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Flot modtagelse af ny CD 
 
Karsten Holm fra Stjær ligger nummer tre på Dansktoppen 
 
Single-udspillet »Vi drikker månen fuld« fra Stjær-sangeren Karsten 
Holms netop udgivne CD »Memories are made of this« fik en mildt sagt 
hjertelig modtagelse hos lytterne, da nummeret, tekstligt inspireret af 
oplevelserne ved byfesten i Holms barndomsby Thorning, i sidste uge 
var blandt testerne til Dansktoppen. 
»Vi drikker månen fuld« blev stemt direkte ind på tredjepladsen, kun 
overgået af to af Dansktop-listens tunge drenge, Fede Finn & Funny 
Boyz med »Alle mand på dæk« og Aldahl: med »Lev dit liv«, som har 
henholdsvis fem og 11 uger på bagen i toppen af Dansktop-listen. 
 
Dejlig respons 
- Det er dejligt at lytterne synes om nummeret, og det giver mulighed 
for at tale med lidt mere vægt, når jeg skal i dialog med f.eks. TV2 
Charlie, siger Karsten Holm med henvisning til bestræbelserne på også 
at få foden indenfor i TV-programmet Top Charlie, der ganske vist holder 
pause netop nu. 
- Når man er kommet på Dansktoppen har man ligesom lidt mere at 
komme med, og nu kan det jo være, at der smutter noget mere med, 
lyder det fra Karsten Holm. 
 
Glade i låget 
Karsten Holm fornemmer, at det er stemningen på nummeret som har 
appelleret til lytterne. 
- Jeg har fået mange tilbagemeldinger, deriblandt selv-følgelig fra nogle 
af dem der bor derude i Thorning, og som synes, det er rigtig sjovt med 
et nummer som handler om deres byfest, men der er også andre, som 
har meldt tilbage med kommentarer om, at de kommer i rigtig godt 
humør af at høre nummeret. 
- Fra en lød det, at nummeret "gjorde dem glade i låget”. Lytterne får 
åbenbart nogle minder frem på nethinden, fra da de selv var unge og 
oplevede det samme som jeg ved de årligt tilbagevendende byfester 
rundt omkring. Det er typisk mennesker, som er opvokset på landet, 
siger Karsten Holm.  
 
Har ramt bredt 
Ifølge programvært på Dansktoppen, Carsten Løvschall, er det ikke i sig 
selv usædvanligt, at boblere indleder så højt placeret som en 
tredjeplads. Det gjorde således også Fede Finn & Funny Boyz samt 
Flemming Antony for nogle uger siden. 
- Men det er jo mere etablerede navne, så det er da bestemt 
usædvanligt, at en mindre kendt kunstner som Karsten Holm starter så 
flot. Hvad det er ved sangen, der har fanget lytterne, skal jeg ikke gøre 
mig klog på. Dansktoppens lyttere er en broget skare, så det eneste, jeg 
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tør sige, er, at den har ramt bredt, siden den kan debutere så højt oppe 
på listen, siger Carsten Løvschall. 
 
Foto: Karsten Holm i studiet under optagelserne af »Memories are made 
of this«-CD'en. Et af Karsten Holms to egenkomponerede dansksprogede 
numre på CD’en, »Vi drikker månen fuld« røg forleden direkte ind som 
nummer tre på listen. 
Tilbage 
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