
TEKST: HANS CHRISTIAN DAVIDSEN

FLENSBORG AVIS — Lørdag 18. juni 2011 — 19KULTUR

VIOLA BLANKENSTEIN,
FLENSBORG
- Tjah, vi stod faktisk lige og
snakkede om, at egentlig er
han jo ret gammel. Men han er
en fantastisk musiker. Han har
vel det der image af at være
en »gammel rocker«. Første
gang, jeg hørte ham live, var i
2006 ved Skive Beach Party.
Jeg var på højskole i Danmark
på det tidspunkt. Hvornår hør-
te jeg om Kim Larsen for første
gang...? Jeg kan huske, min
svoger kom og fortalte, at han
havde set ham på værtshuset
Porticus i Flensborg. Derhjem-
me har jeg et enkelt album med ham. Han er lidt fræk, men det
er også charmerende.

GUDRUN ANDERSEN, 
VARDE:
- Han gør os alle glade
med god musik. Hvad
jeg mener med folkelig?
Se på, hvor mange han
kan samle - i så mange
aldre. Han er jo stadig
vildt populær.  Og hvis
jeg tænker på den alder,
jeg har, at jeg stadig vil
komme for at høre ham.
Det er jo egentlig utro-
ligt, at han kan gøre det.
Han er fræk, ja, men på
en god måde. Han bliver
aldrig rigtig plat, og det
er nok det, mange danskere kan lide ved ham. Jeg er
kommet langvejs fra, men jeg er blevet lokket hernede af
min gode veninde, Ingelise Møller.

JØRGEN BRODERSEN,
FLENSBORG
- Kim Larsen startede, da
jeg var helt ung, med at la-
ve den musik, som jeg kom
til at holde af. Da jeg havde
min første kæreste, var han
en af mine favoritter. Han
har altid haft en god hi-
storie i sangene. I starten
var akkorderne meget sim-
ple, jeg tænker på Gasolin,
det kan man ikke kalde for
komplekst. Der var ikke
mange akkorder dengang.
Han er fræk, og det er også
i orden, men når det gælder
hans holdning til rygefor-
bud, så synes jeg nu nok, han kunne være faldet lidt til ro. På
det punkt er jeg ikke helt enig med ham. Men Kim Larsen er
jo for mig fra den tid, vi var unge og langhårde og gjorde alt
det, vi ikke måtte.

FOTOS: SEBASTIAN IWERSEN

helt ned over metieren, og veteranen
serverede suppe, steg og is på kanti-
neniveau foran en skare, der kun lab-
bede dåsemaden i sig, når der var en
evergreen på menuen... Larsens nyere
sange faldt til jorden som Tuborgs
tomme plasticbægre, og mens man-
den ikke gjorde noget ved musikken,
så findes der nok Larsen-kopibands,
der er bedre end de sørgelige rester
af den ægte vare«.
Men det var netop, det vi gjorde i

Flensborg. Labbede det hele i os.
Danmark som det var i gamle dage.
Og hvor var der mange ansigter
blandt publikum, som man kun me-
get sjældent ser til dansk musik i
Flensborg - eller ansigter, som man
ikke havde set i årevis. Og blev min-
det om alle de år, der var gået i mel-
lemtiden.

Larsen og Loreley
Larsen lagde ud med Loreley: »Ich
weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß
ich so traurig bin; Ein Märchen aus

alten Zeiten, Das kommt mir nicht
aus dem Sinn«.
Og »Mamma Mia«, hvor var det al-

lerede hedt i salen.
Henrik Vestergaard, en spøjs fætter

fra det danske mindretal i Flensborg,
prikkede mig i ryggen og sagde, at
jeg skulle huske at notere, hvad der
står ude på Det tyske Hus - som vi jo
her i Flensborg Avis snart i mange år
har haft for vane at kalde Deutsches
Haus: »Reichsdank für Deutsche
Treue«. Vestergaard, der er meget
glad for EU, syntes, det var morsomt
og sigende, at den  »danske natio-
nalskjald« Larsen stod her og sang.
Men ellers åbnede Larsen for dåse-

maden, som Ekstra Bladet kaldte den:
»Mig og Molly«, »Tik Tik«, »Strengele-
gen«, »Midt om Natten«, »Jyllingevej«,
»Køb bananer« og »Pas på svinget i
Solrød«. Jeg var vel næppe den ene-
ste, der stod og ventede på, at han
ville dele tæsk ud til Danmark med
told- eller grænsekontrol (alt efter
overbevisning), Dansk Folkeparti og

danskere, der lukker sig af for om-
verdenen. Men da Larsen svingede
sig allermest op, var det med kæphe-
sten »rygeforbuddet på værtshuse-
ne«.

Larsen træt af tørfisse
- Aldrig har Danmark været så røv-
kedeligt som nu med værtshuse, hvor
man ikke engang må tænde sig en
cigar. Det er tørfisse med al den
sundhedsnarkomani. Men her er en
sang til dem, der tør leve livet - man
kan jo gå hen og dø af det. En sang
til dem, der for længst har slået sig
ned på »De Fortabtes Avenu«, basu-
nerede han ud, som om han ville
vælte murene i Jericho.
Samtidig var der en i min omkreds,

der stod og slog ikke bare én prut,
men to, tre, fire og fem. Hvis rygning
skal være forbudt, skal den slags
usportslig optræden til koncerter og
festivaler også være det. Men der er
åbenbart nogle, der tænker: Der er
sgu ingen, der finder ud af, hvem der

har slået den. Jeg kan godt lige lukke
gassen ud her i mængden... Det er
bare rigtig dårlig stil.
Jeg gik lidt længere ned bagved,

hvor et par yndigheder havde en
duft af Lancôme omkring sig. Hellere
det end en tarmvind.
Og sørme om Larsen så ikke spiller

»Bitter frugt«: »La’ mig bare konsta-
ter’ at rosen ikke mer’ - Dufter i Da-
nevang«.

Larsen din Kloge-Åge
»Måske sku’ man bar’ stikke piben
ind - Holde kæft og ti’ stille  Men jeg
har det med at gå over gevind - det’
nok noget der ligger til familien.
- En dag lå der et brev i min post-

kasse: »Hold kæft, hvor du kæfter op
og alting. Du er så klog, du kunne
undvære hovedet. Men det ville hel-
lere ikke gøre noget«. Men hvis man
ikke kæfter op, så mister man både
sin frihed og sit demokrati, sagde
Larsen.
Og snød os ikke for Rabalderstræ-

de. Jeg har aldrig været ude for, at
han ikke har taget endnu en tur
uden om den gade, hvor de frække
piger og drenge møder hinanden, ga-
den der aldrig sover, gaden hvor der
er øl, fis og hornmusik.
Man kan sagtens anlægge den vin-

kel på Kim Larsen, som Ekstra Bladet
gjorde i Valbyparken. Men her var vi i
Flensborg - og her lykkedes det Kim
Larsen at samle 2000 mennesker på
tværs af alle aldre og typer fra min-
dretallet og nordfra til at være sam-
men om noget i to timer. 

Koncert med Kim Larsen og Kjuk-
ken i Det tyske Hus, torsdag aften.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Se flere billeder fra Kim Larsen-
koncerten ved at gå på nettet og
trykke på »billedhjul« på fla.de

»O at være en stodder - stedt på den regnvåde vej - ensom fordrukken og sølle
- sådan en stodder er jeg«...

2000 menne-
sker fyldte det
tyske Hus i
Flensborg.

Det kunne være far og søn. Bassist Jesper Haugaard er ikke fyldt
40 endnu. Kim Larsen kunne egentlig være gået på efterløn, men
har åbenbart fulgt den danske regerings råd om at blive så læn-
ge på arbejdsmarkedet som muligt.

Manden bag Kim Larsen er en habil guitarist.
Karsten Skovgaard hedder han.


