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Alt rock-bandet Lindrings debutalbum ”Giv tid” er et konceptalbum med 10 nykomponerede melodier til nogle 

af de bedste klassiske digte fra den danske sangskat og litteraturhistorie. 

 

Soundcloud anmeldereksemplar af hele albummet Giv tid kan høres på: 

https://soundcloud.com/lindring/sets/giv-tid-anmeldereksemplar/s-1UvNH  

 
Alle sangene på alt rock bandet Lindrings debutalbum ”Giv tid” genbruger nogle af de bedste tekster fra den danske sangskat og 
litteraturhistorie, skrevet af store digtere som Johs. V. Jensen, B.S. Ingemann, Jeppe Aakjær, Emil Aarestrup m.fl. – med helt ny 
musik af Lindring. Teksterne på pladen er valgt fordi de rummer almengyldige temaer som forelskelse, begær, håb, angst for at 
miste, længsel efter foråret i den lange vinter, alderdom, død og meningen med livet i det hele taget.  
 
Tanken bag projektet at give de nogle af de bedste tekster fra den danske sangskat nyt liv, og bringe dem videre til et nyt og yngre 
publikum, som ikke nødvendigvis er bekendt med de gamle udgaver af ”Det er hvidt herude”, ”Snemand Frost og Frøken Tø”, 
”Stille hjerte, sol går ned” osv. men forhåbentlig ligesom Lindring vil høre dem som yderst vedkommende og relevante i en nutidig 
kontekst. 

På den musikalske side kan man beskrive Lindrings musik som en ny form for indie-folkrock, der er inspireret af alt fra klassisk 
musik over jazz og indierock til basal singer-songwriter folk.  
 
Det resulterer i sange, som på den ene side at være baseret på et stort antal akkorder, originale arrangementer, utraditionelle 
opbygninger og strukturer, komplekse arrangementer med en stor detaljerigdom – og på den anden side en umiddelbarhed og 
lettilgængelighed med fokus på den iørefaldende melodi, og en ambition om at ramme lytteren lige i hjertet. 

Albummet ”Giv tid” udkom i slutningen af april 2017 på cd, streamingmedier samt hvid og sort luksusvinyl trykt hos det danske 
vinyltrykkeri Nordsø Records.  
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Om albummet ”Giv tid”: 
 
Hele albummet kan streames på https://soundcloud.com/lindring/sets/giv-tid-anmeldereksemplar/s-1UvNH 
 
Lindrings debut-album ”Giv tid” udkom den 20. april 2017 på Brage Records (Lindrings eget label). Albummet er optaget i Black Tornado Studio, 
og produceret, mixet og mastereret af Morten Bue. Sangene på albummet skrevet af sangskriver Morten Schriver, som også har co-produceret 
albummet (to af sangene er skrevet i samarbejde med sangskriver Morten Hilding: ”Stille hjerte, sol går ned” samt Snemand Frost og Frøken Tø). 
Coveret til albummet er designet af Jeppe Grosen/JPG Grafisk.  
 
”Giv tid” udkom på streaming medier (Spotify, Tidal, Apple Music, Google Play), på CD, samt en luksusvinyludgave i begrænset oplag, som er trykt 
i Danmark hos Nordsø Records. 
 
Albummet har et unikt koncept: 10 sange alle med helt nye melodier til nogle af de bedste klassiske digte fra den danske sangskat og 
litteraturhistorie. 

Tracks på albummet ”Giv tid”: 

1. Frihed er det bedste guld (Tekst: Thomas af Strängnäs, 1439) 
2. Det er hvidt herude (Tekst: St. St. Blicher, 1838) 
3. Angst/Til en veninde (Tekst: Emil Aarestrup (1838)  
4. Dagen går med raske fjed (Tekst: B.S.Ingemann, 1838) 
5. Nu lyser løv i lunde (Tekst: Johannes Jørgensen, 1892) (ikke på vinyludgaven) 
6. Stille hjerte, sol går ned (Tekst: Jeppe Aakjær, 1912) (med gæstevokal Mikael R. Andreasen, vinder af Steppeulven 2016) 
7. Solhvervssang (Tekst: Johs. V. Jensen, 1917) 
8. I sne står urt og busk i skjul (Tekst: B.S.Ingemann, 1831) 
9. Snemand Frost og Frøken Tø (Tekst: Halfdan Rasmussen, 1971) (ikke på vinyludgaven) 
10. Har du viser, min ven (tekst: Bengt Ahlfors, 1969) 
 

Om bandet Lindring: 

Lindring er et dansk indie-folkrock som sætter nye melodier til gamle tekster fra den danske sangskat. Selvom Lindring er et helt nyt og 
ubeskrevet blad, er medlemmerne i bandet kendte og etablerede navne på den danske musikscene: 
 
Vokal: Annelouise Adolph (tidl. Sørensen), som er kendt under kunstnernavnet ”Ise” og som finaledeltager i X-factor. 
 
Guitar: Mikkel Ploug, internationalt anerkendt jazzguitarist med en lang række udgivelser bag sig, kendt fra TV2 nyhederne med sit Speech 
Composition Projekt mv. 
 
Synthesizer og klaver: Adi Zukanovic, vinder af Steppeulven-prisen som Årets musiker 2017, medlem af IRAH, spiller med Bisse, Nikolaj Nørlund, 
SVIN mv.. 
 
Bas: Jeppe Skovbakke, anerkendt jazzmusiker, oprindeligt medlem af I Got You On Tape mv. 
 
Trommer: Jeppe Gram, anerkendt jazzmusiker, oprindeligt medlem af Vildnis, Grammofunch mv. 

 

Om singlen Angst/Til en veninde: 

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=U830BfN5CWY 
Wav-fil til radio: https://www.dropbox.com/s/1fdprziqrf9efsj/Lindring%20Angst_Til%20en%20veninde.wav?dl=0 
Sangen er baseret på to digte fra Emil Aarestrups digtsamling ”Digte” fra 1838. ”Til en veninde” udgør teksten til verset, mens det korte digt 
”Angst” som er fast pensum i gymnasierne, fungerer som omkvæd. 
Tekst til ”Angst”: http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=aarestrup1838b39 
Tekst til ”Til en veninde”: http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=aarestrup1838a18  
 
Om singlen Solhvervssang ”Vor sol er bleven kold” 
Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=x9HEU_gjAXg 
Wav-fil til radio: https://www.dropbox.com/s/1fdprziqrf9efsj/Lindring%20Angst_Til%20en%20veninde.wav?dl=0 
Teksten til sangen er Johannes V. Jensens digt ”Solhvervssang” som kan betegnes som en ateistisk julesang om længslen efter sommer på årets 
mørkeste dag. Digtet udkom i Politiken i december 2017 og blev første gang sat i musik to uger senere af komponisten Johannes Andersen. Senere 
har en lang række komponister lavet nye melodier til teksten, bnl.a. Oluf Ring og Herman Koppel. Artikel om de mange versioner kan læses på 
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http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/mdrsang/2012solkold.html 
 

MaterialeMaterialeMaterialeMateriale 

 
Coverfoto til albummet ”Giv tid” i høj opløsning: 
https://www.dropbox.com/s/1k59mtga6od0bm8/cover-givtid-album.jpg?dl=0   

Bandfoto 1: 20x30cm 300 DPI (fotograf: Maria Fonfara): 
https://www.dropbox.com/s/2uususgn0rlqjtm/lindring-300dpi-20x30cm-fotografMariaFonfara.JPG?dl=0  
 
Bandfoto 2: 33x28,3cm 300 DPI sort-hvid (fotograf: Maria Fonfara): 
https://www.dropbox.com/s/k8b9v5p8iwhu0qn/Lindring-SH-fotoMariaFonfara-33x28.3cm-300dpi.JPG?dl=0  
 
Singlen ”Solhvervssang” i høj opløsning/til radio: 
https://www.dropbox.com/s/te8mo8szpc82nl0/Lindring%20Solhvervssang.wav?dl=0  
 
Singlen ”Angst/Til en veninde” i høj opløsning/til radio: 
https://www.dropbox.com/s/1fdprziqrf9efsj/Lindring%20Angst_Til%20en%20veninde.wav?dl=0  
 
Soundcloud anmeldereksemplar af albummet ”Giv tid”: 
https://soundcloud.com/lindring/sets/giv-tid-anmeldereksemplar/s-1UvNH 
 
Albummet Giv tid”på Spotify: 
https://play.spotify.com/album/0GzAG8iK8PwiiZscLvp7gD 
 
Tidligere udsendt single med video ”Det er hvidt herude”:  
https://www.youtube.com/watch?v=hElloklcm4U 
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Brage Records / Lindring 
W: www.bragerecords.dk  / www.lindringmusic.dk  
T:  61683853 
E:  info@bragerecords.dk  / info@lindringmusic.dk   
F:   Facebook.com/lindringmusic/  


