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Hun har sunget
hudløst og
hudflettende
om sine inderste
følelser, om
eksperimenterende
sex, om sidespring,
om tiden og om tab.
Med sine meningers
mod eller midt i et
opbrud. Igennem
40 år – og uden at
blive en parodi på
sig selv. Det eneste,
der aldrig har ændret
sig, er hendes
blonde fremtoning
og ru stemme. I en
alder af 58 fortæller
A N N E L I N N ET
om otte af sine mest
markante sange,
og hvad der ligger
bag af levet liv

MØDE 1 Fredag klokken 12,
Løven & Bastionen, Christianshavn
Anne Linnet står i restaurantdøren med udsigt
over Christianshavns volde. Ryger en enkelt af
sine smøger, som hun kalder dem. Det er indian
summer i København, 21 grader og gyldent
løvfald. Hendes læderjakke står åben. Hun vinker. Den hæse, aarhusianske dialekt, det lange,
blonde hår, de mascaraindrammede blå øjne.
På nogle meters afstand ligner hun sig selv fra
de pladecovere, der stod i mit barndomshjem,
endnu før jeg var født. På en prik. Lidt flere furer
helt tæt på, men hun fyldte også 58 i juli.
Tilværelsen tager ellers ikke på Anne Linnet
med fløjlshandsker, hvad Marquis de Sades
tidligere frontfigur heller aldrig har bedt om.
Den til stadighed produktive, storsælgende og
anmelderroste sangerinde har været gift med
en mand, er gift med en kvinde, fået børn med
mænd og kvinder. Skabt røre og berørt. Fortolket, blevet tolket og mistolket. For halvandet år
siden blev hun og hendes 24-årige hustru mødre
til lille Isolde. Det var Anne Linnets sjette, hvis man tæller 00ernes to
adoptivbørn fra Rumænien med. Og det gør man.
’En væsentlig del af min livsappetit og åbenhed for fornyelse hænger jo
nok sammen med de mange unge mennesker og musikere, jeg omgiver
mig med. Den energi og åbenhed er altid spændende. Det kan jeg sgu
godt lide, altså. Det kan være besværligt at have børn, men de er livgivende’, konstaterer hun.
Nu står Anne Linnet altså i døren til Løven & Bastionen og byder mig
velkommen. Snakkesalig og åben. Venlig, men bestemt over for personalet, da hun sender en hønsesalat tilbage til køkkenet og bestiller en omgang fiskefrikadeller i stedet.
I en mail har jeg forklaret, at jeg gerne vil bruge hendes bagkatalog som
udgangspunkt for interviewet. Den er hun med på. Med over 30 plader
og fem forskellige bandkonstellationer i bagagen har hun leveret og præsteret mere end nogen anden i dansk rock og pop siden start-70erne. I en
rød tråd fortsætter hun med at genopfinde sig selv, provokere, tage chancer og skabe et noget nær uudtømmeligt soundtrack, som min mor fx har
danset, leet og tudbrølet til gennem årene. Fordi man mærker det levede
liv i sangene. At de gemmer på en historie, som Anne Linnet deler med sit
publikum.
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Selv græder sangerinden ikke meget, siger hun. Ligesom hendes mor.
Men på vej gennem fortællingerne om de numre, som jeg spørger særligt
til, sker det, at hun bliver tavs. Sænker blikket og kigger ud gennem vinduet, mens hovedet står i ren profil. Stadig samme næse.

Mama used to tell me stories
Now I think it’s time that we change the parts / You can close your
eyes, but open up your heart / and nothing’s gonna hurt you anymore
Anne Linnet, fra ’Anne Linnet’, 1974

– JEG SKREV DEN HER SANG om min mor, da jeg indså, at jeg en dag ville være den voksne af os to. Jeg var i mine tidlige 20ere, og den skal høres
som en hyldest til min opvækst, der var tryg og varm. Min far var også
rar, men han arbejdede evig og altid. Samtidig var jeg begyndt at indse,
at jeg på et tidspunkt skulle give noget tilbage og passe på min mor, som
hun havde passet på mig.
– Der er en særligt sigende oplevelse fra min barndom, hvor vi fire unger som sædvanlig var nogle vilde kugler. Vi boede på Langenæs Allé i
Aarhus, oppe på sjettesalen, og min mor kaldte ned. Nu skulle vi spise. Til

sidst måtte hun ned og hente os. På vej op i elevatoren begyndte hun at
græde. Det kom som et chok for mig, at der var noget, hun ikke magtede.
– Jeg tror ikke ligefrem, at min mor følte sig ladt i stikken af min far, der
var kirurg. Men vi var en stor mundfuld. Hun var selv uddannet tandlæge
og utroligt intelligent, men de havde besluttet sig for, at hans karriere
havde førsteprioritet.

de første numre, jeg skrev til gruppen. Jeg havde
købt en Mercedes model 180. Det var et gammelt skrummel, og jeg tog den ofte ind til Aarhus for at gå i byen. Der lå et diskotek inde i en
tidligere købmandsgård på Vestergade 58, hvor
jeg ofte kom for at danse. En aften fik jeg øje på
den her smukke brunette, som bevægede sig helt
vildt lækkert. Man kan altid se, om mennesker
er i kontakt med musikken, når de danser, og det
var hun i høj grad.
– Jeg kan stadig huske, hvordan sangen dukkede op på vej hjem i bilen. Med et stort smil og en
glødende smøg ud gennem det åbne vindue. Jeg
greb en guitar, som det første og skrev sangen
færdig. Det tog et kvarter. Jeg kunne ikke vente
med at komme i øvelokalet med den og de andre
tøser. De var også vilde med den.
– Sangen blev hurtigt et hit, men de færreste
anede, at den var skrevet til en anden kvinde.
Det var også fløjtende ligegyldigt. Jeg skelnede
ikke mellem køn.
– Det tiltrak sig i forvejen stor opmærksomhed,
at vi var et pigeorkester med bassist, trommeslager og guitarist på. Det
var ikke set før, og musikfyrene stod i en kødrand yderst i lokalet, når vi
spillede. Med armene over kors skulle de lige se, om vi overhovedet kunne
noget. Vi var måske ikke de store instrumentaliser, men vi øvede til gengæld som små svin, så vi var sammenspillet som gruppe.
– Modsat hvad mange tror, var Shit & Chanel ikke en del af kvindebevægelsen. Vi havde mest gang i vores egen ting, selvom ’Smuk og dejlig’ blev
gjort til en slags slagsang.

Smuk og dejlig
Ja, pas på, at ilden i mig ikke bliver tændt / vi
ku’ begge to meget let bli’ forbrændt / Men

Livet det begynder nu

det er ikke let, for du er så smuk og dejlig

Vinden stryger varsomt din kind / Himlene kan åbne kolde hjerter / Når mit

Shit & Chanel, fra ’No 5’, 1975

– JEG VAR blevet kæreste med Holger Laumann som 17-årig. Han var saxofonist. Det var på dronningens fødselsdag, at vi fik øje på hinanden. Jeg
var på vej til tennis og snublede over en kantsten. Han knaldede hovedet
ind i en flagstang. Det var jo også flagdag. Jeg opsøgte ham nogle aftener
senere på en jazzklub. Vi blev gift, da jeg var 21.
– Omtrent samtidig stiftede jeg Shit & Chanel. ’Smuk og dejlig’ var et af

øje blændes, når du langsomt trænger ind / På ensomhedens gemte enemærker / Livet venter ikke på nogen / Det er det, du ved, og det, du lever
Anne Linnet Band, fra ’Cha cha cha’, 1982

– MIN FAR DØDE i 1979. Shit & Chanel-perioden var ved at være slut,
og jeg havde sat gang i Anne Linnet Band sammen med Lis Sørensen og
Sanne Salomonsen. Desuden var jeg midt i en turné med sangene fra Tove
Ditlevsens ’Kvindesind’, og jeg kunne slet ikke overskue at gennemføre.
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Anne Linnet på scenen ved Christianias
40-års-fødselsdag. På
side 14-15 ses hun efter sin optræden. Hun
lærte sig selv at spille
guitar som ung pige
under et sommerophold hos noget familie
i England.

Mit liv var i opbrud,
og det smittede også
af på min musik

tolkede frit og sensationslystent. Publikum kunne heller ikke komme ind,
og det kunne mærkes på pengepungen. Men jeg holdt min kæft. Jeg har
aldrig haft brug for at retfærdiggøre mine sange.

MØDE 2 Man ag klokken 21.50, Fredens Eng, Christiania
Op gennem 1970erne og 80erne var Anne Linnet fast inventar på Christiania, som lagde haller til en række af hendes koncerter. Her til aften er hun
del af et all stars-hold og skal give et par numre i anledning af Stadens
40-års-fødselsdag. Da hun ankommer i bandbussen med konen Tessa og
korsangerinden Engelina, er hun i højt humør. Spændt op. Trioen fjanter
rundt backstage. De øvrige kendisser – deriblandt et Gasolin’-medlem
og Sort Sols forsanger – synes hun mindre interesseret i. Da der er et par
Jeg aflyste resten af koncerterne og forskansede mig med familien i Åbyhøj, hvor jeg forsøgte at holde sammen på det hele. Min fars død kom som minutter til, at det bliver hendes tur, kommer hun over og griber mig
om skulderen. ’Du skal bare mase dig op ved siden af
lyn fra en klar himmel. Vi var alle sammen slået ud
scenen, så du bedre kan se’, siger hun. Omsorgsfuldt,
af det.
grænsende til det moderlige.
– For mig satte tabet gang i en masse forandrinSom barn fik Anne
Linnet ’Nu lukker sig
Anne Linnet lægger ud med ’Barndommens gade’ og
ger. Mit forhold til Holger var ved at udleve sig selv,
mit øje’ sunget højt
høster aftenens hidsigste bifald. Inden næste nummer
og det var jeg ked af. Jeg elskede ham jo højt, men
ved sengetid. Den
griber hun chancen for at kommentere det folketingsjeg kunne bare ikke leve med ham længere. Det var
synger hun fortsat
valg, der fandt sted i kongeriget rundt om Christiania
forfærdeligt at skulle fra ham. Mit liv var i opbrud,
for familiens yngste.
10 dage forinden:
og det smittede også af på min musik. ’Livet det
’Lad os håbe på, at vi med den nye regering kan få
begynder nu’ handler om trangen til at give sig hen
Danmark gennemsyret af lidt mere fællesskabsånd’, tordner hun i mikrotil et menneske, man lige har mødt på sin vej. At leve i nuet og lade livet
fonen og dedikerer i dagens anledning ’Smuk og dejlig’ til fristaden.
begynde forfra med det samme. Samtidig opstod behovet for en ny lyd.
Efterfølgende rider Anne Linnet videre på suset. Med korte tilråb dirigeJeg var blevet pænt træt af pæne treklange og forudsigelige klangbilleder.
rer hun os om bag teltet, hvor hun henter høkerbajere i en skurvogn. Jeg
Derfor grundlagde jeg Marquis de Sade.
får forklaringen på, hvorfor hun glæder sig over magtskiftet:
’Der er gået sport i kulturen. Men man må ikke behandle kunst som
sport.
Det kan godt være, de prøver med amatørprogrammerne på tv,
Glor på vinduer
men du kan ikke sige, hvem der er bedst i musik. Du kan sige, hvad der
Hey, du har slet ikke noget tøj på / og det er der ingen andre, der kan se /
bevæger dig mest som menneske’.
De tror, jeg går og glor på vinduer / men jeg tænker kun på dig og det
Lidt efter søger hun tilbage mod scenen. Der er fællessang med all starsMarquis de Sade, fra ’Marquis de Sade’, 1983
holdet, inden aftenen slutter. Det ville klinge hult uden hende.
– JEG SKREV BÅDE ’Nattog’ og ’Glor på vinduer’ på Kronprinsessegade,
lige ved Kongens Have. I nummer 2, og sjovt nok inde bag det skæveste
Barndommens gade
vindue i København. Der havde jeg lejet mig ind, når jeg var i byen, og
Fløj du så vidt over lande, og voksede du fra din ven /
Holger passede børnene i Åbyhøj. Begge sange var inspireret af en meget,
Jeg er din barndomsgade, jeg kender dig altid igen
meget smuk svensk danserinde, som jeg så en smule til på det tidspunkt.
Anne Linnet, fra ’Barndommens gade’, 1986
– Med Marquis de Sade oplevede jeg for en stund at være decideret
upopulær hos den samme kvindebevægelse, der havde haft så travlt med
– Mit forhold til Tove Ditlevsen og hendes poesi går langt tilbage. Til en
at omfavne mig i 1970erne. Der var ellers ikke så meget sadomasochisme
dag i 1975, da jeg var på besøg hos en veninde i Aarhus. Hende, der inspii teksterne, selvom et nummer som ’Trængt op i en krog’ decideret handle- rerede mig til ’Smuk og dejlig’, for at det ikke skal være løgn.
de om alt det. Det var nærmere den hårde, kolde lyd, der afspejlede vores
– Hun havde netop været på indkøb i et antikvariat, og mens hun var
fascination af det univers.
ude i køkkenet og lave te til os, kiggede jeg i stakken af brugte bøger. Jeg
– Jeg husker især en episode i Odense, hvor Marquis de Sade ankom til
fik fat i ’Kvindesind’ og slog tilfældigt op på en side: ’Der bor en ung pige
en lydprøve. Hovedindgangen var spærret af en flok kvinder med bannei mig, som ikke vil dø / hun er ikke længere mig, og jeg ikke hende / men
re. ’Boykot Marquis de Sade’ og ’Anne Linnet går ind for hustruvold’, stod
hun stirrer imod mig fra spejlet, i øjnenes sø / som søger hun noget, hun
der på dem. Det viste sig, at Ekstra Bladet havde fået fat i sangteksterne,
ikke mere kan finde’, stod der. Jeg fortsatte nogle linjer, og stoppede så
endnu før debutalbummet var udkommet, hvorefter journalisterne forop. ’Hvor fanden kender hun mig fra?’ tænkte jeg. Jeg lånte bogen med
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Anne Linnet-albummet ’Jeg er jo lige
her’ fra 1988 er et af
danmarkshistoriens
bedst sælgende.

hjem og begyndte at sætte musik til hele ’Kvindesind’. 14 dage senere tog de så kontakt fra forlaget Gyldendal og spurgte, om jeg kunne tænke
mig at sætte musik til hele ’Kvindesind’. ’Det har
jeg allerede
gjort’,
I 1980erne fik Anne
Linnet en stalker,
svarede
som blandt andet
jeg.
forfulgte hende i bil.
– Man
Problemet blev løst
kan
med en bodyguard.
roligt
sige, at
jeg følte mig forbundet til Tove Ditlevsen på alle
mulige måder. Efter indspilningen blev der aftalt et møde mellem mig og hende, så hun kunne høre musikken. Jeg glædede mig som et lille
barn. Men kort forinden fik så jeg besked om, at
man havde fundet hende i en skov. Selvmord.
Jeg blev sgu lidt sur på hende. ’Hvis bare du
havde hørt det her’, tænkte jeg. Det kunne have
givet hende noget livsmod, at hun følte sig forstået af nogen, som jeg følte, jeg forstod hende.

Forårsdag
Jeg ved, at al min sidste tid skal leves / Jeg ved,
at tiden tæller hjertets slag / At alt det, vi har
grædt igennem livet / Det svinder på en forårsdag
Anne Linnet, fra ’Jeg er jo lige her’, 1988

– DEN SANG SKREV jeg faktisk 18 år før, den
blev indspillet. Jeg havde siddet med min guitar
og tænkt på mine forældre. De levede sammen
hele livet, og i starten var de sikkert gode til
at sige, at de elskede hinanden. Men så tager
hverdagen én, og så bliver man mindre god til at
huske det. Lige pludselig er der gået mange år,
hvor man ikke har sagt, hvor glad man er for den anden.
– Tilbage i 1980 syntes jeg ikke, at den passede ind i hverken Anne
Linnet Band eller kommende projekter som Marquis de Sade. Den sang
var bare mig selv på en indadvendt facon. Men efter at jeg i henholdsvis
1986 og 1987 havde skrevet ’Tusind stykker’ og ’Tabt mit hjerte’ vidste
jeg, at den ville passe ind på ’Jeg er jo lige her’.
– Jeg var allerede flyttet til Frederiksberg i 1985, og et par år senere
fulgte Holger så efter fra Åbyhøj og fandt en kæreste herovre. Vi var
stadig forbundne, selvom vi ikke kunne leve sammen. Det var det, som
’Tusind stykker’ handlede om. Men nu så vi hinanden som bedste venner,
og vores børn var faldet godt til. Deres skolegang fungerede. Evamaria
havde veninder at lege med, og Marcus kom med ud i studiet, når han
havde fri. Han voksede nærmest op i det studie, hvor ’Jeg er jo lige her’
blev til.
– Hele den plade bar præg af, at jeg gik og glædede mig afsindigt til det
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barn, der voksede i min mave. Jeg var gravid med Alexander under indspilningerne, og det synes jeg, at man kan fornemme. Jeg havde genfundet roen ved tilværelsen. Jeg følte, at jeg var blevet til den klippe, som min
far altid havde været.

Pige træd varsomt
Pige, træd varsomt, for scenen er skrå / Himlen er malet og slet ikke blå /
Og alle de stjerner, der tindrer om kap / dem slukker man blot ved at rykke
på en knap
Anne Linnet, fra ’Pige træd varsomt’, 1995

– JEG HAVDE VÆRET væk i Rom i et år for at skrive på en opera. Da jeg
kom hjem, savnede jeg noget genkendeligt og dansk. Det var nok derfor,
jeg valgte at tolke Kai Normann Andersens viser. Især ’Pige træd var-
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somt’ er en vidunderlig tekst. Jeg går nok ikke helt ind for dens bekymrede livssyn, men pointen om, at meget af det, man møder gennem livet,
er ren illusion, kan jeg stadig godt lide.
– Inden da var der gået en hektisk periode. Efter ’Jeg er jo lige her’
var alt ellers fantastisk. Jeg havde fået Alexander med min pigekæreste
Anne Mette og hans biologiske far, Mads, som var en ung mand, der så
sin søn, når han havde lyst. Nogle år senere gik forholdet til Anne Mette i
stykker, hvorefter jeg var alene i en lang periode. Men så mødte jeg Barbara, og vi tog til Italien sammen.
– Da jeg kom hjem, syntes jeg ikke, at musikscenen havde rykket sig.
Tværtimod. Før fyldte vi kvinder – Anne, Sanne, Hanne og Lis – meget
(Linnet, Salomonsen, Boel og Sørensen, red.). Men nu var der ingen tone-

angivende kvinder. Eller mænd. Der var nye bands, men ingen nye solister
og ingen nye sangskrivere. Det var jeg egentlig lidt skuffet over.

MØDE 3 Tirsdag klokken 14, familien Linnet, Holmen
Anne Linnet bor i en gennemrenoveret flådebygning på Holmen. Den
købte sangerinden – der gennem årene har udvist visse evner som forretningskvinde – længe før, det blev hipt og dyrt at slå sig ned i denne afkrog
af byen. Jeg bliver modtaget af to logrende hunde, Silke og Gaia. Som det
meste andet i boligen er de lyse. Som sofaerne, gulvet, væggene, Anne
Linnets og Tessa Franck Linnets noget nær identiske hættetrøjer. Ved
spisebordet sminkes sangerinden af sin kone. Der er 34 år imellem dem,
men det mærkes ikke. En form for gensidig respekt hersker velsagtens.

Det var jo ikke
spædbørn, og de
havde så meget på
harddisken, som
skulle udskiftes
’Vær sød at kigge på mig’, og ’kig nu på mig, ikke bevæge hovedet’, knalder
kommandoerne. De finder af og til hinanden i et rutineret smil.
Det var stormagasinet Magasin, der dannede rammen om deres møde
for tre år siden. Anne Linnet skulle bruge en jakke til en musikvideo, Tessa
Franck betjente hende, jakken var for stor, en mindre blev bestilt hjem,
og salgsassistenten dukkede op under optagelserne med den rigtige størrelse. ’Så gav jeg en kop kaffe. Kaffe blev til frokost, og jeg sagde til Tessa,
at hun nok skulle kigge under børnemenuen. Vi fik det hurtigt ret sjovt,
men jeg skulle lige vænne mig til, at hun var så ung. Det havde jeg sgu lidt
problemer med i starten’, fortæller sangerinden, mens kæresten uanfægtet fortsætter sminkeriet.
Undervejs dukker sønnerne Marcus og Alexander op, krammer flygtigt
og vader hjemmevant ned i den anden af huset. Folk kommer og går. Her
er plads til alle, og sådan var det også i Anne Linnets egen barndom. Da
hun var 14 år, fik hun en storebror fra Tibet, som hun udtrykker det. Han
ville hellere bo i Danmark efter at være blevet sendt tilbage til sit fødeland. ’Vi havde også en gut fra Nordafrika boende på et tidspunkt. Ahmed
hed han’, indskyder hun.

EN PRODUKTIV DAME
Født 30. juli 1953 og opvokset med forældre, to storebrødre og en lillebror i Åbyhøj. I dag bosat i København.
Anne Linnet har seks børn: Evamaria, Marcus, Alexander,
Maria, Peter og Isolde. Isolde blev født af hendes nuværende kone, Tessa Franck Linnet, i juli i fjor. Hun har tre
børnebørn. Sønnen Alexander albumdebuterede i 2010.
Anne Linnet var den første kvinde, der tog diplomeksamen
i komposition fra et dansk musikkonservatorium.
Hun har udstillet malerier, udgivet digte og børnebøger
og lavet flere end 30 plader. Som solist og som forsanger
i Tears, Shit & Chanel, Anne Linnet Band, Marquis de Sade
og Bitch Boys.
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Anne Linnet har modtaget en række priser gennem årene.
Samt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Jeg ka’ ik’ sig’ nej til dig
Vi kan gå der hånd i hånd, og hvad du ellers vil / Hele verden
kan du få, du skal bare sig’ til / Og jeg ka’ ik’ sig nej til dig
Anne Linnet, fra ’Akvarium’, 2007

– DET VAR EN MEGET atypisk sang, fordi den ikke blev skrevet på noget
instrument. Efter at Marcus var blevet færdigskolet som producer i London, var han frisk på fremover at lave musik med mig. Da han så kom
hjem fra sin årlige overlevelsestur med vennerne et sted oppe i Norge, nåede han akkurat ind i studiet. Så kunne jeg ikke vente længere. Jeg sang
omkvædet for ham, mens jeg trommede rytmen i bordet. ’Vi går i gang
lige nu. Kom!’ udbrød han og satte sig til rette bag pulten. Han hørte det

Til venstre: Anne Linnet med sin førstefødte, Evamaria, i 1973.
Til højre: Marquis de Sade voldflirtede med sadomasochismen,
og gruppens koncerter var lidt af et udstyrsstykke.
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Anne Linnet med
et par fristadsponyer. Til daglig nøjes hun med sine to
hunde, som hun går
ture med i Amager
Strandpark, hvor
hun gennemtrawler
sine sangidéer for
fejl og forbedringer.

med det samme. Den nye, lette energi er meget
sigende for, hvordan det fungerer med ham om
bord.
– Inden da havde der ellers været nogle stillestående år. Jeg trak stikket en lille smule ud
omkring det nye årtusind, fordi jeg brugte alle
mine kræfter på en adoptionssag. Den tog årevis
at få igennem.
– Det bekymrede mig, om børnene kunne
blive velfungerende heroppe. Det var jo ikke
spædbørn, og de havde så meget på harddisken,
som skulle udskiftes. Omvendt havde jeg dårligt
noget valg, da jeg første gang havde mødt Peter.
Han var fire år gammel, og jeg tog ham med til
Skagen. Ude på stranden blev det klart for mig,
at han ikke tidligere havde prøvet at løbe. Men
hans motorik fejlede ikke noget. Jeg kunne se
ham blive bedre. Undervejs i processen for at
skaffe ham hertil opdagede vi, at han havde en
storesøster på et andet børnehjem. Så måtte vi
begynde forfra.

Atter en dag
Og nu er det sent, og alt er forbi / en evig nat
indeni / Jeg tror jeg vågner om lidt / og hør’ dig
sig’, som du har sagt det så tit / Vi ta’r en dag ad
gangen / i morgen er der atter en dag
Anne Linnet, fra ’Anne Linnet’, 2008

– NOGLE GANGE RAMMES vi af en kollektiv sorg, og det skete, da Natasja
(sangerinde og rapper, red.) døde i 2007. Det var så uretfærdigt, så håbløst, at hun skulle af sted allerede. Jeg kendte hende egentlig ikke privat,
men jeg tænkte meget på hendes mor. Det var nok nærmere en sang til

Det tager lang tid
at vende den mørke
knude af savn indeni
24 Ud & Se November 2011

hendes mor, nu jeg tænker over det. Jeg kunne fornemme, hvordan hun
måtte have det.
– Det blev lidt for meget for mig, og jeg måtte lægge sangen tilbage i
skuffen. Den var der ikke helt, men jeg skrev akkorderne og ideen ud på
noder, puttede dem i en kuvert og arkiverede den i mit arbejdsværelse.
– Så døde Holger. Jeg kunne slet ikke fatte og forstå det. Kort tid efter
fandt jeg sangen frem igen. Jeg tilføjede et vers og skrev omkvædet.
– Jeg kan ikke synge ’Atter en dag’ til mine koncerter. Det er for følsomt.
Men når jeg hører nummeret, glæder jeg mig over Holgers saxofonsolo,
som Marcus så elegant har smeltet ind i produktionen. Parløbet gav os
en mulighed for at tale en masse ting igennem om hans far. Det er uhyre
vigtigt at tale ud om de store ting.
– Der findes mange måder at bearbejde sorg på. Sorg er en mærkelig
størrelse. Det tager lang tid at vende den mørke knude af savn indeni, så
man mest af alt mærker det, man fik fra personen. Det når man til, men
det tager tid.

