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Misundelse er en grim ting. 
Det får folk til at skrive ned-
ladende ting på Facebook og 
tale mindre flatterende om 
personer, de aldrig har mødt.

Selv har jeg været på kan-
ten af at insinuere, at Chri-
stopher sikkert var blank som 
et nypoleret dørhåndtag eller 
ulidelig arrogant.

Fordomme, der intet hold 
har i virkeligheden, viser det 
sig efter få minutters samtale 
på caféen Sebastopol på Tho-
mas Helmigs Plads i Køben-
havn, som de lokale også kal-
der Skt. Hans Torv.

Christopher er på alle må-
der en behagelig ung mand at 
snakke med. Selv om han og 
kæresten skal til et ”photos-
hoot” på seks stive timer ef-
ter vores interview, hviler han 
i sig selv, mens han fortæller 
beredvilligt om ambitionen 
om at blive bedre og bedre fra 
album til album.

- Jeg så for nylig et inter-
view med Ed Sheeran, hvor 
han sagde, at man skal skrive 
100 lortesange, før de gode 
begynder at dukke op. Jeg har 
ikke tal på, hvor mange håb-
løse sange, jeg har skrevet, 
men forhåbentlig er der flere 
gode end dårlige tilbage, siger 
Christopher.

Hans yndlingsplade er 
John Mayers ”Continuum”, 
som han lyttede til hver dag i 
tre år, efter den udkom. Chri-
stopher dykkede ned i detal-
jerne og nørdede med Mayers 
måde at skrive på, hans ak-

Når det slår    gnister

Christopher Lund Nissen ,født 
31. januar 1992 på Frederiks-
berg.
Sanger og sangskriver,  der ud-
gav sit debutalbum ”Colours” i 
marts 2012. Samme år medvir-
kede han på dj-duoen Svenstrup 
& Vendelboes single ”Where Do 
We Go from Here”.
Christophers  andet album, 
”Told You So” udkom i marts 

2014 og havde hits som ”Told 
You So” og ”CPH Girls”. Sammen 
med rapperen Brandon Beal 
udgav han også hittet ”Twerk It 
Like Miley” i 2014. I april 2016 
udkom Christophers tredje al-
bum, ”Closer”, hvor sangen ”Tu-
lips” er blevet spillet flittigt.
I 2012 modtog  Christopher pri-
sen som ”Årets nytænker” ved 
Danish Music Awards 2012. Pri-

sen blev givet for at belønne ”in-
novativt brug af sociale og digi-
tale medier til at skabe kontakt 
med fans”.
I 2014 modtog  han ved Da-
nish Music Awards ”Årets pub-
likumspris”, mens albummet 
”Told You So” blev ”Årets dan-
ske popudgivelse”. Desuden fik 
”Twerk It Like Miley” prisen som 
”Årets danske club-udgivelse”.

Christopher

 ■Velkomstnummeret i første akt sætter fra første tone humøret til en glad aften.

REVY
Odense Sommerevy 
####¤¤

Odenses nyfødte sommerre-
vy har sprunget kravlestadiet 
over og står solidt på benene 
fra første aften. I et stort og 
lunt telt med komfortable 
stole er tæppet nu gået til en 
sæson, der meget vel kan ud-
vikle sig til en årlig tradition.

Første indtryk er, at her 
ikke er sparet på noget. At 
ambitionerne for sommerre-
vyen på Engen matcher Cir-
kusrevyens på Bakken.

Scenen er bred, og sceno-
graf Michael Eglin har ind-
rammet den med en lysende 
grøn og blå baggrund, der 
er behagelig at se på uden at 
blive kedelig. Og kapelmester 
Morten Wedendahls kvartet 
og to korsangere ses tydeligt 
bagest. Dejligt, at musikken 
ikke er gemt væk. Og hurra 
for orkesteret, der aftenenen 
igennem arbejder veloplagt 
og præcist og med god forstå-
else for skuespillernes ageren 
og publikums indgribende 
latter.

Samme fornemmelse af 
luksus præger Henrik Hviids 

kostumer i en kaskade af far-
ver og hittepåsomhed.

Midaldrende diva
Revyen sikrer sig højt humør 
fra første nummer med alle 
skuespillere på scenen og en 
glad velkomstsang skrevet af 
altid sikre Carl-Erik Søren-
sen. Revydirektør Lars Arvad 
begynder herefter at redegø-
re for toiletforhold og brand-
sikkerhed, men overdøves 
konstant af håndværkerlarm. 
Det er lavkomik, og det er 
sjovt.

Fra første akt er det også 
værd at fremhæve mødet med 
Ditte Gråbøl som midaldren-
de og vidunderlig, hæmnings-
løs diva og Thomas Mørk, der 
med sin egen og halvsjofle 
tekst giver den som issæl-
ger. Og igen Lars Arvad, der 
i egen sang giver små smæk, 
men også tak til borgmester 
Anker Boye: ”Rejs blot med 
konen, men sluk for telefo-
nen”. Herligt med et fynsk 
nummer. 

Men første akt indeholder 
også numre med for god tid 
og pointer, der er for lette og 
tangerer forudsigelighed - det 
er der mindre af i anden akt.

En fynsk spise
Vi begynder godt med en 
stærk Inger Støjberg-karika-
tur skrevet af Carl- Erik Sø-
rensen og genkender os selv 
i et fint nummer om gamle 
bukser af Kenneth Thordal - 
tørt og troværdigt fremført af 
Thomas Mørk.

Brian Lykke bringer hu-
møret til nye højder som 

solbrændte Jeff kendt fra 
Krysters Kartel, og vi bliver 
i latteren gennem et tempo-
fyldt møde med en fortravlet 
hjemmehjælp i Vicki Berlins 
skikkelse. Helt vidunderligt 
er nummeret ”Tre vise mænd 
fra Fyn”, der handler om 
nødvendigheden af en kendt, 
fynsk spise. Det er skrevet af 
Thomas Mørk, og det er ba-
rokt, uforudsigeligt og van-
vittigt morsomt både at se og 
høre på. Man mærker, at også 
Arvad, Mørk og Lykke morer 
sig kosteligt deroppe på sce-
nen som mere (Lykke) eller 
mindre (Arvad) adrætte spil-
lemænd.

Odense Sommerrevy har 
sat musikken, scenografien 
og ambitionerne på så højt et 
niveau, at den bør kunne bide 
sig fast som en af de store i det 
danske revylandskab. Tilbage 
er kun at ønske, at alle tekster 
når et ensartet højt niveau, og 
at det i numre med flerstem-
mig sang bliver tydeligere at 
forstå ordene.

Odense Sommerevy, Engen i 
Odense, spiller frem til lørdag 11. 
juni, instruktør Anders Lundorph, 
medvirkende Lars Arvad, Ditte Grå-
bøl, Brian Lykke, Thomas Mørk og 
Vicki Berlin. Kapelmester Morten 
Wedendahl.

Ny revy flot 
fra start

 ■Odenses nye 
sommerrevy er et 
visuelt festfyrværkeri 
og en musikalsk 
overskudsrevy med 
ambitioner passende 
for en storby

Af Anette Hyllested
Foto: Yilmaz Polat
ahy@fyens.dk, yilmaz@fyens.dk

 ■Det 24-årige popfæ-
nomen Christopher 
har netop udsendt 
sit tredje album 
”Closer”, hvor lytteren 
både kommer tæt 
på bruddet med 
ekskæresten Medina 
og mødet med den 
fynske kæreste Cecilie 
Haugaard

kordrundgange og de til tider 
sygt komplicerede sange.

- Nogle af dem må have 
taget uger hvis ikke måneder 
at skrive. Når man lytter til 
ham, eller Prince som jeg har 
set en del videoer med siden 
hans død, er det tydeligt, hvor 
meget disciplin og dedika-
tion, der er tale om. Man kan 
høre, at de har øvet sindssygt 
meget for at nå det niveau. In-
gen bliver så gode ved et til-
fælde. Det bliver jeg virkelig 
inspireret og motiveret af, og 
så er det bare i gang med at 
træne, siger Christopher. 

Arbejder bedst under pres
Christopher har udgivet tre 
albummer i en alder af blot 
24 år. De er udkommet som 

musikkens svar på Rip, Rap 
og Rup i henholdsvis foråret 
2012, 2014 og 2016. Den ud-
givelsesfrekvens ville få de 
fleste musikere til at tabe 
pusten, men Christopher vil 
gerne skrue tempoet yderli-
gere i vejret.

- Det sjove er faktisk, at 
”Closer” er blevet udskudt. 
Albummet har ligget klar 
længe, og hvis det stod til mig, 
udgav jeg et album om året. 
Sange er øjebliksbilleder, som 
skal stemme overens med, 
hvor man er i livet. Jeg tror 
aldrig, jeg kunne vente fem år 
mellem to udgivelser, fordi de 
ældste sange ville handle om 
en anden person. Der er også 
noget fedt ved at spille nye 
sange, som stadig er i rotation 

i radioen. De har en friskhed 
over sig, som jeg virkelig godt 
kan lide, siger Christopher.

Alene tanken om at arbejde 
uden en deadline i horisonten 
skræmmer ham.

- Jeg er bedst under pres. 

Hvis jeg ikke har en dato for, 
hvornår et album udkom-
mer, og hvornår jeg skal være 
færdig med sangene, ville jeg 
skrive på dem for evigt. Jeg er 
aldrig tilfreds. Hvis jeg fik en 
opgave i skolen, der skulle af-

leveres efter to uger, ville jeg 
trille tommelfingre i 13 dage 
og lave den aftenen dagen før. 
Det er hjernedødt, men det er 
den måde, jeg arbejder bedst 
på, siger Christopher.

Han lægger ikke skjul på, 

[ Jeg må ikke være 
for poleret, men heller 
ikke for kantet. Jeg må 
ikke være for pæn, men 
heller ikke for grim. 
Hvis jeg skulle gøre 
alle tilfredse, ville jeg 
ikke selv være tilfreds. 
Det er en virkelig svær 
balance.
Christopher

at ”Closer” er hans mest per-
sonlige album til dato. Lytte-
ren kommer virkelig tættere 
på. Blandt andet med sangen 
”Bitter War”, der handler om 
forholdet til Medina, der ikke 
havde det bedste efterspil.

- Jeg kan tydeligt mærke, at 
jeg er mere personlig i mine 
tekster end på ”Colours” og 
”Told You So”, og jeg har sta-
dig til gode at skrive en sang, 
der går for tæt på. Jeg vil gå 
langt for den ultimative sang-
tekst, og hvis jeg skal krydse 
grænsen, gør jeg det gerne. 
Eller sagt på en anden måde. 
Jeg har ikke skrevet en tekst 
endnu, hvor jeg har følt mig 
nødsaget til at slette noget, 
fordi det blev for personligt, 
siger Christopher.

Hvis man lytter til de nye 
sange ”Baby Making Inter-
lude” eller ”All About Sex” 
får man understreget, at pop-
stjernen taler sandt. Der bli-
ver sunget om både pik, pat-
ter og det sted, der er mellem 
benene, hvor det kan slå gni-
ster.

- Jeg har da gjort mig tanker 
om, at der i mit publikum er 
en del unge, jeg skal tage hen-
syn til. Men hvis jeg først be-
gynder at lægge bånd på mig 
selv, vil der også være en mor, 
en far, en kæreste, en masse 
venner og et pladeselskab, 
der begynder at censurere 
mine tekster. Jeg er nødt til at 
være ærlig, når jeg skriver om 
et voldsomt brud med en eks-
kæreste, om at være single i 

en periode, hvor alt handlede 
om damer, og om mødet med 
the one and only, siger Chri-
stopher.

Han forstår ikke, at det ska-
ber postyr, at han synger om 
sex uden omsvøb på flere san-
ge, når det offentlige rum er 
plastret til med sex.

- Når jeg skriver en sang, 
der hedder ”All About Sex” 
er det også en kommentar til, 
at man støder på sex overalt. 
Man kan jo ikke se en mæl-
kereklame på en bus, uden 
det viser en smuk kvinde med 
kæmpestore bryster, der drik-
ker frækt af kartonen, siger 
Christopher. 

Han undrer sig også over, 
at han i flere år er blevet kaldt 
en flødedreng, fordi han har 
pakket tingene ind, og når 
han så endelig pakker alt ud, 
får han også på puklen for det.

- Jeg må ikke være for po-
leret, men heller ikke for kan-
tet. Jeg må ikke være for pæn, 
men heller ikke for grim. Hvis 
jeg skulle gøre alle tilfredse, 
ville jeg ikke selv være til-
freds. Det er en virkelig svær 
balance, siger Christopher og 
ryster på hovedet.

Har aldrig en maske på
Især de seneste to år har lært 
ham at hvile i sig selv og være 
den samme person, uanset 
om han giver interview, står 
på scenen, er i tv eller på be-
søg hos sine forældre.

- Det ville være totalt ned-
tur, hvis man skulle tage en 
maske på, hver gang man gik 
på scenen eller var på tv. Der-
for er jeg den samme person, 
uanset om du møder mig hos 
bageren eller backstage. Det 
betyder, at jeg kan slappe af i 
det, uanset hvor jeg befinder 
mig, siger Christopher.

På vej til dette interview 
blev han piftet af og vinket til 
af en klasse på skoleudflugt. 
De fik et bredt smil og et vink 
retur. Et slag på tasken er, at 
han en almindelig tirsdag 
som denne bliver stoppet el-
ler taget billeder af 20 gange.

- Jeg er superbevidst om, at 
mange mennesker gerne vil 
i kontakt med mig. Selv om 
jeg har virkelig travlt og skal 
nå bussen, forsøger jeg at give 
mig tid til at stille op til foto 
eller skrive en autograf. Det 
kræver ikke en særlig stor 
indsats at gøre mange men-
nesker glade, så det er yderst 
sjældent, jeg siger nej, konsta-
terer Christopher.

 
Odense Idrætshal, lørdag 7. maj

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

 ■- Jeg er allerede i gang med 
at skrive sange til mit fjerde 
album. Jeg kan slet ikke lade 
være, så der kommer sikkert 
et nyt album i foråret 2018, 
siger Christopher.  PR-Foto

 Vi guider læserne med  
anmeldelser.  Hver fredag


