kort, at man 
nærmest ikke bemærker 
den. Det MÅ jo have en stor 
betydning for, hvordan man 
bliver formet som menneske. 
Et langt efterår kombineret 
med en rolig, lidt reserveret 
og eftertænksom personlig-
hed som min kan ikke undgå 
at påvirke de sange, jeg skri-
ver. Jeg har prøvet at ryste 
posen for at se, om udfaldet 
ændrer sig, men det gør det 
ikke, konkluderer Thomas 
Dybdahl.

Han tror, at mange af hans 
landsmænd indimellem 
glemmer, at de er formet af 
en brutal natur.

- Vi nordmænd er jo gen-
nemsyrede af og ekstremt 
prægede af vores tætte for-
hold til fjeldene, kysten og 
fjordene. Men jeg tror ikke, 
at de fleste fra min genera-
tion tænker så meget over 
det, som generationerne før 
dem. Selv oplever jeg, at det 
ofte er på rejse eller turné i 
lande, hvor man slet ikke har 
samme adgang til naturen, at 
jeg bliver mindet om, hvad 
Norge rummer, og hvor frit 
tilgængeligt alt er. Ingen kan 
forhindre dig i at gå på fjelde-
ne eller på strandene. Det er 
et mantra, at man skal fri ad-
gang til al natur, og i mange 
andre lande er det jo på ingen 
måde sådan. At man skal bo 
på et resort for at få adgang 
til en strand er en ekstremt 
unorsk tankegang, siger Tho-
mas Dybdahl.

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Norges vest-
kyst ...

fortsat fra foregående side
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 ➤Født 12. april 1979  i Sandnes, 
tæt på Stavanger, Norge.

 ➤Som 12-årig  fik han en guitar, og 
i sin gymnasietid var han guitarist i 
det jazz- og popinspirerede Stavan-
ger-band Quadrophonics, der fik 
en pladekontrakt med Virgin og 
opnåede en vis succes i Norge.

 ➤Hans første udgivelse  som so-

lo-artist var ep’en ”Bird” fra 2000. 
Albummet er populært på sam-
lermarkedet og sælges for op til 
12.000 kroner.

 ➤ I 2002  udgav Thomas Dybdahl sit 
første album ”... That Great Octo-
ber Sound”, som samtidig var før-
ste del af hans ”October Trilogy” 
med ”Stray Dogs” (2003) og ”One 

Day You’ll Dance for Me, New York 
City” (2004) som opfølgere. An-
meldelserne af de tre udspil var 
yderst positive. Dybdahl blev kaldt 
”et popvidunder” og sammenlig-
net ham med Jeff Buckley og Nick 
Cave.

 ➤Siden har han udgivet:  ”Science” 
(2006), ”Waiting for That One Clear 

Moment”, (2010), og ”What’s Left 
Is Forever” (2013).

 ➤Han har bl.a. modtaget  ”Spel-
lemannsprisen”, ”Alarmprisen”, 
”Edvardprisen” og ”Amandaprisen” 
for sine udgivelser.

 ➤www.thomasdybdahl.com
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 ➤ I en artikelserie  om nordiske 

musikere sætter vi fokus på, 
hvad naturen i deres respektive 
hjemstavne har betydet for de-
res musik og tekster. 

 ➤Artiklerne bliver bragt  i Kul-
tur - set fra Fyn frem til nytår.

 ➤Mød blandt andre:  Norske 
Thomas Dybdahl, færøske  
Teitur, islandske Emiliana  
Torrini og grønlandske Nive 
Nielsen.

nordiske stemmer

Den norske vestkyst - her Åkrasanden nordvest for Stavanger  - er ”hjemme” for Thomas Dybdahl, som i øvrigt synes, strandene ved Cape Cod 
og Long Island minder om hans hjemstavn.  Foto: Magnus J. Fjell/ Visit Norway

 Kort: Gert Ejton


