
ODENSE: Jens Unmack markerede sig 
sidste år med sit andet soloudspil, der 
blandt andet indeholdt hittet ”Coke  
Lovebirds”. Han var 
dog allerede en etab-
leret sanger i bandet 
Loveshop tilbage 
i 90’erne, ligesom 
ham, han nu er taget 
på Danmarksturné 
sammen med, Nikolaj 
Nørlund. 

Lørdag når makkerparret til Odense 
for at give koncert sammen på Dexter.
Med på scenen er også keyboardspille-
ren Mikkel Damgaard. (subt)

Der er druknet mange grinde-
hvaler, siden Teitur som ung 
knøs begav sig på en ihærdig 
musikalsk dannelsesrejse 
gennem de fleste af USA’s sta-
ter. Den unge færings bagage 
bestod stort set af en guitar og 
et udvalg af de hundredvis af 
sange, den nu 29-årige musi-
ker har skrevet.

Efterfølgende boede han 
en årrække i pulserende Lon-
don, inden han rykkede til 
Saab-rigets hovedstad Stock-
holm, hvor hans kæreste 
kommer fra.

- For mig at se er der ikke 
nogen speciel kulturel kløft 
mellem Stockholm og Lon-
don. Det havde sikkert været 
helt anderledes, hvis hun kom 
fra Istanbul eller Rom, for-
tæller Teitur med vanlig ro i 
stemmen.

Han taler stadig perfekt 
dansk, og kun fonetiske fana-
tikere ville fange, at han ikke 
er født og opvokset på fast-
landet. Alligevel afstår han fra 
at favorisere den ene side af 
Øresund frem for den anden. 

- Svenskerne er ikke så hid-
sige som jer danskere. Jeg vil 
kalde dem forsigtige, bløde og 
faktisk endnu mere borger-
lige. De er meget varme, men 
samtidig mere lukkede end 
danskerne, der ikke er bange 
for at blære sig eller råbe op, 
konstaterer Teitur, der tror, at 
Færøerne snart bliver en selv-
stændig nation.

Torshavns glade hjørne 
Om der er en kobling fra løs-
rivelsesprognosen til Teiturs 
forrige album ”Káta Hornið”, 
kåret til det bedste færøske 
nogensinde og hans første på 
modersmålet, står hen i det 
uvisse. Men han understre-
ger, at det var en befrielse at 
udtrykke sig på færøsk.

- ”Káta Hornið” er Tórs-
havns centrum og betyder 
”Det glade hjørne”. Pladen 
handler overordnet om den 
færøske udeboende – altså 
mig – der overvejer at vende 
tilbage. Sangene handler der-
for om mit syn på alle proble-
merne med snæversynet, de 
fundamentalistiske kristne 
og sagen om den homoseksu-
elle, unge mand, hvilket også  
fyldte meget i de danske me-
dier. Hele pladen er indspillet 
som de gamle færøske plader 
fra 1950erne, da det er min 
måde at illustrere, at alt er 
gået i stå, og at Færøerne skal 
glemme nostalgien og følge 
med udviklingen, forklarer 
Teitur.

Han er ikke blevet overfuset 
efterfølgende af konservative 
kristne, hvilket kan skyldes, 
at størstedelen af dem, der 
har lyttet til pladen, er enige 
i hans påstande, eller at an-
dre bands som punkrockerne 

TRANSATLANTISKE 

Allerede som 16-årig flyttede Teitur til Dan-
mark for at gå i gymnasiet. Teitur spillede 
regelmæssigt på den lille singer/songwriter-
klub Club Junction på Østerbro. I den perio-
de tog han til London og New York mindst en 
gang om måneden for at skrive sange sam-
men med andre musikere.  PR-FOTO.

ODENSE: Koncerten på Posten lørdag 
bliver kaldt et show, også selvom det 
hele foregår akustisk. Men man vil vide, 
at en sangerinde som Lisa Kekaula sag-
tens kan lave et show helt af sig selv, hvis 
man har set eller hørt hende i Basement 
Jaxx, MC5 eller det band, hun har spillet 
mest med, The Bellrays. 

Lørdag er hun i selskab med pianisten 
og guitaristen Bob Vennum, ligeledes 
kendt fra The Bellrays. De to skal tilsam-
men levere det akustiske show, der gen-
remæssigt bevæger sig mellem punk 
og rock. Og det er ikke en musikalsk en-
gangsaffære - duoen arbejder i øjeblik-
ket på at udgive det akustiske projekt på 
plade. Koncerten begynder kl. 21. (subt)

LISA KEKAUOLA AKUSTISK I ODENSE

SVENDBORG: I oktober 1994 spillede 
Level 42 afskedskoncert i Londons Royal 
Albert Hall. Men i 2002 var en af frontfi-
gurerne, bas-
sisten Mark 
King, tilbage 
med en so-
loudgivelse, 
og lørdag kan 
hele det gam-
le band høres 
i Svendborg 
Idrætscenter. 

Level 42 
gjorde sig til 
ét med den engelske musik- 
scene, da de i 80’erne og 90’erne hit-
tede med ”Running in the Family”, ”Les-
sons in Love”, ”Heaven in my hands” og 
dem, der var unge dengang, kan sikkert 
fortsætte listen. 

Gasolin-kopibandet ”Midt om natten” 
er hyret til at varme publikum op før 
koncerten, der begynder kl. 20. (subt)

LEVEL 42 GENDANNET

ODENSE: Hun har både været kendt for 
at være kæreste med kronprinsen og for 
diverse tv-shows, men det er sangerinde, 
Maria Montell i virkeligheden er. Hun har 
taget turen fra pop til jazz og bossa, og 
sidstnævnte er også på programmet fre-
dag aften på AliBi. 

Her spiller hun sammen med piani-
sten Michael Vitten, der har lidt flere år i 
jazzmiljøet bag sig. Han har blandt andre 
spillet sammen med Palle Mikkelborg, 
Kasper Tranberg og George Russel. Han 
har dog også været tilknyttet den elek-
troniske musikscene og står i øvrigt også 
for musikken til Momentums næste tea-
terforestilling ”Den 13. nævning”. 

”Singers Night” på AliBi er den første 
af sin slags og begynder kl. 21.30. (subt)

SINGERS NIGHT MED MONTELL

UNMACK OG NØRLUND PÅ TURNÉ

i ”200” er langt mere grove i 
deres kritik.

- De går direkte efter perso-
nen og er ekstremt hardcore. 
Jeg anser mig selv for at være 
mere galant. Men jeg følte en 
trang til at være en del af den 
færøske musikscene og ikke 
kun ham den store udenland-
ske kunstner, der kun synger 
på engelsk og bor i udlandet, 
understreger Teitur. 

Vender tilbage til Posten
Hr. Lassen er endnu ikke så 
kendt i Sverige, men han sat-
ser på, at kendskabet til ham 
vokser, efterhånden som han 
får spillet rundt i det store 
land.

- Danmark er faktisk det 
eneste land, jeg er virkelig 
kendt i. For selv om jeg har 
spillet i de fleste stater i USA, 
kan jeg vist ikke påstå, jeg er 
kendt derovre. Til gengæld 
har jeg set mere af Amerika 
end de fleste amerikanere, si-
ger Teitur.

Da han kom hjem fra sta-
terne, spillede han én af sine 
første koncerter netop på Po-
sten - dengang Rytmeposten 
- i Odense.

- Min første turné i Dan-
mark begyndte faktisk også 
på Posten, så måske har jeg 
ubevidst valgt at indlede den-
ne turné samme sted, fortæl-
ler Teitur. 

Han har efterhånden op-
trådt så mange steder, at han 
ved, hvilke lokaliteter han 

Færøernes stolthed er  
flyttet til Stockholm og  
aktuel med engelsksproget 
album med amerikanske  
og islandske musikere

præsterer optimalt i og ikke 
mindst, hvordan forskellige 
lokaliteter præger hans ind-
spilninger.

- En koncert lyder jo vidt 
forskelligt alt efter, om den 
foregår på en klub i New York 
eller på en strand med udsigt 
over vandet. Man reagerer 
forskelligt alt efter, hvor man 
er fysisk. Derfor valgte vi at 
indspille mit seneste album 
i det vinterlukkede svenske 
pensionat ”Friedhem” i Got-
land.

Personlige punktnedslag 
Friedhem blev bygget af en 
spansk prinsesse i 1860’erne, 
og Teitur betragter det nær-
mest som et gigantisk duk-
kehus, hvilket har medført, 
at han på coveret til ”The 
Singer” har illustreret sig selv 
som en lille dukkefigur.

- H.C. Andersen var faktisk 
gæst. Hans ulykkelige kærlig-
hed Jenny Lind kom der også 
ofte om sommeren, hvor det 
vrimlede med liv. Modsat om 
vinteren, hvor det præcis som 
nu er helt forladt, og man fø-
ler sig helt alene omgivet af 
antikke møbler, siger Teitur.

Måske for at fuldende den-
ne form for ”tidsrejse” er han 
gået bort fra sin trofaste, aku-
stiske guitar som det drivende 
instrument og har eksperi-
menteret med trombone, sa-
xofon, klarinet og cello.

- Alt inden for musik hand-
ler om, hvilke farver man 
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POP
Teitur: ”The Singer”
#####¤

”I always had the voice, and now I 
am a singer,” konstaterer Teitur i de 
første strofer af ”The Singer”, som 
indleder færingens fjerde album 
med et showoff i stemmepragt, kun 
understøttet af spagt uh-huh-kor, 
sporadisk cello og den svage lyd af 
filtkøller mod en xylofon. 

Efter sidste års tilbagevenden til 
fødeøernes modersmål på paren-
tesen ”Káta Hornið” bryder Teitur 
med sin autentiske livelyd og leverer 
i stedet en lagkageproduktion. For 
det meste holdes instrumenterne 
dog yderst skrabede, og i den nøgne 
fremtoning understreges færingens 
position som rigsfællesskabets mest 
besjælede vokalist. 

Foruden titelnummeret gør den 
minimalistisk indpakning den små-
hårsrejsende ”We Still Drink the 
Same Water”, den nærmest høre-
spilslydende ”Guilt By Association”, 
den dvælende ”Legendary Afterpar-
ty” og den afsluttende ”You Should 
Have Seen Us” til enestående ople-
velser. Mindre højtidelig, men lige så 
fremragende er den ligeledes afpille-
de ”Don’t Let Me Fall In Love With 
You!”, som slæber sig af sted med 
rungede el-guitar og trommer. 

Tid og plads
Teitur har på intet tidspunkt travlt 
på albummet, som får tid og plads 
til at brede sine eksperimenter og 
sejle samtlige søsatte skibe i havn i 
en perfektionistisk doseret, men på 
intet tidspunkt omklamrende pro-
duktion.

Pladen står udtryksmæssigt i skarp 
kontrast til debutten ”Poetry And 
Airplanes” og efterfølgeren ”Stay 
Under The Stars”, som begge var 
centrerede omkring den simple 
klaver- eller guitarbårne singer-
songwriterstil. ”The Singer” er en 
krævende lytteoplevelse og ikke en 
singer-songwriterplade, man skrå-
ler med på fra første færd. Og i gabet 
mellem de to yderpunkter falder der 
et par numre, som ikke rigtig lykkes 
med at være nogen af delene.

”The Singer” kræver tid til at 
bundfælde sig, men så sniger den sig 
også ind på lytteren, som stille og ro-
ligt bliver klar over at være vidne til 
noget stort. Selv om stilen er lagt om, 
og vejen til de fængende melodier er 
blevet mere snørklet, så er de der-
nede. Og det bøjes langsomt i neon 
af den ambitiøse opbygning og Tei-
turs overbevisende vokalindsats, at 
færingen er mere end en mand med 
en guitar og et godt øre for melodier. 
Han hører til i toppen af dansk mu-
sik, og ”The Singer” er et nøgleværk, 
i, hvad der forhåbentlig bliver et stort 
katalog.

Teitur: ”The Singer”, Arlo & Betty Recor-
dings/Playground Music

RIGSFÆLLESSKABETS 
BEDSTE SANGER

AF SIMON STAUN
sim@fyens.dk

AF NIELS NØRGAARD
kultur@fyens.dk

Teitur (født Teitur 
Lassen i 1977 i Tórs-
havn) er sanger/
sangskriver
Han lærte som 13-
årig at spille orgel 
af sin far og var i en 
årrække forsanger 
og guitarist i bandet 
Mark No Limits. 
Som 16-årig flyttede 
han til Danmark, Hol-
stebro, med sin mor 
og søster for at gå i 
gymnasiet. 
I 2003 skrev han kon-
trakt med det ameri-
kanske pladeselskab 
Universal Records, 
der udgav hans de-
butplade ”Poetry & 
Aeroplanes”. 
I april 2006 udgav 
Teitur sit 2. studieal-
bum ”Stay Under The 
Stars”.
I marts 2007 vandt 
han Danish Music 
Awards som Dan-
marks bedste sanger 
foran Simon Kvamm, 
Michael Simpson og 
Thomas Helmig.
Hans nye album ”The 
Singer” udkom 11. 
februar
 
 

F A K T Agerne vil have frem. Derfor 
stræbte jeg efter en speciel 
klarinet- og messinglyd, som 
er efterbehandlet elektronisk 
for at skabe en masse overto-
ner, vi kunne eksperimentere 
med, siger Teitur.

Tre måneder inden ophol-
det på Friedhem begyndte 
han sammen med vennen 
Tróndur at gennemgå samt-
lige numre for at finde ud af, 
hvordan hver enkelt historie 
blev bedst fortalt.

- Sangene er samlet gennem 
syv år og har nærmest karak-
ter af punktnedslag i min per-
sonlige dagbog, så jo mere det 
lyder af mig, jo bedre. Det er 
dog ikke helt så abstrakt, som 
det lyder til. Men jeg kender 
mit publikum og ved, de kan 
tage stilling til musikken, for-
klarer Teitur og tilføjer:
- Sange bliver ikke gode, før 
de har en mening. Det har 
jeg lært efter at have skrevet 
mere end 700. Så længe det 
blot er ærligt, vil jeg stå inde 
for hvad som helst.

Læs minianmeldelse på www.
fyens.dk/nu fredag og hele an-
meldelsen i lørdagsavisen
 
Posten, Odense, torsdag kl. 21.00

TEITUR




