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Chris Cornells
bedste plader

1991, ”Temple of the
Dog”, Temple of the
Dog.#####¤

1999, ”Euphoria Mor-
ning”, Chris Cornell.
#####¤

2007, ”Carry On”, Chris
Cornell. ####¤¤

1991, ”Badmotorfi n-
ger”, Soundgarden.
#####¤

1994, ”Superunknown”,
Soundgarden.
######

2006, ”Revelati-
ons”, Audioslave.
#####¤

2005, ”Out of Exi-
le”, Audioslave.
#####¤

Sjældent har en musiker af
Chris Cornells kaliber fået så
sønderlemmende kritik, som
da han udsendte sit tredje
soloalbum ”Scream” tidligere
på året. Den afgudsdyrkede
forsanger fra Soundgarden
og Audioslave havde kastet
alle rutiner og gamle dyder
over bord. Helt intentionelt.
Og blev verbalt trynet, tævet
og latterliggjort for sit mar-
kante sats.

- Det var faktisk ikke fordi,
jeg havde tænkt mig at rede-

finere rockmusikken. Jeg for-
søgte nærmere at trænge ind
i et fremmed område, hvor
jeg ud fra et tekstskrivnings-
og indspilningsaspekt skulle
genopfinde mig selv. Det var
en helt anden verden for mig
at arbejde sammen med pro-
duceren Timbaland, der på
en måde sendte mig tilbage på
skolebænken, fordi jeg skulle
lære alt forfra, hvilket har væ-
ret det essentielle for mig i
processen. Og så ønskede jeg
ikke bare at læne mig tilbage

og gentage det, jeg allerede
har bevist mange gange, jeg
kan, fortæller Chris Cornell
i sit hotelværelse dagen efter
sin koncert i københavnske
Store Vega sidste uge.

Christopher John Boyle,
som han blev født som i 1964,
anser det ikke længere for no-
gen større udfordring at sætte
sig ned og skrive et album.
Derfor var det nødvendigt at
ryste posen eftertrykkeligt ef-
ter 20 år i branchen.

- Når man når min alder,
er det på tide at benytte nye
ingredienser og eksperimen-
tere med nye idéer, der er ra-
dikale nok til, at de rykker ved
én selv og ikke blot ens fans.
Efterfølgende har jeg kunnet
mærke, at ”Scream”-album-
met har påvirket mig utro-
lig meget. Det har rigtignok
været et dramatisk stilskifte,
men jeg har altid frygtet den

dag, hvor jeg ville gentage
mig selv, som så mange an-
dre artister gør. Den frygt er
i hvert fald manet til jorden
efter ”Scream”, konstaterer
Chris Cornell.

Cornell sang for godt
Egentlig begyndte samar-
bejdet med Timbaland ved,
at der blot skulle laves et par
remix af nogle sange. Men ef-
ter en 10 minutter lang tele-
fonsamtale havde de to mænd
besluttet at skabe hele album-
met sammen.

- Det var meget interessant
for mig at kunne tage beslut-
ninger fra det ene sekund til
det andet. Tidligere har der
altid været et band, som alt
skulle vendes med. Nu var det
hele op til mig. Derfor blev
jeg også nødt til at hellige mig
projektet 100 procent for at
kunne grave dybt nok og gen-

opdage musikken. For at ska-
be noget stort skal man ikke
være for magelig og kun be-
væge sig i vante miljøer, som
mange succesfulde musikere
foretrækker det. Jeg har altid
følt, at hvis jeg var inspireret
af noget, ville det på en eller
anden måde inspirere andre.
Så selv om nogle af de gamle
fans hader ”Scream”, glæder
det mig, at jeg allerede har fået
flere nye, siger Chris Cornell,
der giver sig ekstremt god tid
til at svare på spørgsmålene.

Det grænser til det surrea-
listiske at interviewe et ikon,
som man har dyrket siden
gymnasietiden, hvor Sound-
gardens mesterværk ”Super-
unknown” åbnede dørene til
en nyt musikalsk univers. Min
amerikanske veninde, der
var med til koncerten afte-
nen forinden, bliver ved med
at spørge, hvordan en avis af

Skæbnen
er en spøjs
størrelse

Chris Cornell har solgt mere end 50 millio-
ner albummer med Soundgarden, Temple of
the Dog, Audioslave og som solist

Da karrieren tog fart med Soundgarden,
mente mange, han sang for godt og så for godt
ud til at slå igennem med tung rock

■

■

Af Simon Staun
sim@fyens.dk
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musik koncerter

torsdag
Familiekoncert med Ole Kibsgaard
& Tom McEwan: 14: Naturama,
Dronningemaen 30, Svendborg.
Edisons: Country og blues fra 50 og

60’erne. 18: Vindebyøre Camping,
Vindebyørevej 52, Svendborg.
Torsdagskoncert med Søs Fenger:
19: Kongens Have, Østre stationsvej
18, Odense C.
Hindsgavl Festival 2009: Henschel
Quartett med Trio con Brio. 20.30:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7,
Middelfart.
Keld ’ Toolouse ’ Andersen: Popu-
lærmusik fra 1960 - 1980. 20.30:
Strandlyst, Brogade 5, Svendborg.
Erik Grip:20.30: Café Dræsinen, Ve-
stergade 51, Ærøskøbing.
Hubbi spiller op til dans: 21: Slots-
kroen, Nørregade 54, Odense C.

fredag
Fredag i Farver - Suntan Trio: 15.30:
Kulturmaskinen, Farvergården 7,
Odense C.
Skarøfestivalen 2009: Familiefesti-
val. 16.30: Skarø, Skarø, Svendborg.
Kauslunde Kro - spisning og dans:
Med 4-Tunez. 19: Kauslunde Kro,
Heimdalvej 7, Kauslunde, Middelfart.
Duo Rosinante: 20: Helnæs Gl. Præ-
stegaard, Stævnevej 7, Ebberup.
Open by Night: Kim Geertsen & Jan
Kokken spiller ved Lauses Grill. 20:
Vesterhavnen, Nyborg.
Erik Grip:20.30: Café Dræsinen, Ve-
stergade 51, Ærøskøbing.
Hubbi spiller op til dans: 21: Slots-
kroen, Nørregade 54, Odense C.
Raiders: Blues-rock. 23: Strandlyst,
Brogade 5, Svendborg.

lørdag
Jet-Z Giver koncert: Numre af
kunstnere som: Stevie Wonder, Tower
of Power, Temptations, Jerry Lee
Lewis, INXS, Ray Charles og Doobie
Brothers. 11-13: Torvet, Torvet,
Svendborg.
Kulturspot - Odense Tamburkorps
for fuld musik: 12: Ove Sprogøes
Plads, Ove Sprogøes Plads, Odense
C.
Musik i city: Four. 13-15: Vintapper-
stræde, Vintapperstræde, Odense C.
Jazz-for-fulde-sejl: Gratis frilufts-
koncert med Riverside  City Jazzband
til fordel for det gamle træskib Ca-
stor af Bogense. 14-17: Havnetorvet,
Østre Mole, Bogense.
Klaus & Servants på Ørbæk
Marked: 19-02: Ørbæk Marked
- Markedspladsen, Svendborgvej 31,
Ørbæk.

Erik Grip:20.30: Café Dræsinen, Ve-
stergade 51, Ærøskøbing.
Jet Z  på Harders: 23: Harders, Har-
monien, Møllergade 36, Svendborg.

søndag
Edisons: Country og blues fra 50
og 60’erne. 11.30: Torvet, Torvet,
Faaborg.
Visens Skibs gratis havnekoncert:
20: Bogense Havn og Marina, Havne-
kontor: Sejlerkajen 13, Bogense.
Hindsgavl Festival 2009: 20.30:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7,
Middelfart.
Herman og Troels: Harmonikaduo.
20.30: Café Dræsinen, Vestergade 51,
Ærøskøbing.

mandag
Spillemandsmusik: Folkemusik-
lauget Fynboerne spiller op til dans.
19-21: Munke Mose, Filosofgangen,
Odense C.
Visens Skibs gratis havnekoncert:
20: Middelfart Gammel Havn, Hav-
negade, Middelfart.
Hindgavl Festival 2009: 20.30:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7,
Middelfart.
Henrik Strube: Musik og storytel-
ling. 20.30: Café Dræsinen, Vester-
gade 51, Ærøskøbing.
Natbus 1000 indtager Skipperkro-
en: 21: Skipperkroen, Strandstræde
22, Marstal.

tirsdag
Tosset tirsdag: Ann og Aberne: Glad
og frisk musik for pop- og dans-
keglade børn. 3-10 år. 10.30: Den
Grønne v/Nyborg Slot, Gasværksvej
2, Nyborg.
Tirsdag i Farver - Déjà Vu: 15.30:
Kulturmaskinen, Farvergården 7,
Odense C.
Visens Skibs gratis havnekoncert:
20: Assens Havn, Nordre Havnevej
19, Assens.
Hindsgavl Festival 2009: 20.30:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7,
Middelfart.
Henrik Strube: Musik og storytel-
ling. 20.30: Café Dræsinen, Vester-
gade 51, Ærøskøbing.

onsdag
Visens Skibs gratis havnekon-
cert:20: Søby Havn, Søby Havn 6,
Søby Ærø.
Hindsgavl Festival 2009: 20.30:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7,
Middelfart.
Michael Klinke & Edisons: Coun-
try og blues fra 50 og 60’erne. 21:
Strandlyst, Brogade 5, Svendborg.

Denne oversigt er redigeret af
Rune Moesgaard, 65455166,
kulturlister@fyens.dk

musik klassisk

Tast dit arrangement ind på
www.fyens.dk/nu/kalender
inden søndag kl. 12.

fyens.dk

musik koncerter

torsdag
Lille Sydfynsk Orgelfestival 2009:
Orgelkoncert med organist Vibeke
Astner: ”Mendelssohn 200 år”. 20:
Ollerup Kirke, Svendborgvej 102C,
Ollerup, Vester Skerninge.

fredag
Sct. Knuds Dag: Orgelkonkurrence
m. v. David Sanger spiller på domkir-
kens to orgler. 16: Odense Domkirke
(Skt. Knuds Kirke), Klosterbakken 2,
Odense C.
34. Orgelfestival: 30 min. orgelmu-
sik. 16.15: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans
Plads 1, Odense C.

søndag
Nyborg Slotskoncerter: DR Ung-
domsEnsemble. Dirigent Morten
Ryelund.  Program: Joseph Haydn:
Symfoni nr. 44 i e-mol. W. A. Mo-
zart: Fløjtekoncert nr. 1 i G-dur,
KV313. Johannes Brahms: Sekstet
for styrgere i G-dur, opus 36, arr. for
strygeorkester. 19.30: Nyborg Slot,
Slotsgade 34, Nyborg.

tirsdag
En Fynbo spiller ½ time: Dalum
kirkes organist Jane Laut sidder ved
orglet. 17: Dalum Kirke, Dalumvej
114, Dalum, Odense SV.
34. Orgelfestival: ENSEMBLE OB-
LIK Karl Martin Schou, kontratenor
Jette Jokumsen, violin Ida Franck,
cello Randi E. Mortensen, orgel. 20:
Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1,
Odense C.
Lille Sydfynsk Orgelfestival 2009:
G. F. Händel - En Musikalsk Billed-
fortælling i digitale billeder, ord og
levende musik. Aksel Skjoldan, kla-
ver og Søren Juhl, fløjte. 20: Kirkeby
Kirke, Assensvej 47 A, Stenstrup.

onsdag
Orgelmatiné: Kort, letlyttet orgel-
koncert i sommervarmen. Organist
Erik Andersen. 17: Asperup Kirke,
Kirkestræde 14, Asperup.

Denne oversigt er redigeret af
Rune Moesgaard, 65455166,
kulturlister@fyens.dk

Blå Bog
Christopher John Boyle er født
og opvokset i Seattle, hvor han
gik på Shorewood High School.

Hans forældre hedder Ed Boyle
og Karen Cornell, og han har to
ældre brødre, Peter og Patrick,
samt tre yngre søstre, Katy,
Suzy og Maggie. Chris og hans
søskende tog deres mors efter-
navn, efter hans forældre blev
skilt.

Han er i dag gift med Vicky Ka-
rayiannis men var tidligere gift
med Susan Silver, som var ma-
nager for Alice In Chains og
Soundgarden. Han har tre børn.

www.chriscornell.com

Fyens Stiftstidendes størrelse
kan få en halv time sammen
med en amerikansk stjerne,
som mange aviser fra hans
hjemland må kigge i vejvise-
ren efter. Jeg kan ikke komme
på noget fyldestgørende svar.
Men skæbnen er heldigvis en
spøjs størrelse ind imellem.
Også for Chris Cornell, der
begyndte som punksanger
med en alt for overbevisende
stemmepragt.

- Da jeg begyndte at synge i
et indieband, mente mange, at
jeg sang alt for godt. Desuden
sagde de, at jeg så for godt ud
til at spille punk og hård rock.
Men kritik har aldrig rigtig
bidt på mig, siger han med et
toneleje, der indikerer sand-
heden bag ordene.

Modsætninger tiltaler
På et personligt plan mener
han, det var en ganske modig

beslutning at gå så radikalt
nye veje. I forhold til anmel-
dernes hånlige domme er han
dog kold som en iglos krybe-
kælder.

- Da Soundgarden begynd-
te, var det på samme måde. Vi
var et postpunk-indieband,
der inkluderede hardrock fra
1970’erne. Det var absolut
forbudt dengang og nærmest
betragtet som tabu. Jeg har
derfor allerede fra starten af
min karriere vænnet mig til
negativ kritik og formaninger
om, hvad jeg ikke måtte gøre.
Så i enhver henseende er kri-
tikken ikke uvant for mig, for-
tæller Chris Cornell, der ikke
vil kalde sig selv modig, selv
om han sagtens kan se faren i,
at der opstår for stor en kløft
mellem Soundgardens tunge,
dystre rock og til sine seneste
mere elektroniske og nær-
mest poppede solistsange.

- Det er netop de modsæt-
ninger, der tiltaler mig. Men
jeg vil da godt indrømme, at
jeg på forhånd havde mine
tvivl om, hvorvidt de to ver-
dener kunne forenes til mine
koncerter. Heldigvis har det
fungeret godt, og i stedet for
at virke besynderligt, har det
tværtimod løftet sættet til nye
højder. Og som det ser ud for
branchesalget nu, tror jeg hel-
ler ikke, man skal være bange
for at eksperimentere. Tiden
er ikke til at være påpasselig,
siger Chris Cornell.

Når han taler, fl yver det
i alle retninger med sprog-
lige billeder. Som dem om at
blande kortene grundigt og
vaskede sig ren for gamle på-
virkninger. Eller om at føle sig
forfrisket, nærmest genfødt
som musiker og selvsikker
som en ustoppelig teenager.

- Men ikke i sådan en grad,
at jeg overvejer at udgive et
trompetalbum næste gang.
Jeg er jo ikke idiot, siger han
og griner med sin karakteri-
stiske hæse røst og tilføjer:

- Jeg vil altid vende tilbage
til den form for musik, der
har formet min karriere. Men
med ”Scream”-materialet
har mine koncerter fået langt
mere dynamik, fordi jeg tone-
mæssigt og rytmisk begiver
mig helt nye steder hen. Det
har faktisk aldrig været sjo-
vere at stå på scenen, konklu-
derer han.

Lyriske landskaber
Der er delte meninger om, i
hvilken sammenhæng Chris
Cornell skrev sine bedste tek-
ster. Undertegnede mener
klart, at Soundgardens dysto-
piske, tungsindige sange er i
absolut særklasse. Han frem-
hæver selv sangene fra Temp-
le of the Dog, et band der blev
stiftet for at indspille en hyl-
destplade til vennen Andrew
Wood, som de mest person-
lige gennem karrieren.

- Albummet, der for øv-
rigt blev indspillet med de
musikere, der senere lavede
Pearl Jam, udkom mellem
de to Soundgarden-udgivel-
ser ”Louder Than Love” og
”Badmotorfinger”. Fordi det
var dedikeret til en nær ven,
brugte jeg mig selv langt mere
i teksterne, end jeg havde gjort
tidligere. Derefter ændrede
mine tekster en smule karak-
ter og blev mere autobiogra-
fiske. Fra at være lyriske land-
skaber, der ikke havde noget
at gøre med mig, inddrog jeg
mig selv i langt højere grad
på albummet ”Badmotorfi n-
ger”, hvor jeg var langt mere
bekendende omkring mine
følelser og angstneuroser,
fortæller Chris Cornell.

Som han ser det, brugte
mange andre bands hele pla-
der på at gøre grin med eller
svine andre til i den periode.
Han kalder det kujonagtigt og

- Jo mere kreativ man er, jo større chance er der for
at blive genkendt og lyttet til. Man kan også vælge

at holde fast i fuldstændig samme koncept gennem
hele karrieren. AC/DC er et godt eksempel på et

band, der aldrig har ændret så meget som en ak-
kord. Det er der ikke nødvendigvis noget galt med,

men jeg holder simpelthen af for mange stilarter til
at være så ensporet, siger Chris Cornell. PR-foto

decideret dumt udelukkende
at kritisere og ikke åbne op
for sine egne følelser.

- Siden dengang har jeg luk-
ket mere og mere op for per-
sonlige tekster. Da jeg skrev
det første album med Audio-
slave i 2002, gik jeg igennem
en helt forfærdelig tid med
skilsmisse og andre personli-
ge problemer. Derfor minder
de sange mig på godt og ondt
altid om den periode. Hvis
ikke jeg havde skrevet om det,
ville jeg ikke kunne have brugt
oplevelserne fremadrettet og
ændret mig som menneske,
siger Chris Cornell.

På musikkens præmisser
På scenen har han også æn-
dret karakter fra at være eks-
tremt udadvendt og aggressiv
til at fokusere på at indlemme
publikum i koncerterne i ste-
det for at afskære dem.

- Jeg angreb nærmest pub-
likum og sangene tidligt i
karrieren. Ofte blødte jeg
efter koncerterne, fordi jeg
gik helt bersærk. Publikum
kunne lide det, men selv følte
jeg en form for utilfredshed.
Når jeg efterfølgende lyttede
til indspilninger fra det, jeg
havde fornemmet var en su-
blim koncert, var det ofte en
kaotisk omgang med virke-
lig dårlig lyd. Derfor beslut-
tede jeg, at ”Superunknown”
udelukkende skulle være på
musikkens præmisser. Derfor
står det stadig som et andet af
mine største stilskifter i kar-
rieren. Jeg er ikke mere stolt
af det album end af ”Scream”.
Jeg er, hvem jeg er. Såvel på
scenen som udenfor. Jeg er
heller ikke en kunstig skabt
karakter, som jeg har været
tidligere. Jeg er bare mig. Og
så håber jeg, at sangene uan-
set formen gør mig interes-
sant nok for publikum.


