AVISEN
mærkelige lyde i mikrofonen,
det '·arsk.lm meget avancerct~.
"En aften vi stJr der pol
Tagskægget (dengJng et p0pulært musiksted i Åmus red.)
og trykker den af. s.t kommer
det orkC!iter, d~'T sk.llspille efter
os, ind ad don"ll- ~ Blue Sun w •
De tl'Ol-'de, at de I',lT det eneste
b.lnd. der spilll.'de den sl"gs
musik· s.I de stod med åben
muMl og Iytl~-'de til os. De I',lT
selvfolgelig langt mere professionelle end I'i V.lr, men vi blev
gode I'enner, ogs.l priV,lt, dt.'r
den aften".

,

Foråret s/arIer; følgl' knlrlrdrml del! 1. maris. Mel! drt kil/w,. iile mærkes, demre råkolde sile/ulde aftell del! 2. mar/s, hvor jeg s/od ud af lillie 8 på
el"istinus Hat '/lS Tom Grt/lldeu Iii al jeg lIavdt bigit1f?1 mig ud på dem/e længere rejse fra Nørrebro, vllr at finde j C/rrislianshmms Mrdborgerhus,
hvor der mT koncer/med gruppe/l uDrl'lllll City". Et 1101>11 da lIIuligt,is ikke siger lIIange læsere lIogd SOIll IIdst før jeg nævner novnene
på de fre musikere, der udgør "-mdet. Od er pd trommer, Bo Ja cobsen (/?X. Blue $UII, Djurs/and Spillemændell/', Nada, m.flJ, stIlIgeren
og boss/shm er dtu gamle t>eftM/1 Peler IIlgt lllOIlIl , kx. YO/mg Flowers, SkOl/sen & IlIgell1U1w, Røde Mor, Kim Larsen, lII.fI.). Og så guitaristen, som
denIII' ar/ikd slml oml/aI/dIe: Tømrerclolls. De grupper Irall hor være/med i, vil blitlC Ilfsløret senere.
ream Ci ty hJr fomyligt
udgil'et en CD m~>d titlen "00 the Blu~'S" En
glimn'nde CD deT bærer præg
af en nyfundet energi og spillegla>de. Det VM da 0g.<J med
stor forwntning. at jt'g tog pL1ds
i dL-'t megl-'t lille 10k.llc 50111 skul·
le fungere som koncert sted .
Gruppen kom dog forst i g,lng.
et godt stykke .>ftt'T ber,lmmet.
Men de var lovligt undskyldt,
da Tomrerd~ us som <'T fastboende i H,,"rs ijylland, -skulle fOr'Q're de ufremkommelige
snL-'driver.

D

Kulden udenfor bl'N hurtigt
glemt, d,l forst musikko.>n spillede. For'ste sæt bestod ~f numn'
f", pL-.den, krydret mt'd bluL'5standarde r og numre af 5o,lig
Hen drh og Cream , Musik.som
scldulgehg h,wde en stærk
fMvirlming pJ di~ tre musiko.~
rt', da de l'''' yngn:. Andet sa't
var endnu mere velspUM og
kronen på værket I'ar t'n LIns
udg.weaf Young Flowe rs numret "25 ore", hentd fra en af de
,Ibsolutte perler i d,m,k rockhi·
stori(o, "Blomsterpistolen". Unde'!"
hde koncerten levered e Tom'
n'TClaus 1'<og''I fonygcnde sp.lde.

den traditionelle ~IZZ og fik efter
noget plageri, en klarinet af min
mor og selvom jeg "vl'de mig
meget, var det dog ikkedl~1 hdt
store succes. [)(ol skoleorkestcr,
jeg var med i, v,lr f"ktisk ret
elendigt. Så en aften hurte jeg
"Tommy St eel~ i mdioen, dt>t
I'a r lige omkring 1960. HI'or lod
den guitar dog godt det måtte
da være et inslrument for mig.
Så min mor beslutted." ,11 jeg
skulle ha\'<' en guitar. Den f0fSte
jeg fik var en gron krydsfiner,
h\'(lf stTl'llgrnt' sad hujt oppe pJ
gribebrættet. Den var sandelig
sl'ær al spille p~ Så det gik
meget langsomt fn'lIlold~.

mere. Dcl næste in,trumcnt jeg
kastl'dc mig over var et gammelt trædeorgd, en såkaldt
"salmccykcl". O\>t satte jeg i
, tand og fik hurtigt lært at spille blul'S pol det. Efter som jeg
brugk mvre og mere tid pJ, at
spille på
mine elskede
instrumenter, havde jeg!.l'!I'fol·
gdig ikke ~ meget tid til den
kedelige skolcg.lng. Så snart det
I'ar muligt gik jeg ud af skok'll~.

Tomrerd,IUS~ .

Sdvf"lgclig s.I hun gerne at
Claus Clement PL-'derscn - det
I'M hvad der stod på dåbsattesten - "'-'Synd te at spille kIa·
I'er, men dL>! "'-'d ikke rigtigt fM.
Lille ('L,us blev dug US!,lndscligt
hel'c t med til kl~ ssiske kon·
(wter, og efterhånden kom h~n
tilnt hokknfdl1. D:1var ~17.JL'Il,
der fik Tomrcrclaus til at gø1\'
nøget aktivt ved musikken

TØMRERLÆRl.I NGEN.
"Vi flytlt:'CIe hl JylLloo,da jeg var
16 ~r. o.......'ed mislede jeg IIlolnge
af mine gamle kamml'rater. 0..1
de! som bekendt er en lolsom
alder, folte jeg mig m{<get llngt
ru.>de og temmelig isoleret, der(>I'L'!' i det sture JylLmd. ML'II nøsl1
skulle jeg have tiden tH at gA
mlod, s.l min bedste ,'en bIL", min
guitar, Jeg bSIL-'dc mig hæmnin!r'~JSt o\'Cr spiIIL>rict, og brug·
te al min fritid pJ, al sidde p,l
mit værelse og lære akkord ..... ',

"Som 12·årig ble" jeg grebet af

"Efterhånden bredte jeg mig

Han har altid h,lft en særdek'S
pt'rsonlig måde at spille på og
har derudover formået, at sætte
sit præg på de grupper han har
v,we! ml-'d i. og på de plader,
h.,n lIolT producen-'t. En rolle h.,n
ogsJ h", "'-'Skæftiget sig meget
med. Jeg modte Tomrerdaus
ol'er en kop kaffe dagen efter
koncerten,
MORS PÅVIRKNING.
Tomrcrclau s bl(.'\· fodt den 21.
nowmber 1945, Sil han er skor'
pion, ""r det dC!iuden i ~scen'
danten, Man k.Jn roligt sige ~t
h.Jn kom fra et musik.llsk hjem,
11.11'" mor I',lren lIII.'fil'I ivrig kbl·l'TSpiller. hun gik i flere ~r til
under"isning hos Hermoln D .
Ko ppel.

"D.:! jeg var ret ferm 111 at bruge
mine hænder, og da det som
bekendt ogs.l er IIlKll'endigt
m~-'d hdt h~ndorer til stl\'nge,
plader og den SJ.lgs hng. kom
jeg i lære h05 en tomrer, der..f

~Jeg fik nu råd til at invC!itere i
en ny guit,IT. En Hoffner efter·
ligning ' den var fremstillt>t af
c-gt.>!ræ ug utrolig tung.. ml'n d~'lI
lod sku ' godt. Min mor kunne
dog ikke rigtigt forstå, at det var
nødvendigt at skrue Sil hojt op
for volumen, Men det var det
selvfolgelig".

DE FØR STE BANDS,
'" Århus "ar der et 10"",1t orkester, der h~-'d ~The Dod gers".
Dc havde Iletop smidt deres

gui tarist ud, da hall var helt
uduelig Det kom jeg med i. JL'g
kUnllCda ogs.l lige finde ud af at
spi lle en G-akkord· efter nogle
måneder blev jeg fyret· det var
ikkeså gødt· s.I;"'g måtte hjem
og øl'e virkelig meget. kg gjor·
d,-, fremskridt, s.I jeg blev opta·
get igen. Eftcrllånden fik "i jobs
rundt i Jylland. Vi spillede
Them og Anim~ls numre. Det
"a r en ganske pæn succcs~.
"Men Sil i slutningen al6O'erne
eksploderede alting. i jazzen
begyndte man at eksperimen·
trn> med rocken, ligesom Miles
Da vi s, og der skete ogs.l en
masse, indenfor rocken. På dette
tidspunktlyttt'de jeg selv m..'get
til f.eks. Cre~m, sdl'folgelig isa'T
Cbpt on • og så He ndrix, mit
hdt store idol".
"PJ dt>tte tidspunkt var;"'S blevet Sil god, at jeg dannede mit
forste b.lnd, som hed limfjorden, vi ekspt'rimenterede med
en s.lmmenblanding af jazz og
rock. Vi h,wde f,eks. den glimrende ung,lrske s.1Xofonist Tony
Kowar mt'd. Derudover havde
vi en pige med, der Tl'IIdk' rundt
pJ scenen med klokker og bja'l·
der, engang imellem s.lgde hun

T HY-LEJREN.
"l 1970 v~r jeg bkvet udlært
tømrer, m«n jeg h.wde st" dig
dell drøm ~t bliw profl'SSiond
musiker, Det "Jr selv/"lgelig
r"rt, at man kUllne I.we nogle
penge som tumrer. Så kunne;"1)
altid hulde fri et stykke tid, til de
,'arbrogt".
"I sommen'n 70' h,wde jeg
netop Soldan en "ferie~ pt'riode,
da jeg horte rygter om, at nogle
villc Lwe l>! altem.ltivt So.lmfund
i Thy. D:1 I'",da lige nogo.-'t efter
mit hoved . 0\>1' "ar brug for
h.\ndværken'. sJ jeg meldte mig
III det forberedende arbejde. Dt.'!:
I'ar d ron hyggL>\igt. Vi "arsekssyv h.lndl'~.-rkeri-' d.'r bYSS.-'de
toilett,-,r, lagde v~nd ind, 0$1'.
Nir vi ikke gad at arbejde. stil·
1 e les mlg op \ ~kurl'ognen,
m~-'d min L'll'ktris ke guit,u og
w
spillede et dIer "ndet •
"Pludselig kom folk væl·
tende ind i hobet,IL Det VolT
nil'rm~'St chokc1\'ndl' - nuget af
hyg,g,-,n forsl'andt desvæm:. D.I
jeg nu var færdig mL>d mit tom·
l\:'r"rbL"jde triSSl'de ;''S lidt rundt,
og tænkte o""r hvad jeg nu
skulle fordrh'e tiden med pludselig fik jeg en lys iM som
endda kUnile gi"e lidt klejner.
Del varp p.1 mode m..'<:I alskens
mikrom~kro m,ld. De s.ld der
og Jd ris i lang., b.lner -men dl>!
mættede ikke Sil lang tid, så ofte
midt om l\o1t1cn blcv de meget
sultne. 0..'Iior åbncdejegen 1cI'erp05ll'jsfOll'clning' jeg ""'ldte
den Hunder n~lene", der var
gr,ln\ræer i loftet. Dt.'T stod jo.'S så
og smurte I(.'\'erpostl'jsm"dder
om natten, hl de der mikl'OTl\il'
krofolk. når det var morkt kun'
ne ingen!.l', hV,ld de spiste. Så
kunll!.' d., "'--'dre overkomme, at
være frelste ni\.'Ste dag".

"Så jeg gjorde mig rimelig
bt>mærket. om d,'gen spilll>de
jt.'g. om natlen smurt,-, jeg m.lddt'T. Et herligt liv. o..>r volT sell'følgelig ogs;I mallgestoffer deroppe, de fleste mg h,lsh. Del var
en del af kulturen ' dl>! g'w da
ogs,'\ mig ny inspiration. Jeg bn
da st.1dig huske, forste gang;"1)
horh~ "Eledri c L~ dybnd ~ af
Hendri~ . Dct var efter at h.lI'e
roget en pibe - sikke en oplevelse. leg havde altid ment, at

h"n I'aren blændende gUit,'ri~t.
Med nogle forrygende, origin.lle musik.llske ideer. Men .It ""n
var sj god - hold d,l hd t f.'Iie"
S KOUS EN &; INGEMANN.
HMange orkest ..... tog pJ feri.'
oppe i Thylejnon, f.('ks. NG.solin~. Musikemo.' Nirls Skousen
og Peter Ingem.nn kom ogSil
derop. 0..- horte Om den guitM'spillende t"mr,-,r - hurtigt
bndt "i s.,mmen og spilled,'
me-'d hin.lIIden den,ppt''' .

MUStK r ATRULjEN.
"Sen.'n· bl•.'I' SkuuS('l\ og lng~~
m,'nn Tlorg,lnis..>l"\,t under
n,lI'net "Musikp.truljen". 0.."
g,'ml., b.lIld svullT\\.'de I'ildt up.
Det foregik p~ d,'n m3de, "t
hl'l'r g.lng I'i h.wde Ild en ny
n,,-.di.', Sol mdk'dL't altid m..od",t
h.ln bl(.'\· w dd ,lf b.mdet, f.eks.
som cong.l~spillL' ..... n . sJ g,ld
h.,n ,kk" ~t sla.-'be m..'11:, S..!d,lIl
furts.m.' det. Tibidst kun"" d,'lI
en" .'nde,lf orko.'StTt.'l, ikke hore
hV,ld den and,-,n spilk'dc. Så vi

1,1n' d b.lnd. d ... spillede g,lmIl' Grund"'ig 5olng'" Vi k.,ldte
b.lndl't ~ Brodrenr sin d ssyg~ .
Der bll'l' endda udsendt en LP
med Grundtvig sang" pJ plad.'Seb""'bl>l Artist i 1974 Dl",
ble" ,;st brugt ganske fllltigt p.l
h.ljskolernc. Han I'ar nu en god
tekstforfatter .

et tidspunkt, blev jeg træt af
Thyk'jnm,,;å i'-1s 1~ min I>uit,,,
under armen, kobte en togbil·
l.'!: og tog til hovedstaden. Jeg
dryssede lid t rundt i byen. En
dag opd~gede jeg Bogcafl'1!n i
Magstræde.jL'g fuldt i sna k nlL-'d
nogle som forblle, at der n.-sre
d,'g ,',Ir en såk.lld t "~lmaften",
s.l hvis jeg tog min guit,u mL-'d,
kunne j<.'g sikkI.'Tt være med".
"Næste dJg k"m mine g,lmle
bekendte S ko use n og Inge ·
m~nn ind ad doren . De spurgte
om jeg ikke ville være m.-'d fM
nogle jobs, de mærkværdig"is
h.wde /ål>!. Så vaT vi ihl'ertfald
tre musikere. Det blev g.lIIs!;e
•·ellykkct~.

ændrede konceptet til et hlle
~til>lot" lMnd
uMU5I kp.ltruljen bestod af:
Skous..>n, Ingemann, Bjørnø,
Uglebjerg og mig sdv. Vi
udscndte 1'01l.'S forste og eneste
p~~de i 1 ~72. Det var en specll.'l
oplevcls< for mig, da det var
fo r:.te g,lng;"'8 skrev numre til
en plade, Dct va r de tre numre:
Far, f.1r kligsm~nd, Stenlllsc og
SkOl·en. rersonligt fandt;"1) det
spændeIlde, at komponere
numre. Dc var s..tvfølgeHg
udtry k far den tidSilnd, vi den·
gang klede i, det Iykh>des
mcgl't gedt. l dag er d,-,t sclv·
f"lgdig rell og ska.'T nostJlgl".
N

•

GRUNDTV1G·SANGE .
1973 boede jeg i d koll"ktil',
der hed K.llla i Nordsjæl1,lIId.
Der skete hele tiden en ustyrlig
maSS(' tm g, Båd., musikillsk,
men også kunstnerisk, En M
bebocrn~ var maleren Tom
Krøj er. En al mine gode I'ennl'!',
Han kom en dag hJ<'1Tl med en
kontr"OOs. o..>n h.wdc h.,n bytM
for ,-,t m.lleri. U, d.", b.ne stod
og n,KI i et h)urne, begyndte jeg
at spille pl den, s.llærte jeg
og,;.\. at spille pol Sild"n en k.,rl".
"En aften jo.'S Sold og o\'~ode pJ
b.lssen, kom Henning Klo v~,
dal og leH VJ rmark. De I'a r
mine gande I',-,on,-,r fra Thylejren, det "ar d., to, der var initiativtager til pmjo.'ktct".
~l

~ En dag kom Ingemann og
fort,llte glædesstrålende, ~t I'i
""vdef~ct en pladekontrakt. Så
vi gik i studiet. P~ dette tldspunkt I'ar vi en slor gruppe fM
scks m.lnd. Vi ""I'de f~d Stig
Møller, Bjørn Uglebje rg og
Knud Bjorno m~-'d. M,'n ,i sJ
billldet Illt'1l' som en workshop,
foU< kum og gik~.

"Vores plade ~ H erfr~ hvor vi
står" udsl.'11dt pol Polydor i 1971,
ble" megl>! mere populær, ,-,nd
vi i "ores vildeste f,lIIt~si h.wd"
drømt om. [)(on solgte dier d,ltidens målestok helt b.llstyrigt 20.000 eksempl,ueT. Radiu(.'11
spillede konstant numre fr,1 den.
Vi turnerede land og rige rundt.
Nu I'~r der råd til andet end !t>I"
erpostejsmadder" .

MPAl.AD SAF G LAS~.
" Det næste projekt jeg fandt
mig !.I'lv invoh'en>l i. "ar m~>d
Ni el s Skousen's solo pl~der:
"jeg I'ender mig i sengen" og
især "P.II,lds ,If gl"S" På den
pl,lde forsogte jeg ,It l,we nogt>!
Hendrix inspireret guitar. l
Skousen og Ing('mann kunne
;"1) ikke stå og lave Hendrix rif.
Det ville virke m.l1pk~Cl'ret, men
hl'r "ar der pl~ds til det" .
"5.lmtidigt havd,-, jeg mit
cg..>! b.lIld "Tommermæn de ne~.
5.,mmell med bl.a. Jan Ka spersen, vi spilk-'de instrument.11 ).lurock, influeret af NMah~_
vishnu Orc hes tr~ " og NHu_
dhunteT!i~ Noget .. la ~Secret
Oyster". Vi ,·arb.:tre langt dårligere - fik 05 aldrig rigtigt loftet
ud Ol't'l'; det d ..... gr~ niveau. Som
guitarist WIT jeg simpelthen ikke
god nok. til at fylde de ramlJlt'T
ud vi ""vdesat os. Del irriterede mig grænselost~.

cello~

dL>lte tidspunkt, "M jeg
godt og grundigt træt af ,Ilt d~'!: .
der foregik på d.'n d~nske
mu~ik s-c,-,nc. Der i midten af
7()'~,",el',lr vi komm..'\ ind i den
mest kedelige period" overool'edd. Dcpolitiske budSk.lbl'T forstened('".
"Mu,ikken, der var ny dg
spændende i slutningen af
6(Yerne· volT blevet kedelig og
standardiseret i midten ~ f
7O'crne. Humoren og vildsk~
ben var forsl'und~t i musikken .
Ihl'ertfald g,ld jeg ikke at spill,-,
m..'I1 nogen. Og de idær jeg hal"
de, kunne ing"n bruge. Jt'g lag·
deden elektriske guitM på hyl·
den for et P.1r ~r. Jl'g ~jste der·
efter rundt j EuTOpil, hvor jeg
ernærede mig som g,'dt'musiIc.lnt med min ('1;'110 og l-iollll~
"Det enC5 t(' pl~de jolo ;"og
ha,·d., i disseJr, "ar som celhst
på D~n TurrIs ~SOlv5tjtrne ·
w
pl.1de

"Tommermændene~

blev opløst tog jeg mit guit.lrspil

KARMA,

op til kraftig A"\-idering. jeg ha\'·
de nu "",rel med i sJ m.:>nge' ~c
• selvfolgelig var jeg bl(.'\·et bed·

og tol."llkt
p.i al lal''' mit eg'" ~tudi", Døl
reali!.l'rt.>de jeg i 1977. In gen
andre l'iIle jo udsende min
musik. Så jeg indspillt'deet k.lS·
sctteb.1 nd: "Snyd t" 0..>1 gik jeg
rundt og solgt,-, p~ de 10k.l l.'
værtshu!.l' Det blev en helt lille
forretning.. og f,lktisk ,'n SUCCl'S.
med Ol'er 400 solgte
Mnd.

re mt'd ~rene - men det er altså
enlogn, at m.ln bh,'erbedre tek·
nisk, af at spille en m~sse jobs.
Man skal hjem og ove flere
timer om dagen. Det ha"de jeg
fUf5"mt en m,lsse år" .
"Unge gui tarister sum Mikkel Nordso, derspilk'dc i Buki·
Yamaz, spillede b.:Ire hundrede
g.lnge bl-'dre. Så jeg OI-roe ug forsøgte gra(hist at ud"ikle min stil".
TOTALPETRO LEUM .
"Et af de mest udsyrede b.:tnds
jeg nogensinde ""r været med i
I'M "Tot~lpetrol eum" . Der I'ar
jeg bassist musikken var egentlig skiffle. J~n Monrad sad der
og spilledc ~kustisk guitar
og sang. Engang imellem
fortalte ""n Sil ,~ttighcder,
som f.eks. pressens r.. diQJvis. l starten blev de vitlighcder modtaget ret kritisk
af publikum - de strom'
mede ud i baren· ror
han bl'gyndte på
dd. Det var nu
sjovt ~t spille
med Mik
SChH k ,
han spilk>de på
noget så
spc(icl t
,
I'

"Dc for~lJn'de mig, M de var
begyndt ,It synge Grundtvig
sange. ~ fon,,;lug at I'i skulle

"leg tog mig et po" s.lbba t Jr.
hvur jt!g Ia'rte ,It spille "john og
~På

No..

~P~

r"d en plad<,kontr,'kt ug pl"d~'
fort1r,lk I'i tlight'd.'rne, fremfur muslkkL'n. Dd g,lI'
orh"lret l'll "nd.'n n'lnlllg. <;(lm
jeg iU,-, h.wd<, lyst tll~
Sl'I~k.,bl,t

o

rn

a s k e-

brædt".
"En dag fik jan Mon-

~Jeg ""vdl' længe~«

AVISEN
[),.>I var rockmusik m..'I1ganske
flolle numre. Jeg I'il dog ikl<.'
påstå, at det I'ar "-'I'o!ution,'rende. Efter Mnd sucn'Sen, fik
jo.'S lyst til "t nå d stOlTt' publikum m..od l'll plIde. o..>n udkom
i ,mgustl978. Musik.11sk varlk'l
n>! sum,'>llistisk. ""->]t anderlt.-'d~"S
end hV,ld der ellers udkom.
Anmeldl'nle vidstt-' on'rhol'~~
det ikke hvad dl' skulle stille op
lTlLod dm. En k.lldteden: "Ån>ts
mL'St udflipped., og pt'lVerse
N
pI.--.de . en and~'II: "Tømn'TCI.1us
L'!" lidt for 1TlL'gt-'I crt flipper'". Torben Bille i Politikl'n: ~0..>I ml,,;te
lyder som k.lsserede kælderoptagelser N.. En o,'erordentlig
usvingende musik".
"Enkelte mente dog. ,It det
l'aT ganske spændende og
ihvertfald originalt"
"Personligt var jeg fuldstændig
ligl'Slad med, hvad anme!d('rne
mente. Pladen solgte g"nske
godt, over 3.500 stk. Men kun
ca. UOI i D.:!nmark De andre
blev solgt i Swrige ug Tysk1.1nd.
Svenskerne I'ar helt vilde med
den. leg I'ar med i Ulnsk 5.,m·
distribution, som udsendte den
der o,'er. Mange danske piadefom.>lninger synk"S, at den var
for mærkelig. sj de turde ikke
\.iIge den h;"'IIl~.
'Til min stOl\' undring. kom der
pJ et tidspunkt et Tysk selSk.lb
og købte hete restoplaget. De
hal'dl' åbenb.:trt kunder til dm.
o..>! jeg I'ar mest utilm.-'ds med
wd pladen, var min sang. Jeg
k.~n ikke påstå at jeg er en god
s,mger' tl'ærtimod, Men det
s kulle prov~'S. Senere fik jeg
udsendt ~'IIdnuet bånd "I-ll-po('
og d'" solgte også pænt".
PRODUCER.
af de fn rste plader med
andre kunstneR' jeg produæredc
ug udsendt(' på Karma selsk.,bet, "ar med min gode"en Tom
Krojer. Han ville så gerne Iit"e en
plade, så jegsamIcde et band til
ham. Best~ende af J ~ n K~s
peru n (piano), Soren Seint p
(bas) og Fr~ns Uffe VC5terg.ird
(trommcrXi dag ACCORD'sesli·
mcrede lwl'ding red.)
~Jeg spillt'de selv lidt synthesi·
zer, men primært var jeg producer. Det blev en morsom og
opfindsom plade, meget erotisk
og musik.lIsk ret fed. l dag er
det jo lidt af en kultplade. [)(on
blev udsendt under Kroje rs
kunsternavn ~ Boris Bifur v~n
de Lerke~.
~En

H Boline ~ l~vede jeg for,,-"Sten
og'" pklder for. l di't hele taget.
V,lT jeg blevet meget interess<'K'l
i, at produom;pkldl'T. Det var en
naturlig udvikling, nlr jeg nu
hJI'dc investe..,t i et 24 spors
studie. Dengang var der ogsJ
mere brug for alternative studier. Der var mange bands, som

ikl<.' h.wd.' råd til, J t hyn' l'! ,lf
d., ~t"re ,!udid',
"Så jo.'g g.lI' ,'11 ril'kk.' nr"
t,I1"llt.'r .'n d\,lnce. vi l'T nu i 79',
Enddig dukk.'ded.'r nHgl>! nyt
og ~pændl'l1dc mU~lk "p' punk
Det bI<...· ",,-,m l'! mU~Ik.II~k furlr
lor mig. MU_lkh'n 1',11' ",I for·
rrisknde - en m.,s"" ny .''''-'rg;'
0\>1 1',11' som l'n ~bt>nb.lTing •
b.,ng ""gde det~.
"J.'8 gik rundt I punkmil~lCt og
OpfOrdredl' b.lnds til at komm.'
ud i mit studi,·, En nf de forste
VolT geni.'t NM~ rtin H. W som
ingen andre tro..-'de på. Og Sil
v,u der ~Sod sH i d~g "'->dre
kendt som NSort Sol~ .
"Inden længe V,lT Karma, det
sted hvor nv"ntgard en i den
nye d~nske ruck kUln. DeogJng 1~ det i L..111dskronagade på Østerbro.
Dc fk'StL' VolT helt klar
uver hvordan og
hvorled~-'S, d" ville
have d,-,rL'S musik
produeo..>n.>!. Dt.'!:,;"'g
m~t skulle gøre.
"~r ~t få dell.>S
musik nl-'d ~
Mnd. og sJ sa.'tte
dem ind i studiets teknik~.
"Det "ar spæn'
dendl' at høre
hl'ordan
de
scl.' så fM dt'l'lS
m u s I k
Hvordan de
kunll!.' ~rrnnge

re "stor og
kaosagtige ly·
de. leg g'w
dem frie hænder, i m~nge
andre studier
forsøgte m~n at
rydde op
lydbilledet.
Selvlølgelig var
der nogle. der ikke
kunll!.' spille, men de hav·
de !',lent. Som f.eks. Knud
Odde fra ~So d s~. Han
to strenge - men det var
rigeligt til ham - hor pol de
ting ""n kunJl(' m..'I1 dem. pol
deres pL.-.de, Hallo IIlolnd! - de
kLltll.'T han spilk.'!', ligger på de
helt rigtige st.-'d er. El andet
nysk.Jbende b.:tnd var "Bdore~, som jeg ogsA produæn.-'de
~'Il 1'(I,1SS(' med . Dc boede næst~'Il
i studiet. Ot>$værre VolT der ikke
det slore sa lg i den musik. Men
de fik kull5tatus fra den d~gdet
udkom".
FI\ST ARBEJD E.
"l SO'erne VM der, n:llt musi·
kalsk, ikko;, mere brug for en
gammel hippie som mig, Jeg
spillede dug priv~t, helt for mig
sell'. PA studie fronten, var der
efterhånden ogsJ dukkl'! mali'
ge alternativestudier op. For at
overleve ville it-'S blive nodt til

.1t t,lg,'"Il.' mulig,' b.lnds ind·
m,:" jo.1) viII., ikh· gå pJ k"m·
pn.mis. Så hellen' ,'ære ud<'n
,ubl'idl'. Men po.'ng., ,'r jo.' ""m
bl'kl'ndtnlld",~>dig". U, jo.'S,J
.~ stillingSl,lpslag :;o.,m sllgt<' .·n
tekniker/pmdu(l'T till>! .-1'''1''-'rill1l'nt"lt stud;"', under $t.1I<'Ib
Musik.r3d, <ugl" jo.og do.'Il og blmdt

400 ,1ndT\' ,In""gl'n.', fik jeg jtlbbl>!, [),.>! ~Ib bl,'I' jo.1) lykkelig for
"g l'r dl'! st"dig. Arbl'idl'! g.\r
ud pJ ,It I'Cjl.-'d~' prim.'\'Tt ung.'.
lI1<od..'fI"-' kL."bke k"mp>nistL'T,
d,'r må~l<.' h", wært ",-'d ,It få
fllrmuk'n.1 den... I'il'rkl'r ",-'d pJ
p.lpir. Vi t,lg.'r ,J en sn"k Hm
hl'urd,1Il dl't k.,n gl~lnl'mf"n"l.
M,mge "f d., ung., d,ln~~e kom·
po>nht.'r h.lT dl>! hlfælk'S m,>d
punkmu,ik,'n', ,It de bl'I',,-'S.'r
sig po\ I,,-,It uudh'r:.h,t umråde .
o..'t er utnlligt spænd.'ndt,N.
DREA M CITY.
"D.l jeg nu hal'd,'d f,I>t job, fik
;"'S blodre ""l'r:.klld og fritid. Så
jo.'S fik Iy~t til ,11 ,pille igen og f3
æ,lli5eret n"gle,,1 dl' mllsik.llsk.'
id~'<"r;"'g længe havdl' gkt <>g
tumld mL'd . 5.1 j<.'g ringt~
de til l'eter l ngem~nn
ug fun',I"g, ~t vi
shlle I.wl' et b.lnd,
p~ det tid_punkt
1',11' h,11I pJ I'l'j ud
af Kim brsc ns
b.lcking grupp<.'.
P.>!er og jeg d"ll'
nede Sold fritids-

, r
~.

"Publikum k.,n ogSil mærke, at
vi er tæ g"m!c flippt're, der gor
dl'! af gla.>de fllr musikken. J(1)
tror "g håbl'r, at det I'irker tro,'a.'1'digt. Vi h,u da ,>gs.I virkeligt
f,\,-,t et ungt publikum i tale. Dcr
t'r ~'en forny.'t intcn'SSC for den
d anske 6O'er mek. Og vores
sound· krydret med Peter's
energi po-l b.~~n og k.uakteristiske sa ngstemme. Kan det
mhke få det til at minde om
f.eks. Young Aowers. Vi spiller
do, ogs.1 ",nkdte numre fra det
b.lnd".

"Helt n'SJX'ktlost udSt,.-ndte li Sil
mC!ilagcr, h,wde
",n CD "00 th., Blues~ med nye
vi på et tids.
og gamle num ...... CD'en blev
punkt Soren
Berlev. Vi k.Jld· . indspi11ct lil'e fM en enkelt aften.
BluC!i mu sik skJI nemlig ikke
os: "den
gode. den onde o.'erproduren."S. Vi udsendte
den pJ mit gamle selsk.Jb !<;tr·
og den grum.~ Mudc. 0..>1 ko6to.>dc 00; kun
".,1111111'" Fo,
CJ. 20.000 kr. at få den la,if.
det mC!ite ~lm·
"j.'g udsendtl' også ell solu CD
mede I'i b.ln',
MS ~v~ni~~ med udelukkende
Vores udgangspunkt var i akustisk musik. mt'gl>! iffipireret
vores mllsik.,I, af Bulgarsk folkemusik, tilsat
lidt H,-,ndrix".
rodder.
ske'
o..~lg.lng I'i I',lr
FREMT1DSPE Rs rEKTlVER.
unge -dengang
"Drum City er et band, vi sat·
var det sjov t ~t
spille. Nu erder ser m~'S~>! fM. Vi elsker at smide
vores grej ud og ind afbilen, og
ogsA gJet lang
stå foran et publikum - det er
tid sid,-,n at det
dol skide skægt at køre næsten 2
musi k I'i nærml'St Sil SOm
tilTlL'T i SIIL'vejr for at n.i frem til et
h!'lligt, det ""'n vi godt spil·
le i dag, uden at blh·e ;:t>. Så brænder IIloln altså for det".
"Vi l'T ved at arbejde med en ny
beskyldt for at I'ære sp''CD. Vi har allerede kompoll!.'ret
kulanter. Vi gerdet af ren
kærlight'd til musikken . flere nye numre. Dream City
komrno..'T folk til at hore mere til".
pJ et tidspunkt fik vi
vores g"m le "en Bo
0..>1 k.Jn være lidt vanskeligt at
J~cobscn med fa st ~
opdril'e CD'en mt'd ~ Dream
trommer .
City" og de aMlI'l? nye på Karma
~Vi tog Sil navnet HOreMusic . Det er dog muligt, at
~m City". D.:! det for 05
kobe dem igennem ACCORD,
alle k,k's >om crt drorn.
at kuMt' spille musik, som nye.
Fmldi Ultld-Nit'/:i<'ll
der ligger dybt forankret hosos".

Dream C ity:
Do the Blues (CD) 120 kr
Tomrerclaus:
Savania (CD) 120 kr.
Boline & TC:
Do (CD) 120 kr.

