Flemming Oppenhagen Behrend: Hjem til Skagen
Ingen angivelse af pladeselskab og nummer.

En samling meget blandede bolcher vil jeg kalde denne udgivelse.
Holger Bjørnholt-Fink
Jeg har det noget blandet med Hjem til Skagen.
På den ene side er der tale om meget fint instrumentalt arbejde. Solisten spiller selv guitar, og det
gør han på en særdeles kompetent måde, og lydbilledet står også rigtig godt.
Det kniber lidt mere, når det kommer til teksterne og sangen.
Den bedste melodi er ubetinget den, som Flemming har lavet til Hans Hartvig Seedorffs Den fine
lyse nat. Den virker helstøbt og netop denne tekst med egen melodi klæder i høj grad solistens
fremførelse.
Nogle af Flemmings egne tekster virker lidt primitive, og det ville klæde Flemmings sang, hvis han
en gang imellem lagde lidt mere saft og kraft i sin vokal; den kommer nemt til at virke lidt for pæn.
Der er visse ting, der lykkes ret godt. Den lidt selvironiske tekst til den gammelkendte melodi Red
Sails In The Sunset (Når lygterne Tændes på dansk) er rigtig god, og der er også gode tiltag på
Ungdomsminder, Hjem til Skagen og Knippelsbro, hvor melodierne er lånt fra henholdsvis Those
Were the Days, The Wild Rover og Gasolins Langebro. De to sidstnævnte foretrækker jeg nok i
henholdsvis De Gyldne Løvers og Gasolins udgaver, selvom Knippelsbro bestemt ikke er uden
kvaliteter.
Derimod er jeg helt uforstående overfor Kristuskærligheden. Jeg kan simpelt hen ikke finde ud af,
om den er ment som en parodi på Frelsens Hær, eller om den skal tages for pålydende.
Jeg er heller ikke imponeret af Hvordan kan du elske en som mig. Meningen er sikkert god nok, men
emnet er fortærsket og hørt mange gange før – og bedre – i andre versioner, synes jeg.
Og så er jeg stærkt i tvivl om, hvorfor der skal blandes tyske og engelske sange ind i alt det danske.
På alle de danske sange er der et umiskendeligt Flemming Behrend islæt, det være sig tekst eller
melodi. Dette synes ikke at være tilfældet med de tyske og de engelske.
Som nævnt: En gang blandede bolcher. Jeg synes godt, der kunne have været nogle imellem, der
smagte lidt stærkere.

