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Bagkatalog
Bine madsen  
Dagbladenes Bureau

Da nyheden om Kim Larsens død søn-
dag morgen den 30. september 2018 nåede 
Danmark få timer senere, udbrød der nær-
mest landesorg. I dagene, der fulgte, blev 
alle mindeordene om ”Danmarks national-
skjald” akkompagneret af hans musik, og 
det stod klart, at han havde sat musikalske 
aftryk hos både store og små.

Men det stod også klart for skribent og 
musikkritiker Klaus Lynggaard og forfatter 
og radiomedarbejder Søren E. Jensen, at det 
var de samme sange, der gik igen. Det var 
sange som ”Midt om natten”, ”Kvinde min”, 
”Jutlandia” og ”Joanna”.

- Og vi undrede os egentlig over, at det i så 
høj grad var de samme sange, der blev spil-
let. For hans værk er jo så meget større. Der-
for besluttede vi os for at lave en slags dåse-
åbner til hans enorme bagkatalog af sange, 
fortæller Klaus Lynggard om baggrunden 
for den bog, der netop er udkommet.

Bogen hedder ”Værsgo” - opkaldt efter 
Kim Larsens solodebut i 1973 - og gennem-
går detaljeret album for album Kim Larsens 
samlede værker i en tone, der givet ville ha-
ve passet hovedpersonen selv. For her bliver 
tingene sagt lige ud. Også når konklusionen 
er, at her var Larsen på afveje.

Meget mere end  

gasolin’ udgav gruppens første album i 1973  

og udgav efterfølgende mindst et album om året. 

”Efter endnu en dag” udkom i 1976.  

Foto: Peder Bundgaard/CBs

I 2017 udkom ”øst for Vesterled”, som blev den sidste udgivelse fra kim Larsen, inden hans død året efter. Foto: Henrik siegel/EmI/medley

Da Kim Larsen døde i 
efteråret 2018, efterlod 
han et bagkatalog på 
mere end 500 sange.  
Nu har Larsen-kenderne 
Klaus Lynggaard og  
Søren E. Jensen lyttet  
alle sangene igennem  
- fra ”Langebro” til  
”Stille og roligt” - og 
skrevet en guide til dem, 
der lyst til at opdage eller 
genopdage sange fra 
næsten fem årtier.

”Midt oM natten”  
og  ”Kvinde Min”

- Bogen er et forsøg på at indkredse, 
hvad der gjorde ham god, når han var 
god, og dårlig, når han var dårlig. Men 
det er også vigtigt at sige, at det jo er vo-
res bud, og at musik er en subjektiv stør-
relse. Når vi alligevel har vovet pelsen og 
givet det et skud, er det fordi, vi begge er 
nørder, og begge har båret rundt på en 
gammel ungdomskærlighed til Gasolin' 
og Kim Larsen og har fulgt ham gennem 
hele hans solokarriere, siger Klaus Lyng-
gaard.

Han var selv 15 år, da første Gasolin'-
plade udkom, og beskriver i bogen, hvor-
dan den og de efterfølgende plader fik af-
gørende betydning for ikke bare hans mu-
sikalske dannelse, men også dannelsen af 
hans identitet.

Et nyt syn
Derfor var det et gensyn med en gammel 
flamme, da Klaus Lynggaard og Søren E. 
Jensen delte de 34 albums imellem sig og 
på ny gik i gang med at lytte til de sange, 
som de godt kendte i forvejen, men hvor i 
hvert fald nogle af dem trængte til at blive 
støvet af i hukommelsen.

- Særligt de første plader har jeg levet me-
get intenst med engang, men det er længe 
siden, de har været i rotation, så jeg syn-
tes egentlig godt, at jeg kunne anlægge et 
mere objektivt syn på dem, og i hvert fald 
har jeg gjort mig umage med at lytte efter 
andre ting. Hvor godt er de skrevet? Hvad 
står skarpt, og hvad står ikke så skarpt? Den 
slags. Og det har været en sjov proces, for-
di jeg har opdaget sange, som egentlig ikke 
sagde mig noget dengang. Gasolin's ”Stren-
gelegen” for eksempel, som jeg altid sprang 
over dengang, fordi jeg ikke brød mig om 
spillemandsmusik, men nu, hvor jeg har 
det anderledes med den genre, ser jeg og-
så anderledes på sangen og forstår den på 
en helt anden måde, siger Klaus Lyngga-
ard, der har fået et nyt syn på flere sange og 
opdaget andre, han nærmest ikke har lagt 
mærke til før.

For eksempel sangen ”Moder Jord” fra 
det sidste album, Kim Larsen udgav før sin 
død.

- Den sang skal jeg passe på med at høre, 
fordi den berører mig så dybt følelsesmæs-
sigt, at det næsten er skræmmende, men 
det er også fantastisk for en professionel 
musikskribent som mig, der i årtier efter-
hånden har gået til den meste musik med 
mit professionelle jeg. Det har også været 
tilfældet med Kim Larsen, hvis udgivelser 
jeg selvfølgelig har fulgt gennem årene, 
men mere som en opgave, der skulle løses, 
og derfor har det været ret fint at mærke, 
hvordan hans musik under arbejdet med 
bogen her har fået et comeback i mit liv.

Noget forbandet hø
Det har dog ikke kun været intense må-
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”midt om natten” solgte mere 
end 650.000 eksemplarer, men 
musikkritiker klaus Lynggaard 
kalder de fleste sange ”noget hø”. 
Foto: Jørgen Jessen/medley

”Forklædt som voksen” udkom i 1986 og indeholder en lang 

række klassikere. Foto: simon Bang/medley

kim Larsen solodebuterede i 1973 med albummet ”Værsgo”, der - ifølge klaus Lynggaard - er det bedste kim Larsen-album nogensinde. Foto: Peder Bundgaard/CBs

1. Kim Larsen:  
”Værsgo” 1973

2. Gasolin':  
”gør det noget” 1977

3. Gasolin':  
”gasolin' 2” 1972

4. Kim Larsen & Bellami:  
”Forklædt som voksen” 1986

5. Kim Larsen & Kjukken:  
”7-9-13” 2003

6. Kim Larsen & Kjukken:  
”det var en torsdag aften” Live, 2018

7. Gasolin’:  
”derudaf Forever” Live, 1993

8. Kim Larsen & Kjukken:  
”øst for Vesterled” 2017

9. Kim Larsen:  
”231045-0637” 1979

10. Kim Larsen:  
”mine damer og herrer” 2010

  

Fakta
klaus lynggaards top 10

1. Kim Larsen:  
”Værsgo” 1973

2. Gasolin':  
“What a Lemon” 1976

3. Kim Larsen & Bellami:  
“kielgasten” 1988

4. Kim Larsen:  
”kim Larsen & Yankee drengene” 1977

5. Kim Larsen & Kjukken:  
”gammel Hankat” 2006

6. Kim Larsen & Kjukken:  
”det var en torsdag aften” Live, 2018

7. Gasolin':  
”derudaf Forever” Live, 1993

8. Kim Larsen & Kjukken:  
”øst for Vesterled” 2017

9. Kim Larsen & Kjukken:  
”kim Larsen & kjukken” 1996

10. Kim Larsen & Kjukken:  
”glemmebogen - Jul & nytår” 2004

  

Fakta
søren e. Jensens top 10

neder med den ene aha-oplevelse efter 
den anden. Mange gange er Klaus Lyng-
gaard også blevet bekræftet i, hvad han 
mente om de forskellige albums, den-
gang de udkom. Sangen ”Langebro” fra 
Gasolin's debutalbum står for eksempel 
stadig stærkt. ”Alt ved den sang er godt”, 
som konstateringen lyder i bogen. Og 
solodebuten ”Værsgo” er der - stadig - ik-
ke en eneste finger at sætte på. Her kon-
kluderer Klaus Lynggaard:

”En så fuldstændig perfekt balance 
ramte Larsen kun denne ene gang, og pla-
dens position som én af de helt store dan-
ske lp'er uanset genre er fuldt fortjent”.

Men der er ifølge musikskribenten også 
skæverter og middelmådige produktioner, 
som tiden ikke har kastet et formildende 
skær over, en masse bløde mellemvarer og 
noget, der er virkelig dårligt. Som for ek-
sempel albummet ”Midt om natten”.

Dets status som bedst sælgende dan-
ske album nogensinde har ikke fået Klaus 
Lynggaard til at ændre mening. Han brød 
sig ikke om det, dengang det blev udgivet i 
1983, og han bryder sig stadig ikke om det.

- Udgivelsen af ”Midt om natten” var min 
første seriøse krise i forhold til Kim Larsen. 
Jeg forstod slet ikke, hvorfor den var så po-
pulær, for jeg syntes jo, at den var enormt 
dårlig. Nærmest skandaløs dårlig.

- Jeg kan sagtens høre, hvorfor nogle me-
ner, at ”Papirklip” er en god sang. Ud over 
den er der cirka to en halv andre sange, der 
er o.k., men resten er noget forbandet hø. 
Det er dårlige sange, og den er dårligt pro-
duceret, og jeg ved godt, at jeg sikkert gør 
en masse mennesker sure, men jeg synes 
virkelig, den er skrækkelig, og årene har ik-
ke gjort den bedre. Tværtimod. Men altså, 
få år efter kom ”Forklædt som voksen”, og 
så fik han mig igen, fordi den var så god. Al-
le kan slå en skævert. Det gjorde Kim Lar-
sen selvfølgelig også.

essensen af kim larsen
Klaus Lynggaards personlige og ”intense 
kærlighedsaffære” med Kim Larsen, som 
han selv formulerer det, klingede dog af ef-
ter ”Forklædt som voksen”, og de sidste ud-

givelser fra Larsen fik han aldrig rigtigt ind 
under huden. Før nu. Både han og medfor-
fatter Søren E. Jensen har efter gennemlyt-
ningerne lavet hver sin topti over bedste al-
bum, og her sniger der sig nogle af de sene 
albums ind, hvilket aldrig var sket før arbej-
det med bogen.

Det er dog ”Værsgo”, der indtager første-
pladsen hos dem begge, og det er også den, 
Klaus Lynggaard anbefaler, at man starter 
med, hvis man har lyst til at opdage eller 
genopdage en af landets mest betydnings-
fulde musikere og sangskrivere.

- Det er stadigvæk kronjuvelen. Den ram-
mer klokkerent og holder 100 procent. Må-
ske fordi der var en lethed forbundet med 
det og en uhøjtidelig atmosfære omkring 
indspilningen af pladen, som der i øvrigt 
ikke var nogen forventninger til. Der var ik-
ke noget pres, fordi inden da var han sådan 
set bare en sanger, men med den her plade 
blev han Kim Larsen, siger han.

Hvis man har fået appetit på at opdage 
andre Kim Larsen-sange end ”Midt om nat-
ten” og ”Kvinde min” og alle dem, vi kender 
så godt, anbefaler Klaus Lynggaard - ud over 
den nye bog selvfølgelig - at man går på jagt 
på nettet eller på Spotify og laver sin egen 
spilleliste af nye og gamle sange eller lader 
sig inspirere af andre.

Så vil man opdage, at Kim Larsen var alt 
muligt. Sjov, sød, respektløs, fjollet, poe-
tisk, grov og eftertænksom, og derfor bry-
der Klaus Lynggaard sig heller ikke om, når 
man forsøger at indfange essensen af Kim 
Larsen under simple overskrifter som ”Gav-
flab” eller ”Lune Larsen”.

- Han havde så mange flere strenge at 
spille på. Så hvis jeg alligevel skal sige no-
get om essensen af Kim Larsen, er det - og 
det står endnu tydeligere efter arbejdet 
med bogen - at han var original og tro mod 
sig selv og ligeglad med konjunkturerne. 
Han fulgte bare sin muse. For better and for 
worse.

Bogen ”Værsgo - den ultimative guide til  
Kim Larsens plader” af  Søren E. Jensen  
og Klaus Lyngaard er udkommet på  
People's Press.


