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Anmeldelse. Der kommer
aldrig til at gå for meget
tørfisse i det, når Kim Lar-
sen er på besøg. Livet skal
leves, selv om det kan væ-
re farligt. Og han kan væ-
re lige så flabet, som han
vil. For det hele skal ikke
være så røvkedeligt.

FLENSBORG. Der er altid en ting, der
har undret lidt ved Danmark. Dan-
skere er i grund og bund pæne men-
nesker, der sidder stille i toget og ik-
ke siger noget til sidemanden. Hæk-

ken, huset og spisebordet skal helst
ligne de andres. Og i øvrigt skal man
ikke komme og spille Jakob von Thy-
bo. Hvis man da ikke lige hedder Kim
Larsen.
For der er nogle, der får lov. Mens

seje rockmusikere med langt hår an-
dægtigt sidder og lader sig intervie-
we i Aftenshowet på dansk tv, så
kommer Kim Larsen ind og ser ud
som om, det hele rager ham en høst-
blomst. Midt i det hele ringer mobil-
telefonen, og selvfølgelig tager man
da lige den - live og midt i den bed-
ste sendetid. Det der fjernsyn skal
man sgu ikke tage for mere end,
hvad det er.
Han er dejlig på en scene, siger de

fleste. Ja, men han kan sørme også
være noget så uforskammet bag en
scene. Blæse på alt, hvad der hedder
almindelig høflighed og »kraftedme«
og »gu’ vil jeg ej« og »jeg gør, hvad
der passer mig«.
Så er det, at danskerne synes, det

er lidt sjovt, at der kommer en
Klods-Hans, der ikke har den fjerne-

ste respekt for parnasset. Når Pia
Kjærsgaard siger, at tyskerne kan
»rende og hoppe«, så er hun i virke-
ligheden skåret ud af et H.C. Ander-
sens eventyr. Og det er Kim Larsen -
der i øvrigt ofte er på besøg i Flens-
borg rent privat - også.

Larsen drikker Flensburger
Torsdag aften stod han og bandet
Kjukken omsider i Flensborg. Ikke i
Brauereihof som planlagt. Et skybrud
truede lige nøjagtig på den dag, som
Sydslesvig havde ventet på i så lang
tid. Derfor blev det ikke til nogen lun
sommeraften under åben himmel
ved stabler af ølkasser med »Flens-
burger  Pilsner« - Kim Larsens ynd-
lingsøl. Det har han selv fortalt flere
gange. Og sørme om han ikke dukke-
de op og fik flasken til at sige »plop«,
da han var inde hos Anders Lund
Madsen i dansk tv. Enhver flensbor-
ger - ja, sydslesviger - så, hvad det
var for en lille bamse, Kim Larsen
havde taget med ind i tv-studiet.
Det var faktisk formidabel reklame.

Ikke blot for den vederkvægende
drik, der kommer ud fra bryggeriet i
Flensborg. Men også for offensiven
for at få Kim Larsen til Flensborg. Of-
fensiven begyndte, da Aktivitetshu-
sets leder, Katrine Hoop, startede en
Facebook-gruppe, der hed noget i
retning af »Kim Larsen til de danske
årsmøder i Sydslesvig«. Gruppen vok-
sede hurtigere, end Katrine Hoop vel
havde forestillet sig i sin vildeste
fantasi.
Selvfølgelig kom Kim Larsen ikke

med til de danske årsmøder. Der er
ting i verden, der ikke bliver ændret
på. Etiketter til klassiske koncerter og
moster Annas fødselsdag i det lokale
forsamlingshus.
Først hed det sig fra talerstolen på

Sydslesvigsk Forenings landsmøde, at
Kim Larsen ikke havde tid til at kom-
me til Sydslesvig. Det havde hans
manager selv sagt. Men det var ikke
den besked, avisen fik fra den på-
gældende manager, da vi ringede
ham op.
Så hed det sig, at Kim Larsen var

vildt dyr. Jovist. Men som kulturens
repræsentanter fra Sydslesvigsk For-
ening selv gerne siger, når der vises
gæstespil eller arrangeres symfoni-
koncerter: Kultur kan og skal ikke gi-
ve overskud.
2000 mennesker var presset sam-

men i Det tyske Hus torsdag aften.
Det blev det ny koncertsted i stedet
for bryggeriet. Og hold da op for en
fest, det blev. Den vil blive husket i
mange år. Kim Larsen gav en koncert,
der var til tre karakterer på vor skala.
Men publikum arbejdede så meget
med, at de sørgede for den sidste ka-
rakter. 

Larsen serverer dåsemad
Han kom ellers ikke til Flensborg med
de bedste skudsmål. For halvanden
uge siden var han med på »En dejlig
aften« i Valbyparken i København, og
her gav Ekstra Bladets anmelder,
Thomas Treo, Kim Larsen råt for usø-
det:
»Kim Larsen mindede om, at han

efterhånden har trukket kasketten

Larsen lukker aldrig kæften

Hvad er det første, der falder dig ind, når vi siger Kim Larsen?
KJELD WEIGELT, HUSBY:
- Det er alle de projek-
ter, han har været med
i: Gasolin, Kjukken, Midt
om natten. Han har prø-
vet rigtig meget, og han
fanger øjeblikket og
danskernes livsstil. Han
har den holdning: I kan
tage mig, som jeg er, el-
ler lade være. Han er
den samme, som han al-
tid har været. Sådan,
som han er nu, var han
også længe, før han blev
kendt - og sådan vil han
altid være. Det tror jeg,
at rigtig mange danske-
re godt kan lide ved
ham.

GITTE KVISTBORG, 
WASSERSLEBEN:
- Jeg kommer til at tænke på
Gazværk - et sønderjysk kopi-
band, min kæreste spiller med i.
Min kæreste er en tro kopi af
Kim Larsen, når han synger. Den
første sang, jeg kommer til at
tænke på, når jeg sænker på Kim
Larsen, er »Kvinde min«. Kim Lar-
sen er dansk og folkelig... hvad
jeg mener med det? Jeg tror, at
ti ud af ti danskere for eksempel
kender »Kvinde min«. Hans tek-
ster er meget jordnære. Han er
fræk og på en eller anden måde
sexet, selv om han er over 60 år.
Men i øvrigt er jeg også kommet
i aften for at høre hans guitarist. Kim Larsen har en rig-
tigt dygtig guitarist i Karsten Skovgaard.

MICHAEL JESSEN,
KOBBERMØLLE:
- Kim Larsen er ryger. Og
det er jeg også. Jeg står på
hans side. Jeg har jo fået
lidt med, hvad han mener
om rygeforbuddet ved at
læse danske aviser på mit
arbejde. Det var vist noget
med, at en koncert i Esbjerg
var tæt på at blive aflyst,
fordi han først nægtede at
overholde rygeforbuddet på
scenen. Om han er fræk?
Synes du... ;-)  Han er bare,
som han er. Jeg er selv vok-
set op med ham i 1970erne,
så der er da en god portion nostalgi forbundet med sådan en
koncert som i aften. Det første nummer, jeg kommer i tan-
ken om, når snakken falder på Kim Larsen, er nok »Om lidt«.

Han sang mod bankdirektører og børsspekulanter. Og han sang om sin barndomsforelskelse i Københavns nordvest-kvarter, der nu
går rundt som ældre dame et eller andet sted uden at vise, at nationalskjalden har været forelsket i hende.

Sjældent er så mange fra mindretallet blevet samlet på kryds og
tværs af alle aldre til én begivenhed.

»Mamma Mia« hvor blev det hedt i Det tyske Hus. Her kunne Kim
Larsen i hvert fald ikke klage over det, han kaldt for »tørfisse«.


