
’Jo ældre jeg bliver, jo 
mere harmdirrende 

kan jeg blive’. 
Det tør siges. 

64-årige Kim Larsen 
har givet sit første 

interview til Ud & Se 
siden 1986

T E K S T   R U N E  S K Y U M - N I E L S E N

F O T O   T I N E  H A R D E N
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IM LARSEN LYTTER 
sjældent til ny musik. 
Bagerens børn spiser jo 
heller ikke wienerbrød, 
som han siger. Medmin-
dre han altså snubler over 

det. Det var det, der skete for et par år siden, 
da tidernes bedst sælgende danske solist fik 
en pakke med kælen kvindestemme, nogle 
elektroniske beats og aerodynamiske strygere 
ind i øregangene, mens han strejfede forbi en 
af radiokanalernes eftermiddagsflader. Num-
meret lød ret fantastisk, mente han, og han 
satte derfor gang i et mindre opklaringsarbej-
de for at finde frem til sangerinde og sangtitel. 
Sådan noget har Kim Larsen nemlig folk til. 
Det viste sig at hedde ’Toxic’, og kunstneren 
var såmænd den udskældte og skandaliserede 
amerikanske popstjerne Britney Spears.

Der kan man bare se, tænkte han, så faldt 
den fordom også til jorden.

Kim Larsens folk fortalte ham, at lydde-
signerne bag ’Toxic’ var fra Sverige, og Kim 
Larsen meddelte dernæst sin gamle producer 
og mangeårige musikalske sparringspartner, 
Poul Bruun, at de svenskere havde fat i noget 
af det helt rigtige. Der skulle prøves noget nyt, 
og hans næste plade måtte gerne gebærde sig i 
den samme retning. I Britney Spears’ retning, 
med andre ord. Poul Bruun mente måske nok, 
at den håndholdte løsning med lidt akustisk 
spade og sang var et sikrere valg, men Kim 
Larsen insisterede, og okay, hvis det var det, 
han ville, so be it. Så en række elektroniske 
producere blev sat til at lave testproduktioner 
til Kim Larsens forhåndsindspillede vokal. Og 
så mistede han interessen.

– Det kan godt være, at det lyder fedt, når du 
hører det i radioen. Men når du hører det flere 
gange, så er det, som om der mangler noget 
sjæl i det, ik’, forklarer Kim Larsen.

Det lille ik’, der afslutter en betragtelig del 
af hans sætninger, skal ikke efterfølges af et 
spørgsmålstegn. Det er ren retorik, for han 
ved som regel godt, hvad han mener. For 
udefrakommende lignede Britney Spears-
eksperimentet da også et af den slags, der var 

dømt til at fejle. Ud over de oplagte forskelle i alder, afstand og arv på dansk rocks succesrigeste 
solist og amerikansk pops noget historieløse problembarn, var der den hage ved projektet, at 
Kim Larsen i bund og grund ikke bryder sig særligt meget om de computere, som meget mo-
derne musik laves på. Han er af den gamle skole – organisk og analog helt ind til benet. Hans 
yndlingssang er ligefrem en af de første, han lagde ører til, da rock’n’rollen gik op for ham 12 
år gammel i 1957. Nemlig ’Lucille’ med Little Richard. Selvom han på det bestemteste afviser at 
være nostalgiker.

– Der er bare ikke sjæl i maskiner. Jo, der er sjæl i en gammel racerbil, men ikke lige så meget 
som i en hestedrosche. Og det er ikke, fordi jeg ligefrem ønsker hestedroscherne tilbage, men 
de kommer jo nok alligevel, når olien slipper op, ik’, pointerer Kim Larsen.

En hilsen til de smarte drenge
Der findes et fotografi af musikeren fra foråret 1972, som kan være særligt svært at slette fra 
nethinden. Det er taget under rydningen af Stærekassen, et forfaldent bofællesskab på Chri-
stianshavn. Tre uniformerede betjente med hvide kasketter bærer en spjættende Kim Larsen 
ud. Hans velkendte mund står på vid gab, og det er næppe småting, den dengang 26-årige 
rocksanger får svovlet af sted under seancen. Han var den eneste, der ikke forlod Stærekassen 
uden modstand. Dengang var han allerede et kendt navn som frontfigur i Gasolin’, men den 
slags karrieremæssige hensyn har aldrig ladet til at hæmme ham. Godt nok udtalte han i 2006, 
at han var færdig med at blande politik ind i sine tekster, men på hans kommende plade, der er 
den første reelle soloudgivelse siden ’Midt om natten’ i 1983 og Kim Larsens 33. studiealbum alt 
inklusive, er han ude med riven på flere af de helt igennem håndspillede skæringer. På numme-
ret ’Næ næ næ’ kan man fx høre stroferne ’Du kan godt slappe af, vi stemmer blankt igen i dag’.

Er det en protestsang?
– Ja, den starter med at fortælle om, hvordan damerne de kan tage røven på én. Og det skal de 

være velkomne til, den leg kan jeg jo ret godt lide, ik’. Så springer den over til de der drenge, der 
har svindlet og bedraget og slået bunden ud af finanssystemet i den vestlige verden, hvor folket 
så må betale for det i sidste ende og spare på skoler og sygehuse. Så laver man milliardstøtte til 
banditterne for pengene.  

En lille hilsen til bankerne?
– Til de smarte drenge, ik’. Jeg gider ikke sætte navn på, det ved folk jo selv. Nå, men det sidste 

vers er så til politikerne. For mig at se er demokratiet sat ud af kraft, fordi alle partier er ens ef-
terhånden, ik’. Der er intet alternativ, hvis man er imod EU eller rygeforbuddet. Og så stemmer 
man blankt, for man stemmer selvfølgelig, det skal man jo. Indtil for fem år siden stemte jeg 
enten radikalt eller på Socialdemokratiet. Det kan jeg ikke længere. De radikale, der vil forbyde 
parfume. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Forbyde parfume! De er ikke 
rigtig kloge, udbryder Kim Larsen.

Du har ellers sagt, at du ikke gad lave politiske sange mere, fordi de kollapsede efter kort tid?
– Det er korrekt. De mister meget hurtigt fokus.
Har du så ændret holdning igen?
– Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er et spørgsmål om temperament. Jeg bliver så hidsig, at 

jeg ikke kan lade være. Inden i mig er der sådan en rolig stemme, for den har jeg også, der siger: 
’Det nytter ikke en skid, lad dem køre deres ting og hold dig udenfor. Beskæftig dig med det, der 
interesserer dig mest’. Altså romantik, ik’. Men jeg kan ikke lade være. Jeg bliver simpelthen så 
ædende ond, altså. 

Selvom Ud & Ses aftale med Kim Larsen går tilbage til midt i januar, var den ikke helt nem 
at få ført ud i livet. Man fornemmer, at popmusikerens kreds af rådgivere passer godt på 5

Kim Larsen fik mod 
på at synge på dansk 
efter at have hørt 
Steppeulvene og 
pigtrådsudgaven  
af Peter Belli.

.LP/DUVHQ�LQGG����� ����������������



17A P R I L  2 010   Ud & Se

.LP/DUVHQ�LQGG����� ����������������



Ud & Se  A P R I L  2 01018

ham. Kim Larsen har aldrig interesseret sig 
synderligt for hverken pressehåndtering eller 
pengesager, så det tages der hånd om. Når der 
behøves væsentlig længere tid end den sæd-
vanlige time til interview og fotografering, 
skal kalenderen og virkelysten derfor cleares 
gennem anden- og tredjemand. Det kompli-
ceres af det faktum, at Kim Larsen ikke ejer 
en mobiltelefon, og hans halslæge tilmed har 
givet ham besked på at hvile stemmen. Men 
han dukker planmæssigt op på sin managers 
kontor ved et af Odenses hovedstrøg en man-
dag i marts. Efter ham følger en fotograf, som 
føler, at Kim Larsen havde lige lovlig travlt 
med at blive færdig med poseringerne ude i 
bybilledet. Det er ingen hemmelighed, at han 
synes bedre om at fortælle end at stå model. 
Til noget som helst. 

Et slags mysterium 
Talegaverne fejler da heller ikke noget, da 
Kim Larsen først får smidt overfrakken og kan 
lune sig på en kop kaffe og et lille glas portvin. 
Sixpencen på hovedet og de brunt indram-
mede solbriller for øjnene beholder han på, 
og alligevel må han undervejs i interviewet 
manøvrere sig væk fra det skarpe sollys, der 
skærer ind gennem vinduerne i opholdsstuen. 
Det er tilsyneladende stadig tidligt for en 
natteravn. 15 år med hustru og to sønner i 
Odense – Kim Larsen har desuden fire børn 
fra tidligere forhold – dæmper ikke den fede 
københavnerdialekt, og han taler hurtigere 
end de fleste. Den ene sætning tager den 
anden, hvis ikke den brydes op af pludselige 
indskud. Sikkert er det, at han finder tilbage 
på sporet og får afleveret sin pointe. 

– Jeg savner ikke København en millimeter, 
erklærer han indledningsvist. 

– Det er rigtigt, at jeg stadig lyder som en 
ærkekøbenhavner, og det er jeg på mange 
måder også. Jeg nyder bare at være her. Det 
har jo nok noget at gøre med, at jeg har en 
dejlig dame, som jeg har fået nogle dejlige 
unger med, ik’. Der er ikke noget, der gibber i 
mig i København. 

Heller ikke minder?

– Der er mange, der tror, jeg er nostalgiker, men det er jeg ikke. Nostalgi betyder at længes 
tilbage. Det gør jeg ikke.

Kim Larsens dag begynder senere end de flestes. Han arbejder sig et godt stykke ud i natten 
og slutter gerne af med nogle bajere på et natværtshus. Når han vågner ud på formiddagen, 
får han kroppen i gang med en øvelse, han samlede op i teenageårene som redskabsgymnast i 
Hovedstadens Gymnastikforening. Liggende placerer han en tom ølflaske på panden og derefter 
balancerer han sig stykke for stykke op i stående positur. Siddende, knælende, stående. Ølfla-
sken bliver som regel på sin plads på pandebrasken.

– Det var vores gymnastiklærer, der lærte mig det. ’Når I ikke gider dyrke redskabsgymnastik 
længere og bliver tykke og gamle som mig, så tag én øvelse med jer’, sagde han. Kim Larsen har 
rejst sig op for at parodiere sin gamle lærer. Han synker let ned i knæene og buer sin beskedne 
bug yderligere udad. 

– Det har jeg holdt fast ved, og jeg bruger stadig øvelsen i de stille perioder, vi ikke er ude at 

Kim Larsen går hel-
lere på værtshus end 
i kirke, men kalder 
sig alligevel kultur-
kristen: ’Jeg tror ikke 
på, at Jesus var Guds 
søn, men han var en 
god profet.’
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spille. Det gør, at hele din krop holder sig i 
balance. Jeg bruger også håndvægte og sådan 
noget. Alt det kondipladder. 

Du er en erklæret fan af hverdagen ligesom 
Dan Turèll. Hvad har du ellers af ritualer?

– Jeg elsker hverdagen. Efter morgen-
gymnastikken, som jo egentlig burde hedde 
middagsgymnastik, går jeg ud i køkkenet og 
brygger kaffe. Rister et stykke brød, læser i en 
avis. Det går der et par timer med. Mindst. Så 
tager jeg en etagevask eller et brusebad, ik’. 
Hvis jeg dernæst kaster mig over musikken, 
så flyver dagen. Før aftensmaden går jeg altid 
ud og drikker en øl, altså en aperitif, så på et 
tidspunkt inden da kommer min dame ind og 
siger: ’Skal du ikke ned og ha’ dig den øl?’ el-
ler også sender hun en af ungerne: ’Mor siger, 
du skal gå ned nu’ (Kim Larsen slår over i 
falset, glider tilbage til sit almindelige register 
for atter at slå over i falsetten). 

Kim Larsen insisterer fortsat på at færdes 
blandt andre jævne mennesker. Modsat 
mange kendte danskere drager han ofte alene 
ud i nattelivet. Da hans musik begyndte at 
blive spillet for snart 40 år siden, blev han ’høj 
af glæde’, hvis travere som ’Derudaf’, ’Lange-
bro’ eller ’Hvis din far gir dig lov’ dominerede 
jukeboksen. Skulle det ske i dag, beder han 
bartenderen om at skifte lydtapet. 

– Det blev sat i gang af, at en fyr spurgte 
mig, om jeg lige havde puttet penge i og tryk-
ket på en af dem med mig selv. Det var jo en 
fæl mistanke at have siddende på sig, ik’. 

Så du ønsker bare at kunne være dig selv?
– Altså, jeg kan godt lide at være kendt og 

popsanger, når jeg står på en scene. Når spil-
let kører, folk klapper, og man er tilbedt, som 
mænd tilbeder kvinder, ik’. Men når jeg så 
kommer ned fra scenen, så har jeg mest lyst 
til at være anonym. Jeg takker guderne for, 
at jeg aldrig nogensinde fik et gennembrud i 
Amerika, selvom jeg virkelig stræbte efter det 
dengang. Tænk, om man var verdenskendt. 
Man kunne jo ikke slappe af nogen steder. 

Andre popstjerner isolerer sig fuldstændig?
– Hvis jeg isolerede mig, ville jeg gå i stå. Jeg 

er nødt til at være iblandt folk. Det er dér, 5

Det er lige meget,  
når man ikke må ryge. 
Det er ligesom damer 
uden høje hæle.
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Det er Kim Larsens 
hustru, der er tovhol-
der derhjemme: ’Hun 
laver mad og er hus-
mor, det er en meget 
betroet stilling. Hun 
sørger for, at børnene 
får ordentlige mane-
rer. Gør sig smuk for 
sin mand. Det kan hun 
godt finde ud af. Og at 
fortælle mig, jeg er en 
idiot, når jeg er det.’
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inspirationen kommer fra. Det, man får fra folk, er det, man giver igen. Det er i virkeligheden 
en slags returkommission. Hvis ikke man kan stå på en bar og drikke en øl ... Så er det ikke til at 
holde ud. Så ville jeg ikke kunne ånde.

Er det en del af forklaringen på, at du stadig leverer musik, som folk gider lytte til?
– Skal vi ikke bare sige, at det er et mysterium. 
Er det et mysterium, at folk stadig gider lytte?
– Det havde jeg slet ikke regnet med. Det må jeg sige. Da vi startede med Gas’, sagde jeg: ’Gid, 

det holder i fem år’. Og nu har det holdt i 40 år. Det er helt vildt. Og jeg kniber mig selv i armen. 
Tænk sig at leve af sin hobby, altså. Det er jo det, jeg har gjort i 40 år, ik’. Det er det, jeg elsker 
allermest på jorden. Øl, fisse og hornmusik. Og så lige et fadervor en gang imellem for at få 
tilgivelse for sine synder. 

Kim Larsen griner bag solbrillerne. Vi skåler med den bajer, der blev åbnet efter en lille times 
interview. Han byder også på en cigaret. Hos Kim Larsens manager er rygelovgivningen sat ud 
af kraft. Mere om det senere.

Halløjsa blev der sagt
Hjemme på Kim Larsens natbord venter Shakespeares samlede værker på ham. Rystespyd, som 
han med et kælenavn fra det universelt udbredte ’bodegauniversitet’ kalder den engelske poet. 
Den digre moppedreng på flere end 1.200 tætskrevne sider har blomstret der i mere end et år, 
men nu er tiden inde til at tage hul på fortællinger om ’Kong Lear’, ’Hamlet’ og ’Købmanden fra 
Venedig’. Når Kim Larsen har færdiggjort en plade, er hans kreative åre tømt i en rum tid. Det er 
i de perioder, der er plads til at fylde på med de litterære klassikere. Ellers læser han af lyst.

– Jeg har hakket mig igennem ’Den guddommelige Komedie’, ’Ulysses’ og ’På sporet efter den 
tabte tid’. Det har ikke været for sjov. Men alle de kloge siger, at man skal igennem dem, og de 
giver helt sikkert noget bund, ik’.

Rent faktisk drømte Kim Larsen om at gøre sig som forfatter, før han i en relativt sen alder 
kastede sig over musikken. Da han var på et halvt års ophold på Askov Højskole i Jylland, hvor 
hans mor og far mødte hinanden mange år tidligere, gav han sig ud i romanskriveriet. Hvad 
historien handlede om, vil han ikke afsløre.

– Det var godt, den aldrig kom ud. Jeg ville være den nye James Joyce, så jeg satte mig ned og 
skrev en roman, som var fuldstændig uforståelig for alle andre end mig, ik’. 

Du havde virkelig blod på tanden?
– Det kan du tro. Jeg kløede på. Det var noget forfærdelig noget. Tænk, hvis den skulle være 

havnet i bagkataloget ... 
Hvad med i dag? Skal du aldrig være forfatter?
– Det har jeg slet ikke lyst til nu. Da jeg først begyndte at spille musik, var det det. Det må jeg 

sige. Jeg kan godt lide den korte måde at udtrykke sig på. To minutter og 15 sekunder med 
Beatles er pragtfuldt, dejligt.

Kim Melius Flyvholm Larsen kom til verden på en fødeklinik ved Åboulevarden i København 
og levede de første syv år i Sølvgade, hvorefter familien flyttede til Nordvest. Han beskriver sin 
opvækst som noget nær blottet for ballade. Godt nok blev der ikke givet ved dørene i arbejder-

kvarteret, hvis man som unge Kim tjente sine 
lommepenge som mælkedreng, men derhjem-
me sørgede moderen Eva for trygge rammer 
for ham og hans storebror, Tore. Da Kim var 
fem år, smed hun faderen Alfred på porten, 
og dér blev han. Han viste sig i hvert fald ikke 
igen, og han var aldrig for alvor savnet. Kim 
passede sine lektier, og hans mor prøvede 
at pådutte ham det klaver, som hjemmet var 
udstyret med. Men musikken bed ikke på i de 
tidlige år. Faktisk formåede han at dumpe, da 
han i 2. klasse blev sendt til optagelsesprøve 
på kommunens sangskole, Sankt Annæ.

– Jeg nåede at synge ’I østen stiger solen op, 
den spreder guld på sky’. Så kunne jeg ikke 
huske mere, og så sagde han: ’Ja tak, du kan 
godt gå igen’.

Når man i dag hører Kim Larsen lire citater 
af Jesus, John Lennon, John Steinbeck og 
hvermand af sig, får man tanken, at det for-
mentlig må have knebet med motivationen til 
den optagelsesprøve.

Da Kim var fyldt 12 år, holdt Tore fest for 
sine klassekammerater, og som kysselegene 
gjorde sit indtog ud på de sene timer, overtog 
lillebroderen grammofontjansen. Han fik sat 
en plade med Little Richard på, og det gjorde 
udslaget. Knægten var solgt til rock’n’roll.

– Det var fuldstændig ud med arme og ben. 
Jeg tænkte ikke på andet i dagene bagefter. En 
dag fik min bror så ’Good Golly, Miss Molly’, 
der var en anden plade med Little Richard, 
og den hørte jeg så i det næste halve år. Uaf-
brudt, ik’.

Kim Larsen overtalte sin mor til at købe sig 
en guitar, som han fik til sin 15-års-fødsels-
dag. Men han holdt også ved skolen og blev 
snart efter den første i sin familie, der kom i 
gymnasiet.

– Den akademiske verden var mig utroligt 
fremmed, ik’. Det med at få latin og hele 5

Askov, halløjsa, der er 
piger, lærdom, og der er 
bajere og gang i den. 
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Men på Askov følte jeg, at jeg kunne trække vejret. Askov, halløjsa, der er piger, lærdom, og der 
er bajere og gang i den. 

– I den første time kom Niels Højlund ind og argumenterede en masse, og så sagde jeg: ’Nå for 
søren’ og noterede ned, som jeg var vant til fra gymnasiet. I næste time kom så en anden lærer, 
der var lige så overbevisende, og sagde det stik modsatte. Så holdt man op med at tage notater 
og sugede til sig i stedet, ik’. Den der sindets frihed gjorde stort indtryk på mig. Når du er 19-20 
år, dér er man jo modtagelig. 

Hvordan ændrede højskoletiden dig?
– For det første var jeg ikke vant til at skulle forholde mig intellektuelt til noget i Nordvest-

kvarteret. Ikke at jeg blev intellektuel, men det gjorde alligevel … at man blev lidt lærd. Lærd 
med d, ik’. Det har så gjort, at jeg siden har sat mig ind i ting. Ikke at jeg har sat mig helt ind i 
ting, for jeg er jo kun en halvstuderet røver. 

Efter Askov Højskole, efter forfatterdrømmene og efter et kvarthjertet ophold på lærersemina-
ret dannede Kim Larsen bandet Gasolin’ med Wili Jønsson, Bjørn Uglebjerg og Franz Beckerlee. 
Det var i 1969, og de mødtes på Christianshavn. Med sidstnævntes ord var det ’som at smide 
en tændstik ned i en tønde med benzin’. To år senere skrev produceren Poul Bruun fra det mul-
tinationale CBS pladekontrakt med gruppen, der omtrent samtidig skiftede ud på trommesla-
gerpladsen, så Søren Berlev erstattede Bjørn Uglebjerg. Gasolin’ var i sandhed en konstellation, 
der slog gnister, og danmarkshistoriens velsagtens største rockgruppe gik hver til sit i 1978. 
Undervejs havde værtshuspoeten Mogens Mogensen hjulpet højskoledigteren Kim Larsen med 
at gøre lyrikken mere jordnær. Sådan helt bogstaveligt.

– Jeg kan godt mangle ham af og til. Jeg lavede trefjerdedele af en tekst, hvor han så kom med 
det, der fik den til at lette, ik’. Fx ’Hvad gør vi nu lille du’. Jeg havde skrevet hele teksten, og så 
kom Mogens med omkvædet. Mogens hoppede over, hvor gærdet var lavest, ik’. Pop er noget 
andet end litteratur, og en gang imellem er et billigt refræn det, der bliver hængende i mange 
år. ’She loves you, yeah-yeah-yeah’ er også billigt, men det virker. 

Hvordan opstår ideerne til dine sange?
– Det er det, jeg kalder at læse lektier. Man må være i form og holde sig beredt. Jeg sidder ofte 

og roder med en håbløs melodi og tekst i lang tid. Når den rigtige sang så kommer, er man un-
derligt bevidstløs. Jeg kan sammenligne det med at have et dejligt knald med en kvinde, ik. Dér, 
hvor den går på én, hvordan skal man beskrive det øjeblik? Man er ikke rigtig ved bevidsthed, 
og alligevel er man totalt nærværende. Det er to meget ens ting, synes jeg.

Så der er ikke nogen opskrift?
– Næ. Hvis der går for meget intellekt i den, så bliver jeg træt. Det behøver ikke at give me-

ning, vel. Det behøver livet heller ikke. 
Men det skal ligge godt i munden?
– Det skal ligge godt i munden. Det skal livet også.

En smøg med dronningen
På managerkontorets toilet hænger en række udklip og citater. De lader alle til at være i Kim 
Larsens ånd. Der er et af gonzojournalisten Hunter S. Thompson, som udbreder sig om den 
onde, overfladiske musikbranche. Et sarkastisk ’Til lykke med rygeforbuddet – Gesundheit 
macht frei!!!’-skilt falder i øjnene, og så er der en indrammet pressemeddelelse. Den daterer sig 
tilbage til november 2006 og er Kim Larsens offentlige afvisning af det ridderkors, som Konge-
huset havde sat ham i udsigt: ’Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og 
popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej til ridderkorset’. 
Og dernæst: ’Det kunne ellers have været hyggeligt at ryge en smøg med dronningen inde i 
privaten – hvis hun ellers må for personalet’.

I selvsamme uge strøg Kim Larsen og hans band Kjukkens seneste album ’Gammel hankat’ 
direkte ind på hitlistens dukseplads med et i disse tider eksorbitant salg på mere end 75.000 
eksemplarer. Den nåede 175.000 i alt. Folkets kærlighed kunne han godt bruge, og når dan-
skerne skal pege på noget ærkedansk, peger de gerne på Lunefulde Larsens, nationalskjaldens, 
gavflabens (og så videre) bagkatalog. Men returkommissionen er ude af funktion. Kim Larsen 
stryger ikke just nationalfølelsen med hårene p.t. 

Hvordan har danskheden ændret sig gennem dine år med musik?
– Den er blevet mere smålig. Tag bare rygeforbuddet, de præventive anholdelser, videoover-

vågningen, telefonaflytningerne, opremser Kim Larsen.
– Fjern slikposerne, ellers bliver folk for tykke. Hvad bilder de sig ind?
Men er det danskhed?
– Det er det jo nu. Det kan også være, det er europæiskhed. Jeg er ligeglad. Jeg er kultur- 5

Tre aldre, tre atttituder. Lille Kim som stolt 
cowboy i 1952 (privatfoto). Unge Kim, da 
han netop havde opdaget Frank Jæger i 
1964 (privatfoto). Voksne Kim – nu berømt 
forsanger i Gasolin’ – der bliver båret væk af 
politiet ved rydningen af christianshavner-
kollektivet Stærekassen i 1972 (Polfoto). 

måden at læse bøger på. Jeg følte mig som en 
fremmed fugl med rock og rul-hår, Elvis-hår, 
du ved, som jeg ankom dér. De andre elever 
havde jo Cæsar-hår og snakkede pænt, ik’. 
Men da jeg så fik fat, fik jeg smag for det der 
med at læse og fjernede mig lidt fra Nordvest-
kvarter-halløjet, forklarer Kim Larsen.

Det var dog først på Askov Højskole, at han 
decideret morede sig med at være boglig:

– Askov var dannelsesstedet, ik’. Hvis ikke 
jeg havde gået i gymnasiet først, kan det godt 
være, at jeg ikke havde fået det store ud af det. 
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dansker. Jeg er født her, og så synger jeg selv-
følgelig på dansk. Var jeg født i Tyskland, sang 
jeg på tysk, ik’. Det er ikke i sig selv en kvalitet 
at tilhøre et bestemt land. Danskhed for mig 
er, at man taler dansk. Når jeg tidligere tog 
til udlandet og snakkede om Danmark, så 
stoppede folk op og sagde: ’Ah!’ De forbandt 
Danmark med et sted med frisind. Og det er 
det sgu ikke mere. Det vil jeg nok sige. Det er 
blevet til Forbudsdanmark. Det begyndte nok 
i 1980erne. Jeg kan huske, jeg kom forbi et 
værtshus på Kongens Nytorv, som hed Egoi-
sten. Det havde været utænkeligt 10 år før. Det 
kunne ingen drømme om at kalde et værtshus 
i hippiedagene.

Du har blandt andet fortolket vores musikal-
ske arvegods med ’Sange fra Glemmebogen’. 
Hvilke danske værdier repræsenterer de sange?

– Det har jeg ikke tænkt over. Det er bare 
nogle melodier, jeg kan lide, ik’. Man tænker 
heller ikke for meget over, hvorfor man er 
forelsket i sin dame, vel. Det kan ligesom 
ødelægge tingene.

Kan du pege på en dansk sang, som ufrivilligt betegner, hvor vi er nu?
Kim Larsen lukker munden, vender hovedet i profil og peger den markante hage skråt opad, så 

man kan se, at han klemmer øjnene i bag solbrillerne.
– Øjeblik. Så ville jeg sige ’Kom lad os brokke os’ med TV-2 (fra 1995, red.). Der blev lige 

pludselig ironiseret over den gamle danske stil med at være kontrær og være stik imod det, der 
blev sagt på bjerget, ik’. Lige pludselig kom der en sang, der nedgjorde det at brokke sig og være 
uenig. For at brokke sig er jo at være uenig. Det kan selvfølgelig tippe over og blive brok over 
ingenting. Men et demokratisk samfund er kun demokratisk, så længe folk brokker sig. Og når 
så TV-2 laver en ironisk sang over det at brokke sig (Kim Larsen tapper tre gange i bordpladen), 
så synes jeg det rammer lige præcis, hvad der sker i dag. Ja. Der er jo ingen, der brokker sig nu. 
Alle holder deres kæft. Også TV-2, for øvrigt. 

Så TV-2 foregreb tingene?
– Det kan man sige. Ufrivilligt, men det gjorde de.
Du bryder dig altså ikke om deres sang?
– Det gør jeg bestemt ikke. Men jeg synes, den er et meget godt billede på, hvad der sker i dag. 

Den evige ironi. Den evige kredsen om, hvad du egentlig mener. Når jeg møder Steffen Brandt, 
har jeg lyst til at sige: ’Må jeg høre din mening, mand! For den kender jeg ikke, jeg kender kun 
din ironi’. Og ironi kan være godt nok, men ikke hele tiden. Det er som at æde peber.

Hængerøvene på Facebook 
Kim Larsen siger sin mening. Og der er nok at tage fat på. Vores dyrkelse af amatørismen, fx:

Ser du X Factor?
– Hva’? Neeeej! Jeg tror, jeg har set to minutter, så behøvede jeg ikke at se mere. Eller ’Vild 

med dans’, ’Stjerne for en aften’, ’Fangerne på fortet’. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men det 
er porno for mig. Porno i dårligste forstand. Det er usmageligt at bruge så meget tid på amatø-
risme. Clausen (Erik, red.) siger, at vi alle sammen er amatører for Vorherre, ja tak, men det er 
ikke det, det går ud på. Det er udskillelsen, ik’. ’Nu er du ude, nu er du ude, nu er du ude’. Hvis 
man kigger lidt på historien, så var sådan én som Georg Brandes mod demokratiet, fordi han 
sagde, det var en fremme af middelmådigheden. Jeg er stor tilhænger af demokratiet, men be-
høver vi at være så middelmådige? Det er ikke en nedrakning af folket, det er en kritik af folket. 

Hvilket bringer os videre til Kim Larsens utilfredshed med de folkevalgte:
– Jeg så Per Stig Møller, vores nye kulturminister, blive interviewet forleden. Han sagde: 

’Joooh, ’X Factor’ er da meget sjovt’ eller noget i den retning. Hvis jeg havde været ham, havde 
jeg da sagt: ’Sikke noget møg! At de vil være det bekendt. At Blachman og sådan nogle intel-
lektuelle mennesker vil sætte sig ind og lave sådan noget skidt. Lad os få noget kvali. I må godt 
få lov at beholde det, men I skal bare vide, at jeg synes, det er noget hø’. Det ville jeg have sagt, 
hvis jeg var kulturminister.

Mon ikke han er bange for at miste alle sine stemmer ved næste valg?
– Det skal en politiker ikke være. Det er blandt andet derfor, jeg stemmer blankt. Fordi de er 

bange for at miste stemmer hele banden.
Hermed når vi til rygeforbuddet. Under navnet Den Gule Negl fandt Kim Larsen i september 

2008 sammen med andre tobaksnydere som Thomas Helmig, Johnny Madsen og Klaus Kjel-
lerup fra Danser med Drenge og lavede protestsangen ’Hold dig på måtten’. Den blev ikke spillet 
meget i radioen.

– Hvis ikke det var censur, så ved jeg ikke, hvad det var. 
Hvorfor tror du, I blev censureret?
– Fordi Danmarks Radio er imod rygning, men det burde de ikke være, de burde give begge 

lejre en stemme. Når man forbyder folk, der har værtshus, at tillade rygning, så er det udemo-
kratisk. Men hvis det blev givet frit, så ville der blive røget overalt. Det er det, de ved. For 

41 ÅR PÅ BAGEN   

Kim Melius Flyvholm Larsen blev 
født 23. oktober 1945 i Køben-
havn. Han slog igennem som 
forsanger i Gasolin’ i 1971, der 
blev dannet to år før. Hans første 
soloplade, ’Værsgo’ fra 1973, blev 
et stort hit. I 1983 udgav han 
’Midt om natten’, der med mere 
end 591.000 solgte cd’er, lp’er og 
kassettebånd er historiens største 
dansksprogede udgivelse. 
Kim Larsen har før spillet med 
orkestrene Bell*Star og Bellami. 
I 1995 var han med til at stifte 
Kjukken, som stadig eksisterer.
Kim Larsen bor i Odense og er gift 
med Liselotte Kløvborg. Han har 
to andre ægteskaber bag sig og er 
far til seks børn – Pelle, Sylvester, 
Alice-Eva, Molly, Hjalmar og Lui.

Når jeg møder Steffen Brandt,  
har jeg lyst til at sige: ’Må jeg  
høre din mening, mand!’

5
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dem, der går i byen, de kan godt lide at ryge. 
Og alle hængerøvene sidder derhjemme foran 
Facebook, ik’.

Kim Larsen understreger flere gange, at han 
også har en høne at plukke med DSB.

– Jeg kan oplyse om, at i 1970erne, der 
kunne man rulle vinduerne ned. Det synes 
jeg, du skal lægge meget mærke til, for det er 
vigtigt, at det kommer i bladet. Hvis man sad 
i en rygerkupé, og der ikke var plads, så gav 
man pladsen til en ikkeryger og gik ud i mel-
lemgangen eller fandt togbaren for at få sig 
en bajer. Hvad har du nu? Nogle tog, hvor du 
ikke kan ryge, hvor man ikke kan rulle vindu-
erne ned, og hvor der kommer en eller anden 
forkølet stewardesse forbi med en plade cho-
kolade, ik’. Og noget varmt øl. Altså, det er jo 
ikke sjovt. Jeg synes, det er meget vigtigt, det 
her, for det betyder noget for det sociale sam-
vær. Jeg har altid foretrukket at køre med tog, 
når jeg skulle på ferie, men nu er hele rejsens 
glæde væk. 

Man kan vel tage sine egne kolde øl med ... 
– Det er lige meget, når man ikke må ryge. 

Det er ligesom damer uden høje hæle. Så nu 
flyver jeg i stedet. Der må man heller ikke 

ryge, med det er i det mindste hurtigt overstået. Det værste er bare, at jeg dermed forurener 
30 gange så meget, som hvis jeg kørte med tog. Det er, hvad de har fået ud af rygeforbuddet. 
That’s it. 

Tiden flyver også, når man er i godt selskab, og efter to en halv times tilnærmelsesvis uafbrudt 
tale skal Kim Larsen ud og købe ind til sin lille families aftensmåltid. Menuen står på håndmad-
der med spegepølse og andre kolde sager. Samt et glas rødvin ’til far’. 

Kim Larsen krænger frakken over de gamle gymnastskuldre og ryster hånd. På vej ud ad døren 
vender han sig om.

– Nu håber jeg, du får noget af det rabiate med.
Jeg lover at gøre mit bedste og kommer til at tænke på en anden ting, som den genopstandne 

protestsanger sagde et par timer tidligere:
– Gasolin’ blev kaldt kapitalistorkestret, fordi alle andre var så ræverøde dengang. Så tænker 

jeg: ’Hvor er de henne nu?’ De er væk, de er blevet usynlige. Hvorfor skal éns politiske engage-
ment forsvinde med alderen, hvorfor skal éns harme? Det fatter jeg ikke. Jeg vil sige, at jo ældre 
jeg bliver, jo mere harmdirrende kan jeg blive. Ik’. v

Det er usmageligt 
at bruge så meget 
tid på amatørisme.
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