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Sommerstedgade 26 1.tv. 
Stue – Soveværelse – grønmalet køkken - og lokum på bagtrappen til deling 
med naboen.  
Det var en af de pænere gader på vesterbro. To værtshuse på hjørnerne ved 
Sønder Boulevard – en kulplads med kran – lige overfor, i kælderen, en 
salatfabrik. Købmand – ismejeri –en rullekone – hørkræmmeren – cigarrulleri . 
Overfor i Dybbølsgade lå bageren og i modsat ende på hjørnet af 
Skydebanegade lå blomsterhandleren. Der ku´ man begrave sin mor i blomster 
for en daler. Hos købmanden og i ismejeriet blev varerne ”skrevet” – og 
regningen betalt en gang om ugen. 
Der var en kældergang ind til gården, hvor der var firkantede skraldespande – 
cykelskure – et pissoir - og plankeværker ind til nabogårdene. Her var ikke 
meget plads, så vi unger legede mest på gaden. Dér var plads, for der var langt 
mellem bilerne den gang. Til gengæld var der masser af børn, så  man savnede 
aldrig nogen at lege med. 
Min bedste legekammerat hed Bent. Han boede oppe på fjerde. Det er ikke 
meget jeg husker fra Sommerstedgade, - mest enkeltbilleder . Men da jeg var 
omkring 5 år, satte min mor mig en dag op på køkkenbordet, og fortalte mig, at 
hun ikke var min rigtige mor. Mine forældre havde fundet mig på et børnehjem. 
Jeg har nu altid følt, at dem som sørgede for at jeg fik noget at æde, tørrede 
mig i røven, og trøstede mig når jeg var væltet med cyklen – det var min mor 
og far – uanset hvor jeg kom fra. 
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Mine forældre var arbejdere, som mine bedsteforældre var det. Min Far  var 
filetskærer på Johs. Tvilligs fiskefilet-fabrik på Sønder Boulevard, og min mor 
gjorde, sammen med min mormor, rent i Privatbanken på Enghave Plads. 
Senere kom  hun til at arbejde på Heinrich Jessens Chokoladefabrik, og da de 
begge arbejdede på akkord, hørte vi ikke til de aller fattigste. Til gengæld var 
de begge fysisk nedslidte da de nåede de 60. Vi havde ikke så meget, men der 
var altid mad på bordet, og kom der gæster, så delte man hvad man havde, - 
og jeg var aldrig i tvivl om, at jeg var deres ønskebarn.  
Da jeg var 8, så min far chancen for social opstigning. Han købte en 
fiskeforretning på Tranehavevej i Sydhavnen, og kort tid efter fik vi en lejlighed 
på Johan Kellersvej – lige ved siden af forretningen. Han fik også en varevogn, 
så han kunne levere fiskefileter til smørrebrødsforretninger, og frisk fisk til de 
mange coastere som hver dag anløb havnen. De  knoklede 16 timer i døgnet i 3 
år – og gik ned. ”Køber man billigt ind, så sælger man billigt. Alt andet er 
snyd”, sagde min far, – men sådan bli´r man aldrig rig – Tilbage til fisketorvet. I 
32 år mødte min far kl. 5 hver morgen, for at skære fisk – og han var god til 
det.  
Lejligheden beholdt vi - 2 vær. og køkken – centralvarme og siddebadekar og 
altan med udsigt til vestre kirkegård. Herskabeligt i sammenligning med 
Sommerstedgades udsigt til kulkranen. Jeg fik soveværelset, hvor der var en 
lille altan ud mod gården. Også her var der masser af unger. Vi var fire knægte, 
som var næsten lige gamle. Mugge – Bjarne - Vagn og mig, og vi fulgtes til 
knallerter og kærester førte os i hver vores retning. Hver dag efter skoletid 
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mødtes vi på vejen, og så var der bold eller røvere og soldater, og tit fortsatte 
legen hjemme hos en af os efter spisetid. Vi knægte havde vores helt eget liv, 
som vores forældre ikke blev lukket ind i. Vi havde klubber på lofter og i 
kælderrum, og hvad der foregik der, ragede ikke andre end os selv. Der kunne 
vi smugryge og kigge i frække blade (Variete og Hudibras, som i dag virker 
ganske uskyldige), fortælle sjofle historier, og få ordnet alt det som roder rundt 
i 12-14 årige drenges hjerner. Efterhånden blev også nogle af vejens piger, Ulla 
der boede skråt neden under mig, og Elsebeth som boede overfor også inviteret 
på besøg, men kun på besøg. Der er så meget piger ikke forstår. 
Vejens unger havde deres egen hakkeorden. Der var de store, dvs. dem der var 
et par år ældre end os, som ikke gad at lege røvere og soldater med os, og som 
vi var en smule bange for. De kunne til nød lokkes til at spille fodbold med os, 
men det var en blandet fornøjelse, for både skød og tacklede hårdt. De var til 
gengæld rare at have med, når der var optræk til ballade med rødderne fra 
Ernst Kabersvej, som lå lige ved siden af Johan Kellersvej – vores vej. Så var 
der alle de små unger. Dem kunne vi drille, og bruge som kanonføde når vi 
legede cowboys og indianere, og som levende mål, når det var sæson for 
sneboldkamp eller pusterør. Alt i alt var der meget fredeligt og uskyldigt på 
vejen, når man kendte reglerne. 
Der hvor Sydhavn Station ligger nu, var der dengang en stor græsmark. Det 
var vores fodboldbane. Jeg er født uden boldøje, men selv sådan nogen som 
mig var der plads til, selv om jeg aldrig var blandt de første der blev valgt, når 
der skulle vælges hold. Vi kørte også parløb på cykel – ned ad gaden – til højre 
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ad Tranehavevej – straks til højre ned gennem gården og rundt om huset. 
Beboerne og vores forældre var vist ikke vilde med at 12-15 unger kom 
piskende ned gennem gården – sendte hinanden af sted med slyng-greb, og 
var til fare for både os selv og vores omgivelser, men de fleste forældre var på 
arbejde om dagen og der var ikke ret meget trafik dengang, så alle slap fra det 
uden skader. I det hele taget foregik meget af vores liv på cykler. Vi kørte ud til 
slusen i sydhavnen og så på skibe og fiskebåde i den lille fiskerihavn, hvor der 
duftede af tjære og røgede sild fra røgeriet, eller over Carlsbergbroen til 
Søndermarken, eller bare ind til byen for at kigge på hobby- og 
legetøjsforretninger.   
Søndagenes højdepunkt var 4-forestillingen i Enghave bio. Jeg kunne plage 
mine forælder en hel formiddag for at slå dem for 2,85 kr., så vi kunne sidde på 
sofarækken og se John Wayne, Hopalong Cassidy med den latterlig høje 
Sestonhat og Tonto. Hvis man havde lidt penge til overs, kunne man oven i 
købet købe lidt slik, så man havde noget at foretage sig under  kærligheds-
scenerne, hvor alle ungerne hylede og råbte øv. 
"
"
"
"
"
" "
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Somrene tilbragte vi i mormors kolonihavehus.  
Langs Vasbygade, i læ af H.C.Ørstedsværket, lå dengang en række 
kolonihaveforeninger, og i haveforeningen Kleins Minde lå vores 
sommerparadis. Helt nede for enden af havegangen lå et lille bitte hus gemt 
bag vildvin, med en lille have foran. Det var min mormors kolonihavehus, som 
vi havde arvet. Vi flyttede i haven i juni og hjem i september. Vand hentede vi 
fra hanen ved havegangen, og lys fik vi fra petroleumslamper. Der var lokum 
ved siden af redskabsskuret.  
Min mormor havde haft et ret stort træhus med stor have, men da der på et 
tidspunkt skulle anlægges en kulbane fra Kalvebod brygge til Valby gasværk, 
måtte hun save huset midt over, og haven blev minimeret. Tipvognstog 
drønede så tæt forbi huset, at alting rystede, men det vænnede man sig nu 
hurtigt til. Det havde den fordel, at der altid lå kul på banelinien. Det kunne vi 
bruge i bilæggerovnen på kolde aftener. Kullet var godt nok fyldt med gas, så 
en gang i mellem lød der et brag, - låg og ringe røg af, og røg og flammer stod 
ud af ovnen. Det vænnede man sig også til.  Naboer og genboere var gode 
venner, så der blev spist våde frokoster, og spillet kort til langt ud på natten, 
men der var også altid en hjælpende hånd, hvis man skulle have bygget til. Der 
er udvekslet mange vise gør-det-selv råd ved den store slibesten ved ”tutten”. 
Den gamle havde absolut ikke grønne fingre, så da vi unger for gud-ved-
hvilken-gang havde ødelagt græsplænen med glidende tacklinger, bestilte han 
et læs småsten, som han lagde ud. Det var meget nemmere at holde pænt, de 
skulle bare rives en gang i mellem.  
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Der var vel 100 haver i alt, så der var masser af legekammerater, en legeplads 
med kæmpe vipper og gynger, - og et hus, som var helt vores eget. 
Efterhånden som vi voksede var det her vi mødtes om aftenen med stearinlys 
og forsigtigt begyndte at overveje, hvad det der med det stik modsatte køn var. 
Vi sang sange klippet ud af ugebladene, og følte os, om ikke voksne, så dog 
meget lidt barnlige. Lige uden for hovedindgangen lå ishuset, og ved siden af, 
indgangen til Himmelexpressen – et herberg for sprittere. Hen på 
eftermiddagen begyndte de at samles foran indgangen, men de generede 
hverken voksne eller børn, ligesom vi unger aldrig drillede dem. Der var plads 
til alle, - også dem som var lidt anderledes.  
Haveforeningens samlingspunkt var marketenderiet, hvor man kunne købe øl, 
vand, mad, frø, petroleumslampeglas blade og aviser, og her stod den fælles 
slibesten, så man kunne holde sit værktøj i orden, og sludre. Bestyreren hed 
Marie. Hun kørte sin forretning , og sin mand Anton, med hård hånd, og havde 
en lille smugkro i baghaven. Lørdag og søndag blev der festet i de små haver til 
langt ud på morgenen – med kulørte lamper og harmonika. Mangen en hæk er 
blevet lagt ned, når folk skulle finde hjem ad de smalle havegange i nattens 
mulm og mørke.  
Da jeg var ca. 12 år, mistede vi haven. DSB skulle have en containerteriminal, 
og vores lille sommerparadis måtte vige for udviklingen. Det var en kølig, smuk 
efterårseftermiddag vi brændte huset. Og godt nok var det spændende, sådan 
at brænde et helt hus af, men også vemodigt at sige farvel til en epoke.  Det 
var væk på en halv time. 
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"
"
Jeg han ikke huske mit første indtryk af ASA film. 
Jeg er vokset op derude. 
Det var jo en helt anden verden, end den jeg kom fra. 
Så længe jeg kan huske, har jeg tilbragt  hver sommer i min barndom sammen 
med Lars, Ole og Carlo – Frederik – Højer – Sep – og fru Eva. Ud over det rent 
tekniske, var det hende der sørgede for at der blev lavet film på ASA. 
Hun var fru Alices privatsekretær 
Hun sørgede for at de rigtige medvirkende kom på de rigtige tidspunkter 
Hus var scriptgirl 
- og hun kørte mig hjem i taxa.  
Fru Eva Melchiorsen regerede fra et lille kontor på første sal – ved siden af 
garderoberne. Skrivebord, en skrivemaskine og en telefon med håndsving.  
Det var Asas kommunikationscentral. 
Det var også fru Eva som passede os unger, men vi passede efterhånden os 
selv. Livet på et filmhold har en ganske bestemt puls, og den voksede vi op 
med. 
Min faste plads i kantinen var i hjørnet mellem tonemester Bent Højer og 
fotograf Rudolf Frederiksen ved det store teknikerbord. Der spiste jeg frokost – 
og der lærte jeg at spille tænkebox. Her sad også de skiftende assistenter – Ib 
Makwarth - Flemming Jensen – Erik Jensen – Palle Kjærulf Smidt -  arkitekt 
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Stenni Sveinbjørnsson – regissør Robert Såsskin - I det hele taget tullede jeg 
mest rundt hos teknikken når jeg ikke lige var på scenen. 
"
 Over alt dette svævede – den kun af tyngdeloven begrænsede almagt – 
 fru Alice óFrederics. 
Før hun gik i gang med Far til fire, havde hun lavet mere end 80 film, så hun 
var en ”gammel filmrotte” – omgivet af en vis respekt, - og med et forrygende 
temperament. Det kunne ytre sig som: ” Sveinbjørssson !!! – Hvor er 
Sveinbjørnsson – jeg slår ham ihjel !!! ” – for få minutter efter at kvidre os børn 
på scenen som den rare tante Alice. – men Fruen kunne sit håndværk. 
Jeg er tit blevet spurgt hvordan det var for en lille dreng at lave film og møde 
alle disse store skuespillere - men børn imponeres ikke af titler, og skuespillere 
kommer og går, så dem, som har efterladt de største indtryk hos mig, er dem 
der var der altid – filmholdet. 
Skuespillerne levede i deres helt egen verden. Alle de skuespillere jeg mødte 
som barn, var  søde – hjælpsomme og rare mennesker – overfor mig i hvert 
fald,  - men de var sære. Tænk at gå så meget op i at lade som om. Jeg forstod 
det aldrig rigtigt. Jeg tror, at jeg havde det lidt som den lille dreng i Kejserens 
nye klæder, men jeg holdt min mund med det.  
"
At lave spillefilm var i den grad et holdarbejde, hvor alle gør deres bedste for at 
de andre kan gøre deres bedste  – ellers går det slet ikke. Alt er timet og 
tilrettelagt, som Balling og Bahs skrev, og i manuscriptet er det afgjort hvem 
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folk ska´ ku´ li´. – og den skuespiller, der får den gode rolle, får roserne for 
hele holdets arbejde. Jeg var heldig. Jeg fik de gode replikker. Men bare det, at 
være med ”på optagelse” er spændende. Alle står med livet i hænderne når der 
bliver råbt ”Klar til optagelse - - kamera - - klap - . Et klip varer måske 12 
sekunder. Så skal der skiftes kameraindstilling – flyttes lys – mikrofoner – 
baggrund, og så er man klar til prøve på de næste 16 sekunder. Det er en 
verden hvor alting bare skal se-ud-som-om. Hvordan det er i virkeligheden er 
hamrende ligegyldigt. – og går det galt, kan man altid tage det om. En verden 
helt anderledes end den jeg kom fra. Den gang var der meget langt fra 
vesterbro til Lyngby. Far til Fire-verdenen og min rolle, lå langt fra min 
virkelighed – men det var jo også bare noget vi legede. Egentlig tror jeg aldrig 
rigtig jeg forstod, hvorfor folk gjorde sådan et stort nummer ud af mig. Jeg 
gjorde jo bare, hvad der stod i manuscriptet, og det var da ikke særlig svært.  
Vi børn lærte hurtigt det elementære håndværk – at lave film. 
Huske sine replikker.  
Ikke kigge i kameraet 
Holde sig inde i sit lys  
Altid dreje mod kameraet 
Snyde med blikretningen 
Komme ind - løbe hed til en kridtstreg, uden at kigge ned,- og vente med at 
tale, til man står stille. 
Vi vidste også, at når Frederik havde en 75 mm linse i, så måtte vi ikke bevæge 
os ret meget. Det var et nærbillede.  

�12



Jeg tror vi var nemme – men vi havde det også sjovt. Asa var vores legeplads, 
og vi kunne lege overalt, når bare vi var der når vi skulle bruges. Dagene kunne 
være lange, men jeg tror ikke nogen af os ville bytte. 
Efterhånden var vi et fast Far til 4 -hold – Otto – Rudi – Karl Stegger, vores far - 
Peter Malberg, søde Agnes Rehni og Ib Mossin. Vi lavede 6 film sammen. Alle 
kendte deres roller, og nye kunne nemt falde ind. Vores figurer fik lov til at 
vokse, så helt det samme var det ikke år efter år.  
En arbejdsdag på Asa var som regel programsat til kl 9. Vi mødte i god tid, så 
vi kunne være sminket og i kostume til tiden. Vi børn plejede at ”orde” - 
gennemgå vores replikker - mens vi blev sminket. Når vi havde store eller 
svære scener, blev vi  kaldt over til fru Alice i bungalowen, hvor hun havde sit 
kontor, så hun kunne instruere os. Holdet ventede til fruen var klar. Der blev 
arbejdet hårdt på Asa. Dengang havde man ingen arbejdstidsregler. Vi optog til 
der var en naturlig pause, eller til nogle af skuespillerne skulle gå, holdt frokost, 
og fortsatte til dagens program var i kassen. Ingen skelen til uret. Det gik 
hårdest ud over teknikerne. Det er yderst sjældent at aktørene er med i alle 
optagelser, så vi fik pause ind i mellem. Når jeg ikke var på, plejede jeg at 
sidde på kameravognen, og som den eneste skuespiller havde jeg tilladelse til 
at kigge i kameraet. Normalt kostede det øl til alle på scenen. De første film 
blev optaget på et gammelt Debrie´-kamera. En stor klodset blyforet kasse 
med medaljer på, som der skulle 3 mand til at flytte når vi var på udebilleder. 
Det store fremskridt kom, da Asa fik sit Arriflex-kamera. Den kom med 
farvefilmen, og med den kom den første zoom. Tænk, at man bare ved at dreje 
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på et håndtag kunne skifte fra et stort totalbillede til et nærbillede. Med 
farvefilmen kom der også mere lys. I forvejen havde man masser af lamper i et 
filmstudie, men da vi gik over til farver, skulle vi bruge meget mere. De første 
farvefilm var på 12 ASA, og utrolig sarte overfor stærke farver, så Frederik 
styrtede rundt med sin farvetemperaturmåler og målte kelvin-grader. Var noget 
for rødt eller for blåt kunne det ikke bruges.  Det tog et par film, før det blev 
afslappet rutine. I det hele taget kan de færreste forestille sig, hvor stort og 
tungt et apperatur der skulle til, for at optage film. Var vi på udeoptagelser 
havde vi oven i købet endnu en modspiller – vejret. Fru Alice snød ikke. Solskin 
betød solskin, og ikke noget der bare ligner. Mange timer er gået med at kigge 
efter et hul i skyerne, stort nok til den næste scene. Det var nemmere når man 
skulle bruge regnvejr. Det lavede Falck for os med en slange med stor spreder. 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"""""
Stig Lommer var 50`ernes revykonge. Han havde hele to teatre på 
Frederiksberg alle, ABC-teateret, som spillede revyer, og Aveny, som var en 
mere traditionel lystspilscene. Lommer havde fundet et amerikansk lystspil, 
som ville passe perfekt til hans store kvindelige stjerne – Berthe Qvistgaard – . 
Det blev til Tante Mamie. En historie som starter i ”the roaring twenties” i New 
York, hvor den rige, letlevende Maime ”arver” en nevø. Her var  en rolle som 
Patrick (nevøen) som 10-årig i første akt, og Patricks søn i andet akt, og 
Lommer var sikker på, at det lige var mig. Mine forældre checkede med fru 
Alice, som sagde OK, og jeg fik prøvet noget helt nyt. Avenyteateret var et 
rigtigt gammelt kuk-kasseteater med garderober langs lange krogede gange i 
kælderen. I midten lå kantinen, men den var altid lukket når Keld Petersen 
spillede på ABC-teateret – lige over gården. Kantinedamen turde ikke sige nej, 
hvis Keld  ville have fest, så derfor beordrede Stig Lommer kantinen lukket. 
Senere har jeg fået at vide at Keld i stedet sneg sig ned til ASA filmudlejning på 
Hauchsvej, hvor Ib Makwarth sad og klippede film om natten – og så skulle de 
se Gøg & Gokke, og have en lille en til halsen. 
De voksne skuespillere var utrolig søde og hjælpsomme. Jeg delte garderobe 
med  Preben Neergård, som også instruerede. Han var selv startet tidligt, så 
man mente vel at han var den bedste til at tage sig af mig. I virkeligheden blev 
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det Lone Luther, som spillede min barnepige, og den utrolig rare Bjørn Spiro, 
som altid spillede et eller andet dumt svin, som tog sig mest af mig.  
"
Et par år efter fik Stig Lommer den ide, at sætte operetten ”Sommer I Tyrol” op 
på ABC-teateret, og han fik fyldt den ganske lille revy-scene op med datidens 
stjerner. Dirch Passer som oberkelner, og mig som hans lærling – Grethe 
Thordal som Josepha, og derudover Lone Hertz – Ebbe Langberg – Judy Gringer 
- Four Jacks – Inger Christrups´s store udvidede 5-mands orkester – og en 
ged. I alt var vi vist 22 medvirkende – ud over geden, som vi lånte på 
landbohøjskolen. Jeg delte garderobe med 4 Jacks, og det var ikke kedeligt. Ud 
over at de sang helt forrygende, var det også et meget muntert – og tørstigt 
hold. En aften blev jeg kaldt ind til Ebbe Langberg, som fortalte mig, at jeg ikke 
skulle tage for meget ved lære af dem – de var jo ikke rigtige skuespillere!. Vi 
var 4 børn med i forestillingen, og selv om vi havde det rigtigt sjovt sammen, 
var det hårdt at spille hver eneste aften (2 forestillinger om lørdagen) i de 
10-12 uger det varede. Men sjovt var det. Dirch holdt liv i forestillingen. Hver 
eneste aften lavede han et eller andet, som ikke stod i manuskriptet – og det 
holdt både skuespillere – musikere og stykket i live. 
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
Skolen 
"
Egentlig skulle jeg have gået på Alsgade Skole, men da min mor var henne for 
at melde mig ind, mente viceinspektøren, at jeg godt kunne vente et år. For det 
første var jeg lille, og så kunne jeg også få overstået det der filmeri. Sådan 
skulle det nu ikke gå. Fru Alice O´Fredricks var bange for at jeg, hvis jeg kom i 
en skole på Vesterbro, ville få flade A´er, og sådan noget kunne man ikke have 
i dansk film i 50´erne. Derfor blev der skaffet plads til mig på Johannesskolen. 
En pæn betalingsskole på Frederiksberg hvor jeg kom  til at gå i klasse med  
” bedre folks børn”. En god kristen skole, hvor man ikke tævede børnene mere 
end nødvendigt, og hvor man tog hensyn til mit bierhverv. Jeg gik der i 10 år, 
og hadede det fra start til slut. Ikke fordi jeg havde noget mod mine 
klassekamerater – tværtimod – vi havde det fint sammen, men jeg havde 
svært ved at sidde på min flade dag ud og dag ind og høre efter. Lektier lavede 
jeg kun hvis det var absolut nødvendigt. I det hele taget var jeg vist en doven 
hund, som kun slap igennem ved, at jeg som regel kunne huske, hvad vore 
lærere havde gennemgået. Mine sidekammerater Helge og Kim var 
akademikerbørn, så de havde det nok lidt lettere. De kunne få hjælp hjemme, 
og så kunne vi hjælpe hinanden. Det eneste jeg var rigtig god til var Engelsk. 
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Først og fremmest på grund af en dygtig lærer, men også fordi jeg vidste, at 
det fik jeg brug for hvis jeg ville spille rock. Og det ville jeg. Kim og jeg fik da 
også startet et band i 2.real. I de senere år blev vi også medlemmer af skolens 
kor – passive medlemmer - vores sanglærer, hr Enig, sagde at jeg sang som et 
rustent vandrør. Han var organist i Markuskirken, og engang i mellem tog han 
os med over i kirken og spillede for os. Der oplevede vi, hvordan denne meget 
lille grimme (undskyld hr. Enig) men hjertensgode mand voksede til en kæmpe 
når han, siddende helt ude på kanten af bænken for at kunne nå pedalerne, 
betvang det kæmpe store kirkeorgel.  
Jeg kom i gymnasiet, og fik fra starten at vide, at det var os akademikere som 
skulle lede Danmark, og at vi nok skulle lære at skrive vores selvangivelser 
sådan, at vi ikke kom til at betale for meget i skat. Og så fra en højrøvet lektor 
i oldtidskundskab. Efter et halvt år fik mine forældre brev om, at det vist var til 
alles bedste, at jeg blev væk.  
"
Virkeligheden 
"
Når jeg havde ferie, og ikke lavede film, hjalp jeg til hos Johannes – Johs. 
Tvillings fiskefiletfabrik, som nu var flyttet til fisketorvet – hvor min far, min 
gudfar, onkel Kesse, onkel Jeppe arbejdede. Her havde jeg i nogle år haft 
fritidsjob med egen kittel, gummiforklæde og gummistøvler. Jeg vejede fisk af, 
fejede gulv, skyllede kasser – og deltog i den virkelige virkelighed. Noget 
ganske andet end både den fine Johannesskole og Asa-film. 
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PÅ fisketorvet følte jeg mig hjemme. Her var spillereglerne enkle. Ingen 
forstillelse eller falbelader – ”der er gode mennesker og dårlige mennesker – og 
så Bornholmere ”. Det var ferierne, men efter at jeg var ”blevet gået” ud af 
skolen, syntes min far, at det ville være sundt for mig at få noget rigtigt 
arbejde, når jeg nu ikke gad at blive akademiker. Vi mødte kl. 5 om morgenen 
– havde frokost kl. 9 – og gik hjem kl. 2. Mine hænder blev  helt ødelagte da 
jeg kom på akkord, men selv åbne vabler var ingen undskyldning for ikke at 
arbejde. Jeg havde jo handsker på, og så kunne jeg jo bare sidde med 
hænderne i sæbevand når jeg kom hjem.  Alle var afhængige af hinanden, og 
det kunne mærkes. Det var hårdt og koldt arbejde, men der var en forfriskende 
kontant tone blandt arbejderne. Selv chefer og fiskegrossister måtte tale 
ordentligt hvis de ville have lavet noget, for selv om alle var på akkord, var der 
en høj grad af solidaritet folk imellem. Også selv om de drak mange bajere . På 
en go´ dag nåede min far at skære 200 kg rødspættefileter, og på højden af 
min karriere som flåkarl nåede Langberg og jeg at flå 2 tons rødspætter på en 
dag – det er rigtig mange. Han var klog, den gamle. – det tog 3 måneder, så 
dampede jeg af til Hamburg på andet arbejde. 
"
"

           "
"
"
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"
Det var Steen  som startede . 
Steen var min sommerkammerat. Vi legede sammen i haven om sommeren, 
boede i hver sin ende af byen om vinteren, og mødtes igen næste forår. Der var 
langt fra Vesterbro til Nørrebro. 
Men altså, - jeg har vel været ca. 12 år og Steen et til to år ældre. 
Steen var Elvis- fan. Elvis havde aldrig sagt mig noget. Men så kom Steen altså 
og sagde at der var noget jeg absolut måtte høre. Det tog godt nok røven på 
mig. En helt ny lyd. The Shadows. Guitar – guitar - el-bas og trommer. Ingen 
klaver, ingen violiner. ingen horn eller harmonika. Det revolutionerede min 
verden. Godt nok havde Jørgen Ingemann haft et hit i Danmark med  Shadows- 
nummeret Apache, men i forhold til den ægte vare, lød han som en kagekone. 
Nææh - Hank B. Marvin og hans røde Fender Stratocaster ændrede mit liv. 
Shadows havde godt nok en sanger med, som var meget mere berømt end 
bandet nogensinde blev, men det var bandet som skabte revolutionen. Og de 
gamle rasede. Det var pigtrådsmusik, det lød forfærdeligt og burde egentlig 
forbydes. 
Eftertidens rocklitterater, som har skrevet rockens historie har, efter min 
mening, kun beskrevet solisternes og teksternes historie. De fattede aldrig 
hvad der i virkeligheden skete. Det var guitaristerne som brød grænser. Det var 
det som Hank og Shadows startede som endte med  ”Clapton is God”. 
Til min 10 –års fødselsdag havde jeg fået en guitar af ASA–film, og Svend 
Gyldmark havde fundet en spillelærer til mig. Jeg tror at jeg var der 4 gange. 
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Han ville lære mig ”åbne akkorder”, så jeg kunne spille viser, men jeg var et 
helt andet sted. Det der interesserede mig, kunne jeg lære af rødderne hjemme 
i kælderen. Hjemme  på Johan Kellersvej i sydhavnen  havde ”de store” slæbt 
en grammofon ned i kælderen, så de kunne spille rock og danse jitterbug uden 
at blive forstyrret af ” de gamle” . Og her lærte jeg mine første barre´–greb på 
min Hofner jazzguitar. En gave fra min mormor. Jeg fik den da jeg fyldte 12, og 
jeg har den endnu. Drømmen var selvfølgelig en rød Fender-Stratocaster, men 
sådan en kostede den gang en formue, så jeg måtte som så mange andre nøjes 
med en rød Höfner blokguitar med 3 mikrofoner og håndvibrator - snøret ind 
igennem min båndoptager. Der gik endnu et års tid inden jeg fik min første 
rigtige forstærker. 
Efter et par bands med skole og legekammerater, hvor jeg fik lært at spille 
rytmeguitar a la Bruce Welch fra Shadows, havde scenen flyttet sig igen. Nu var 
det Beatles, Kinks, Animals, Manfred Mann og gammel blues som rykkede. 
Rocken havde mistet sin uskyld, og det sociale oprør havde sneget sig ind.  
"
Det første rigtige band jeg var med i hed the Chaps. 
Orla Hav på Shadows-guitar – Ole Gerner på Höfner-bas – Flemming Flopsy på 
gryder (han var mest til sort amerikansk blues) - Jeg spillede pæn rytmeguitar 
(jeg havde fået en tonstung Gibson Les Paul) og så havde vi et par forskellige 
sangere: Først Svend Erik, som havde taget kunstnernavnet Tonny Wright. Han 
var til Javalins (et indonesisk rockband, som hærgede nordvesteuropa med 
base i Holland), og overbevist om at Rocky Mountains var Danmarks bedste 
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orkester, og at Tim Egholm spillede Danmarks fedeste Java-guitar – og det 
sidste var nok ikke løgn, og senere Joe Ørum (som var til Kinks & Donovan, og 
som havde en meget smuk lillesøster).  
I den periode spillede næsten alle bands de samme numre. Lidt Elvis, lidt Cliff 
og Shadows, noget little Richard måske og hvad der ellers var af pop mellem 
folk. De fleste optrådte i ens jakker og med pænt kort hår, og teksterne, som 
de færreste af os forstod, handlede mest om kærlighed, men bare det at vi 
spillede elektrisk guitar-musik var en provokation mod borgerskabet – dvs. alle 
over 30. Der var også langt fra Raqurel Rastenni og Gustav Vinkler til Melvis & 
his Gentlemen, og den etablerede underholdningsbranche var ikke meget for at 
have noget med ”det der” at gøre. Det var måske derfor at noget nyt fik lov til 
at gro frem. The Blues sneg sig ind , og med den den sociale bevidsthed. 
Rocky Mountains´s ”gamle” trommeslager, Vagn Simony, havde slået sig på 
booking, og the Chaps var i stald hos ham. Han lavede jobs til os i Charlie 
Brown på Chr.havn, Skipperkroen i Nyhavn og lignende, så det var virkelig en 
start fra bunden. Jeg tror at vi fik 65 kr pr mand for at spille 5 x 50 min. Han 
lavede også en lille Norgestur for os (3 jobs i dansehaller omkring Drammen), 
så vi kunne få lidt modvægt til værtshusene. De store scener passede Joe i 
sådan en grad, at han havde sunget sin stemme væk, da vi nåede tilbage til 
Kbh. Vi havde snuset til stjernelivet, men vi var på vej i hver sin retning – 
bandet holdt ikke.  
I stedet kom jeg med i Vagn Simonys stjerneorkester: Rocky Mountains. 
Herostratisk berømt i Skipperkroen og omegn som Danmarks stærkeste 
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orkester. De kunne rydde et værtshus på rekordtid. Rocky havde været gennem 
en turbulent periode, hvor bassist og trommeslager var skiftet ud, og 
rytmeguitaristen var sparet væk, så da jeg afløste sangeren Jess Willems (Jens 
Villumsen), var der kun guitaristen Tim Egholm tilbage fra det oprindelige band. 
Det nye Rocky bestod ud over Tim af: Kell Wiinblad på bas og sang – Jørn 
Padtoft på trommer og mig, sagde hunden. Selv om det kun var et par år 
mellem os, følte jeg virkelig at jeg var kommet på hold med ”de gamle drenge” 
der havde prøvet det hele. Tim var Nyhavns Casanova (i hvert fald en af dem), 
Kell var den lidt hårde rockertype og Jørn en lille glad mand med tyndt lyst hår 
og et kolerisk temperament. Jørn og jeg faldt strax i hak. Vi øvede et par uger 
på Pension Vesty på Vesterbrogade hvor både Tim Og Kell Boede, og så var vi 
klar til at erobre verden.  
8 / 4-1966 om aftenen kørte vi til Hamborg. Det var Timsens fødselsdag. Vi 
skulle spille på restaurant Crazy Horse i 3 uger. Vi spillede datidens 
standardrepotuire, -Beatles - Stones - Kinks – Manfred Mann, men Tims 
javaguitar gav os en speciel lyd. Crazy Horse var sådan en slags western 
saloon, tilsyneladende ejet af lokale gangstere, med 40 borde – en bar – et 
dansegulv, og en scene. Ordinær spilletid 20 – 02, så der blev det band spillet 
sammen. Det værelse vi fik anvist, som en del af hyren, var så sumpet, at selv 
vi stod af. Det var et kælderrum under en villa, malet mørkeblåt for meget 
længe siden med to små glughuller hvor lyset kunne slippe ind. Det var her 
deres engelske bands plejede at bo. Vi valgte at bo rimeligt, i et 4 –
mandsværelse på Motel Henkel ved Alsteren. selv om det kostede en formue. 
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Vores danske manager havde ikke søgt arbejdstilladelse til os i Tyskland, selv 
om at det er det han får sin provision for, så vi måtte selv stille på 
polizeihauptamt og få ordnung på tingene ellers ville vi blive herausgesmidt, og 
så mange kasketter med så stort svaj virker skræmmende, uanset om man har 
dårlig samvittighed eller ej. Vi var virkelig kommet ud i den store verden. – og 
dog. Da vi en aften var rigtig sjofle på dansk i koret til beatlesnummeret Girl-
Girl, kom en af tjenerne op og sagde: ”pas lige på hvad i siger,- jeg er ikke den 
eneste som forstår dansk !” Klaus kom fra Husum ved den danske grænse. For 
det meste levede vi af forskud, - 5 mark pr. mand pr. dag, så det var ikke 
vægtproblemer der tyngede os, men det var fedt som 18-årig at være musiker i 
en fremmed by. Tænk – vingerne kunne virkelig bære. Og bandet kørte 
efterhånden fedt, for vi nåede næsten at spille hele vores repertoire igennem 2 
gange hver aften. 6 sæt er lang tid at spille, så vi fandt hurtigt ud af, at vi ved 
hjælp af mange lange instrumentalnumre, kunne slippe ud af CrazyHorse 
allerede ved 1 tiden. Så var det bare ud i slæden og af sted til Grosse Freiheit. 
Der lå Star-Club – og alle de små værtshuse, hvor musikerne kom.  
Star-Club var berømt. Det var der at mange af de store engelske bands havde 
trådt deres barnesko, så det var med ærefrygt, at vi trådte ind i den 
forhenværende biograf. 
Et kulturchok !  
4 mand på scenen.  
Fra venstre en orgelspiller (Vox orgel), Iført bowlerhat halvbrandert med et 
forrygende humør og en stemme, som vi andre kun kunne drømme om. Ikke at 
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han sang smukt, men man troede virkelig på, at det var ham selv, som sangen 
handlede om. 
Skråt bag ham, en jazzet rocktrommeslager, som spillede alt hvad man kan på 
et trommesæt.  
Ved siden af ham en stenstøtte af en bassist. Ikke noget med at rode rundt og 
spille smart, men et fundament så solidt, at man kunne bygge hele verden på 
det. 
Midt foran stod guitaristen. Iført en lang flaskegrøn ruskindsfrakke, med en 
lavthængende strat, som engang havde været hvid – nu var den lys tobaksbrun 
– halvlangt krøllet hår, og et sløret udtryk i øjnene stod han der, og spillede 
klodser gennem sin afrakkede AC30, som vi aldrig havde hørt før. Det var 
rystende. De spillede en slags europæisk soul/blues/rock – tørt og upyntet -. 
Ingen facader, og ingen billige effekter. Ingen af os havde oplevet noget 
lignende før. Det var som om at nogen pludselig havde fortalt os ”den store 
sandhed” uden at gøre et stort nummer ud af det.. Liv & død – med en 
passende ironisk distance.   
Vi troede at vi vidste noget om det der med rockmusik, men alle vore ideer og 
idealer blev væltet af et hold glade rødder fra Liverpool. De havde været 
”legekammerater” med Beatles dengang de hed Beat-Brothers – Brian Epstein 
var deres manager - havde tourneret på de amerikanske baser i Europa – og 
havde en nærmest jazzet og intellektuel indgang til musikken. Vi følte os som 
en flok skoledrenge, som havde fået lov til at se de store drenge lege.              
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Remoerne var det eneste band nogensinde som havde spillet i Star-Club 3 mdr. 
i træk – publikum ville ikke af med dem. Remo 4 var dybt respekteret af de 
mange britiske musikere som arbejdede i Tyskland. De var musikernes 
musikere. I Star-Club var de nærmest guder. Alle andre musikere fik 50 Mk i 
bøde for at møde beruset på scenen – den regel gjaldt ikke Remo 4. – Det var 
deres scene, men de delte den generøst med de andre hold. Mens vi var der, 
var det Nashville Teens og the VIP´s. N.T. var Jerry Lee Lewis´ engelske 
backing-band, som turnerede med to engelske forsangere, når ”kanonen” var 
hjemme i staterne, og VIP´s blev senere til Humbje Pie og Spooky Tooth, så 
det ka´ nok være at det lille Nyhavnsband kom på udebane da vi, efter 
audition, fik 3 uger som afløsere for et af de faste engelske bands på en af 
verdens mest berømte rockscener.  12 m. bred scene - stort dansegulv, Balkon 
– 2 barer - og  3 bands på hverdage – 4 i weekenden. Man spillede 55 min. ad 
gangen – 5 min. til sceneskift – nyt band. Det var meget professionelt. Stage- 
manageren hed Eugen, og ud over at trække fortæppet, betjente han med stor 
virituositet en 1½ meter lang række af lyskontakter – det første lysshow. 
Englændere er forrygende underholdere og Star-Club var deres hjemmebane 
abroard. De spillede  for hinanden, og ingen ville sjuske der.  
Star-Club havde værelser til sine orkestre i et hotelannex på Neuer Pferdmarkt, 
og der blev vi også installeret., - 4-5 bands på samme hotelgang ! Det var vist 
godt at det var et annex – for det der med ro og ingen damer på værelserne 
var en vittighed . Der var strengt taget kun ro om formidagen. Eftermiddagene 
gik med at vågne, daldre rundt og opleve Hamborg fra sidegaderne. Vi så flere 
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musik- og pladeforretninger end museer og seværdigheder. Det virkelige liv 
startede først om aftenen, når det første band gik på. Mange af os spiste hos 
”Grammy”, - en slags musikerkantine som lå på 1. sal i en baggård i Grosse 
Freiheit – spiegeleier mit bratkartofflen – 2,50 DM. De mere intime møder fandt 
sted i ”die Hölle” – et kælderværtshus i samme gård, hvor alt var malet 
matsort, og hvor den eneste belysning var røde pærer. Sproget var engelsk, for 
de fleste gæster var engelske musikere, roadier, groopier og andre med 
tilknytning til Hamborgs rockunderverden.  
Det blev vores ”klassiske dannelsesrejse” 
"
"
" """"""""""""""""""
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""
"
Næsbygård 
"
Fru Alice fortalte mig historien om ”godsejerdatteren og artisten” i sin villa på 
Lille Strandvej, og viste mig et maleri fra århundredeskiftet, der forestillede en 
italiensk artistdreng. Ham skulle jeg spille.  Kampen om  Næsbygård , skulle 
filmen hedde, og jeg skulle spille godsejer Asbjørn Andersens barnebarn. Ud 
over os, var det den gamle Asa–garde, som trak op. Poul Reichard som præst, 
Ib Mossin som den unge elsker, Peter Malberg og Kristian Arhoff – pauseklovne, 
og en ny flok unger. Selvfølgelig sagde jeg ja – for det er sjovt at lave film. Men 
de moderne tider var ved at snige sig ind – selv på Asa. Dansk films nye unge 
komet, Just Betzer, var blevet ansat som producer, for at passe på pengene og 
produktionstiden. Det var ikke noget som passede Fruen. At hun, som plejede 
at herske enevældigt, skulle kostes rundt af sådan en knægt !! Samtidig måtte 
hun skifte fotograf. Rudolf Frederiksen, som havde været fast fotograf fra før 
Far-til-4. blev kasseret til fordel for Henning Kristiansen. ”Frederik” havde 
været filmfotograf siden man drejede filmen frem med håndsving, - han var en 
håndværker af den gamle skole, og den slags havde man ikke tid til i moderne 
filmproduktion. Erik Jensen havde afløst Højer, Per Stæhr, som jeg senere 
arbejdede sammen med på DR, lavede stills, men Ole , Lars og Carlo var der 
endnu. Tider og sæder skifter, men fru Alice lavede film, som hun havde lært 
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det. Med rolig og sikker hånd bliver man ført ind i historien. To alvorlige scener 
og en morsom, to alvorlige og en morsom, et par søde sange drysset med let 
hånd - osv. Let og ubesværet . Fruen kendte sin metier. Men det gjorde 
skuespillerne også. I en scene skulle Asbjørn Andersen græde, og fru Alice 
spurgte om han ville have en dråbe glycerin i øjenkrogen. Første gang han 
blinkede ville der så løbe en ”tåre”. ”Giv mig lige et par minutter”, sagde 
Asbjørn, og gik lidt væk. Et par minutter senere kom han tilbage, kameraet 
startede, og på den rigtige replik græd han roligt og værdigt, med ægte tårer 
trillende ned af kinderne. Ingen snyd. – og Fru Alice troede selv på sine film. 
Hun blev bragt af Falck i ambulance hver morgen, blev sat i en rullestol, 
arbejdede hele dagen og blev kørt hjem om aftenen. Hun var vist meget syg, 
men endnu mere stædig. Intet skulle holde hende fra arbejdet.  De 2 sidste 
Næsbygård- film blev optaget på Nordisk Film i Valby. Dengang et af Europas 
ældste filmstudier – nu er det nærmest en TV fabrik. På døren til 
sminkerummet hang et skilt: Næsbygård 3, og en vittig hund havde tilføjet: så 
mangler vi kun 5 ! Det blev kun til 3, og i den sidste blev jeg næsten skrevet 
ud. Det passede mig fint. Jeg syntes ikke selv at jeg var særlig god til at spille 
komedie, og ville hellere spille guitar. Vi havde ret mange jobs, og jeg måtte 
købes fri fra orkesteret, for at kunne være med. Det blev fru Alice´s og min 
sidste folkekomedie. """"
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"
”Du skal tale pænt, - ellers gør vi bare som du siger !!!” – sagt af filmfotograf 
Frode Jensen til en meget ung og uprøvet Tv-producer  på DR i slutningen af 
tresserne. Og selv om det var sagt med et glimt i øjet, var det virkelig en 
trussel. Frode var en gammel rotte, som vidste, at hvis filmkunst skal forløses, 
så bliver det gennem godt gammeldags håndværk og holdarbejde. Et godt 
filmhold er ligesom et godt sammenspillet orkester. Man ved hvad de andre 
laver, og alle hjælper alle med at yde deres bedste. Det hedder ”respekt for 
lordet”. – Enhver filminstruktør er afhængig af et hold, som tænker positivt 
med, og hjælper historien gennem teknikkens møllesten. Der er hele tiden 
modsatrettede hensyn som skal tages. Et stort udstyr skal sættes op og gøres 
klar, uden at de agerende taber koncentrationen. Fotograf og lydmand skal 
enes om lyssætning contra mikrofonopstilling, hvilket tit er en oplevelse i sig 
selv. Instruktørens dilemma består i, at han stædigt skal fastholde sine egne 
ideer, og samtidig give plads til inspirerede medarbejderes kreativitet. Man kan 
se det, når det lykkes. – og når det ikke gør det.  Mange unge ”store 
filmkunstnere i svøb” har måttet sande, at uanset hvor mange film de har set, 
og uanset hvor meget filmvidenskab de har læst på universitetet, så får de et 
kulturchok når de står ”ude i virkeligheden” med et filmhold som siger: 
”Hvordan´ve´du ha`det ?” 
Jeg var havnet på DR efter at Newmen, som Rocky Mountains kom til at hedde, 
havde lukket og slukket. Via Arthur, som var sanger i et af de første bands jeg 
var med i, blev jeg studieassistent i studie A i Radiohuset på Rosenørns alle´. Vi 
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lavede TV-Avis – børneudsendelser – og top-pop !! Jeg skubbede kamera, 
skiftede skilte, rullede kabler og fejede gulv – og spurgte - lærte faget. Alle 
arbejdede som eet hold, spiste sammen i kantinen, spillede kort mellem TV-
Aviserne om aftenen, og kunne derfor lave direkte tv med et minimum af fejl. 
Journalisterne kom nogen gange farende hen ad gangen med manuskripter 
flagrende om sig mens avisens fanfare lød i de tusind små hjem – og vi nåede 
det !. De blev kaldt TV-Avisens røde lejesvende… en af dem blev senere 
udenrigsminister og formand for fars parti – en anden blev direktør for et 
bryggeri – og Flemming Madsen blev Flemming Madsen. 
Det var i de sort/hvide tider, og de tekniske idealer stod højt den gang i DR. Vi 
havde det bedste værktøj man kunne købe. Det var stort og tungt, men der 
blev ikke gået på kompromis. Kunstnerne og teknikerne lagde niveauet så tæt 
på verdens bedste tv (BBC) som muligt, og bogholderne og revisorerne holdt 
sig til deres blækregning.  
Efter en gæsteoptræden i studie 5 i tv-byen, hvor faggrænserne var helt 
anderledes tydelige, havnede jeg i DRs filmafdeling. – 25 filmfotografer, 15 
assistenter og 20 lydfolk – Arriflex-kamera og Nagra-båndoptager – hjemme 
igen. Vi lavede alt det som ikke foregik i studiet på film dengang, og alle skulle 
efter en nøje fastlagt  turnus lave alting. Det betød at vi blev sendt fra finkultur 
til fodboldkampe, og fra Mogens Vemmers forrygende B&U afdeling til Hans 
Jørgen Jensens røde lejesvende på TV-A. For det meste var et hold på 3 mand – 
fotograf, lydmand og fotografassistent. Vi rådede over 1 16mm Lydløst kamera 
- 1 stum-kamera – 1 nagra-båndoptager med mikrofoner - 3 lamper og en 
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Nikon til pressebilleder. Med det skulle vi kunne lave alt. Det var meget lærerigt 
for mig, som var vokset op med et meget større hold på Asa-film.  
Vi så sjældent det vi havde lavet før det blev udsendt. Vi afleverede filmen på 
laboratoriet – efter et par dage havnede den i klipperummet (når det ikke lige 
var TV-A eller Sporten, som havde deres eget laboratorium, som fremkaldte i 
løbet af et par timer), hvor produceren og en filmklipper gjorde udsendelsen 
færdig. Ganske sjældent fik en fotograf lov til at følge sit værk ”til dørs”.  
Et par gange om måneden var vi ude i landet, og dengang blev folk fra DR 
behandlet som konger når vi var i provinsen. Det var utroligt hvad et 
medarbejderkort fra DR-TV kunne gøre. Selv den sureste og mest snobbede 
hotel-receptionist blev venlig grænsende til det servile når man lagde kortet på 
disken og sagde: ”goddag – vi kommer fra Danmarks Radio – der skulle være 
bestilt nogle værelser til os”. Det var ikke fordi at vi tjente formuer på DR 
dengang, men statens dieter gjorde, at vi kunne bo på de bedre hoteller, og 
spise med kniv og gaffel med dug på bordet. Det er altid hyggeligt at være ude 
med et lille hold. Man bli´r rystet godt sammen, og det kan som regel ses på 
resultatet. Mangen en god ide er kommet til under middagen – eller måske lidt 
senere, når producer, scriptgirl og filmholdet slapper af i baren, eller hos den 
der har det største værelse.  
Jeg var assistent i 3 år, og go´til det, men da jeg ikke kunne blive fotograf i DR-
regie (fagpolitik) kom der et rockband i vejen. COX ltd. 

"
"
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"
"
Jeg havde skiftet min rytmeguitar ud med en bas. Det blev et livslangt 
kærlighedsforhold. Tim, Jørn og jeg skulle en tur op på Tims ødegård 350 km. 
oppe i de svenske skove. Der var masser af plads, langt til naboerne, så vi 
kunne tage gear med og spille som det passede os. Da både Tim og jeg spillede 
guitar, og da han var klart den bedste, lånte jeg en bas, og så havde vi den 
klassiske rock-trio. For første gang følte jeg hvordan bassen har fat i musikkens 
fundament - og jeg blev holdt i kort snor af Jørns stortromme. Da vi kom hjem 
ville Jørn og jeg spille Beck, Hendrix og Cream - det var Tim ikke meget for, så 
vi måtte finde en ny guitarist - og det gjorde vi i Håndværkerbanken på 
Vesterbrogade. Den nydelige unge kasserer, John Guldberg var ikke alene sød 
og rar, han spillede også en forrygende sologuitar. Det var lige os. COX-ltd. 
satte ikke store mærker i dansk rockhistorie, men jeg tror at det var en meget 
givende udviklingsperiode for os alle. Men guitarsoloer på 20 min. har et 
begrænset publikum, selv om de er nok så interessante, så vi røg hver til sit. 
Det der er tilbage er et livslangt venskab med John -  og det er jo ikke så ringe 
endda - og bassen blev en vigtig del af resten af mit liv. Det er med en bas om 
halsen jeg har spillet de fleste jobs og tjent de fleste penge. Efter at have spillet 
på forskellige skæve basser i nogle år, købte jeg i -77 en brugt Fender P-bass 
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fra 1974 for 1500kr. Den var beskidt, hakket i halsen, skrammet på kroppen, 
stemmeskruerne var skæve, men elektronikken virkede. Jeg skilte den ad - 
rensede den med ståluld - bankede stemmeskruerne lige og smurte dem - 
samlede det hele og begyndte trimningen. Med et så misligholdt instrument 
tager det et par uger at få hals, strenge og stol til at ligge rigtigt - og “rigtigt” 
kommer an på hvem der spiller den. - det endte med at vi blev kærester - det 
længste forhold jeg har haft. Et musikinstrument skal behandles som en kær 
veninde - med omsorg, kærlighed og respekt - ellers får du ingen hjælp af 
instrumentet. Selvfølgelig kan hvemsomhelst tvinge et musikinstrument til at 
give lyd, men mit talent er ikke større end at jeg har brug for at vi har et godt 
forhold - mig og min bas. Det varer endnu, og vi passer godt på hinanden. Den 
og min Fender bassman-10 forstærker har tjent mig tro på 1000 værtshuse. 
Det er værktøj lavet til landevejen, man kan stole på det, og det er vigtigt når 
man skal til den anden ende af landet og lave en dagløn ved at spille rock. 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
En gammel ven, og forrygende bassist, John Brøste havde fået job som 
timelønnet fotomedarbejder i klub 47 på Amager. En klub oprettet af “politiets 
ungdomsklubber” for såkaldt ”samspilsramte unge”, og for at gøre noget ved 
det voksende narkoproblem. John anede intet om fotografiets hemmeligheder, 
så han var lige hjemme hos mig og få et lynkursus i tid - blænde og 
brændevider. John er en flink fyr, så han fik fusket sig igennem med 
medlemmernes hjælp. 
Efter et halvt års tid skulle John på en længere tur til Indien, så vi fik det 
arrangeret sådan, at jeg skulle afløse ham i klubben. Mit første møde med en 
ungdomsklub, og med livet i de højere pædagogiske luftlag. Medlemmerne (14 
- 18-årige lokale unger) var ikke meget anderledes end dem jeg havde spillet 
for i årevis, så dem faldt jeg hurtigt i hak med. Jeg sørgede for billig råfilm og 
fotopapir, hjalp dem i mørkekammeret og viste seriøse film i salen 1 gang om 
ugen. Jeg lavede også klubbens bedste kaffe i mørkekammeret, så jeg fik 
meget at vide af “mine unger”. Lidt anderledes med mine kollegaer - der var 
jeg virkelig på udebane - alle var selvfølgelig søde, venlige og hjælpsomme - 
men jeg forstod ikke rigtigt sproget, og alle de interne magtkampe, som i 
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sådan en musisk medarbejderkreds kan pakkes så smukt ind i fremmedord og 
høje idealer, at jeg følte mig som i et fremmed land. 
Vores forstander, Ildsjælen Erik Glumer, en fantastisk mand og stor pædagog, 
så vi ikke så tit. Hen var ude for at skaffe penge og holde styr på sit “imperie” - 
et nedtrapningscenter på midtsjælland - en udslusning i Thy - en højskole i 
midtjylland - og så vores klub.  
En gang om ugen mødtes hele personalet til Onsdagsmøde - 20 medarbejdere 
omkring et lang bord med souchefen for bordenden. Forslag behandles og 
problemer diskuteres efter dagsorden med talerække og demokratiske 
vedtagelser. Meget civiliceret. Men i det ene hjørne sidder en yngre mand med 
tyndt lyst hår i arbejdstøj, med fødderne oppe på mødebordet og læser 
morgenavis. Ingen bemærker tilsyneladende hans brummende kommentarer til 
det han læser. - jeg undres - manden hedder Ole Frimand - han er keramik- 
kano- og livskunst-medarbejder. Han boede i smedeværkstedet i Smedestræde 
i Valby - mellem Tingstedet og Nordisk Film. Her lavede han møbler , malerier 
og skulptur. Derudover lavede han kaffe det meste af natten og holdt 
indimellem nogle forrygende fester. Ole residerede i sit kunstneriske showroom 
på 1.sal, og det endte med at jeg flyttede ind over hestestalden. Det passede 
fint med mit klubarbejde at lave møbelkunst i fritiden, og da jeg aldrig havde 
haft træsløjd på den fine Johannesskole var det måske på tide at lære at holde 
på en hammer. 
Ole Frimand lavede borde, stole, senge, kister - hva´som-helst af gammelt 
tømmer fra nedrivningerne af den sorte firkant på nørrebro. Dengang husene 
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blev bygget brugte man, selv i spekulationsbyggerier, tømmer som er næsten 
ubetaleligt i dag. Og det var lagret. Når man skræller den yderste cm. af sådan 
en 100-år gammel taglægte, så dufter det som frisk træ. Ole designede og jeg 
holdt i den anden ende af brættet og lavede reklamefoto af resultatet. Det 
vigtigste værktøj var lægtehammere, boremaskiner, Oles kædesav og en 
gasbrænder. Teknikken var århundreder gammel. Man spænder træet op på en 
stenplade - borer dybe huller og sætter det sammen med lange bøgetræsøm. 
Så kommer kædesaven til, og giver smukke runde former til de rå brædder. 
Med gasbrænderen sætter man ild til værket indtil alt gløder helt specielt - så 
skal der slukkes. Derefter kommer det beskidte arbejde - når emnet er kølet af, 
skal man have fjernet alt det sortbrændte, og det foregår med en boremaskine 
med stålbørste. Det er udendørs-arbejde - og helst i blæsevejr, så man ikke får 
alt trækulstøvet i hovedet. Så fik møblerne en gang flydende varm bivoks og en 
nogen gange flere timers polering til de lignede en million. Det fik vi dog ikke 
for dem, men nok til at der var tid til at bygge kanoer og sejle de lokale åer og 
søer tynde. Oles ting var specielle - kun unika og ingen snyd - tit udtænkt i de 
meget små timer i tilrøgede diskutioner om essensen i livet. 
Et par gange om året var der smedestræde-fest. Vi lokkede hvem vi kendte af 
bands, fik nogle roadier til at låne lidt gear & lys, og så inviterede vi alle vi 
kendte, som skulle invitere alle de kendte osv. 
Vi ryddede  værkstedet - byggede en scene i den ene ende og en bar på midten 
- satte 2 smukke piger til at opkræve en symbolsk entre (den første bajer 
koster en 10´er) og så var der rock med bl.a. SkunkFunk - Frede Fups Albuen - 
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forløberen for LaidBack - husvenner og nogen som lige skulle prøve noget af. Til 
en julefest kom der over 300 gæster og vi solgte 70 kasser øl - og så var der 
det folk selv havde med - men ingen ballade - ud over larmen. 
Det er klart at et så livligt sted som Smedestræde 1 slider hårdt på naboskabet. 
Vi arbejdede tit om natten med sav og boremaskiner og Ole elskede høj musik 
når han arbejdede - møbler og skulpturer skulle brændes udendørs om natten 
på tømmerpladsen lige over for værkstedet, og brænderen brølede som sådan 
en nu gør - Efter nogle sjove og berigende år flyttede Ole til Jylland og jeg til 
Peter Hvitfeldt stræde, som blev “min gade” i mange år. 
" """""""""""""""""""""
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"""""""
Det var en brækket venstre albue, som startede min senere så omfattende 
karriere som country-bassist. Jeg havde fået det røde kort. Speciallægen 
erklærede, at det der med at spille bas, det kunne jeg godt glemme alt om. 
”Den arm duer kun til at tigge med!” sagde han. Jeg har vel spillet mere end 
1000 jobs siden. 
 Timsen ringede og sagde: ”Har du ikke lyst til at blive dansk mester i 
Country&Western ?” Søren Braager og jeg vandt sidste år, og vi bliver nødt til at 
gøre det igen !” - historien var følgende: 
Tim og Søren havde touret rundt og spillet værtshusjobs i et års tid bl.a. i 
Vestjylland med lokale musikere (Søren havde en kæreste i Ringkøbing). De var 
egentlig slet ikke en del af den etablerede C&W scene, - godt nok spillede de 
noget C&W, men absolut u-dogmatisk, og uden cowboyhat og støvler !!! Tims 
guitarspil har altid passet godt til den slags musik, og med Sørens umiddelbare 
talent for netop det publikum var de blevet lidt af et navn blandt menige C&W-
elskere.  
En vestjysk musikbooker og sommerhusudlejer i Ringkøbing havde et eller 
andet stedet i det sydlige udland købt rettighederne til at afholde den danske 
afdeling af Europamesterskabet i C&W. Hele den danske countrylilleverden 
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styrtede til Vestjylland for at hylde deres medbragte helte – og de har en stor 
familie de countryfolk – og til deres store fortrydelse stillede Tim & Søren op i 
en halvbrandert og vandt !! – det siger måske noget om talentmassen i dansk 
C&W. 
Hvorom alting er, Tim & Søren  blev sendt til Europamesterskabet – et sted i 
Tyskland - for at forsvare de danske farver. Det gjorde de i en ¾-brandert til en 
ottende-plads – og managerens forgræmmrlse. - men tiden læger jo alle huller 
på strømpen, - og et lille års tid senere sidder de på den lille managers kontor i 
den lille by, og snakker småjobs, da telefonen ringer. I røret er en af Dansk 
C&W-kolonihaveforenings store veletablerede stjerner. Han ville lige have 
datoen for årets euromesterskab i C&W, for han regnede med at hans band ville 
vinde DM i år - det var jo deres tur !!! Da Tim & Søren havde grinet færdig, 
følte de sig dybt provokeret. – der var kun en ting at gøre : lave en act der ikke 
kunne undgå at vinde. 

- 5 originalnumre–skrevet af Tim –arrangeret for mini-bigband. 
- Søren – vokal & guitar 
- Tim – sologuitar & vokal 
- Flemming-fiol – Violin & pedalsteelguitar. 
- Henning Bendixen – trompet. 
- Ole Olsen – tenorsax 
- Evy Beron– kor 
- Ulla Tillisch.  - kor & guitar 
- Solle – trommer. 
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- Og så skulle jeg spille bas. 
Det kunne jeg ikke sige nej til, så vi gik i gang med at øve i en nedlagt skole 
ved Tureby station. Tim havde komponeret en flok country-rock-numre – og 
Eric Robinson (irsk countrysanger - verdenskendt i Ringkøbing) bidrog med 
”Country Sunshine”- titlen siger det hele ! Alle kendte nogen, og ingen kendte 
alle, men Tim & Ole Olsen havde skrevet nogle gode arrangementer og ret 
hurtigt begyndte det at svinge helt af sig selv. Timsen skulle fungere som 
kapelmester, og holde styr på kvidrende korpiger, tørstige jazzmusikere, 
selvsikre  solister og en rytmegruppe, som bare syntes, at det var så hyggeligt. 
– Og det var hyggeligt, og der kom også noget go´ musik ud af det. Sørens 
bror Niels var sammen med sin kammerat Bernhard teknikere/roadier, så alt i 
alt så det ret tjekket ud. Vi var klar til kamp, - også på udebane, - ingen af os 
red til daglig rundt i det danske Country-land. 
"
Den store kamp skulle stå på et autogummilager ved Odense - og aftenen før 
skulle alle bands og officials – og lokalpressen – mødes i en lokal sportshal og 
spise, drikke, hygge sig og spille lidt. De fleste kendte åbenbart hinanden, og 
det mindede vel mest af alt om en familiefest på landet i gamle dage. Der var 
en scene – noget rimeligt gear, og mange benyttede lejligheden til at prøve 
deres ting af. Vores kor, horn og roadier ville først komme på selve dagen, så vi 
stillede op og spillede et standart country-rock sæt. Der var tilsyneladende fred 
og ingen fare for de i forvejen udnævnte favoritter. Dansk C&W´s majestætiske 
forkvinde, en massiv jydsk landmandskone klemt ind mellem cowboyhat og –
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støvler, sejlede rundt som smurt i sirup og var noget, og manageren vimsede 
hændervridende omkring og nursede sit forventede overskud. Den Store 
Sjællandske Countrykonge gik vænnesælt rundt, og indkasserede den respekt 
som han jo helt klart syntes at han fortjente. At Tim & Søren havde vundet året 
før var nærmest en fejltagelse, - en smutter, som jo kan forekomme når 
”bestyrelsen” overlader afgørelsen til den gemene hob (publikum), som jo ikke 
aner hvad der på bjerget er ”rigtig country”… Det skulle rettes i år. Man kunne 
da ikke sådan bare komme udefra, og tro at man er noget! – og så uden hat !! 
- Og mens kanonerne profilerede sig, hyggede vi ”menige ” musikere os med 
jam – alle mod alle – det er altid spændende at opleve hvordan musikken 
mange gange vokser, når ”de store stjerner” forlader scenen og lader drengene 
spille. 
Den store dag oprandt, med solskin og forår over autogummilagerets store 
parkeringsplads, med flag og bannere, pølser og fadøl, og en sceneblokvogn for 
enden. Cowboys  og –girls, tydeligt oprunden af den danske muld, 
promenerede med stor værdighed mellem boder og dollargrin og hilste på og 
sagde tak for sidst iført vest, hat og støvler,  Simili-sten og 6-løbere lynende i 
sollyset. Alt åndede ro og fred – halvdelen af de tilstedeværende mænd var 
sheriffer. – vi var ganske få indianere. 
Konkurrencen gik i gang – en halv snes bands skulle på – og vi var næstsidst. 
Vi trak os diskret tilbage – og ventede. De fleste var 4-6 –mandsbands, som vi 
selv havde været aftenen før. Klassisk C&W set-up med guitarer, måske lidt 
mundharpe, keybords  ell. Violin - bas, trommer og ”all the classic songs from 
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over there” - pænt og meget loyalt udført. Kun en stakkels fars lille pige havde 
droppet det der med levende musikere, og stillede op med en kvartet fra 
danseskolens opvisningshold og en båndoptager. Båndet knækkede midt i andet 
nummer. Den Store Countrysanger var på før os, og gennemførte med vanlig 
rutine og stor selvsikkerhed sit sæt, som kulminerede i at han brølede som en 
togfløjte. Alle klappede – de kendte den jo – og resten synes at være en 
formsag. Alt var gået efter planen – Tim´s plan -. 
Indtil nu havde folk oplevet 8 næsten ens bands (bortset fra fars pige og 
danseskolen) som spillede næsten ens numre, så hvis man ville huskes, så 
måtte man gøre noget helt andet. Da man ikke kunne forvente at publikum var 
i stand til vurdere rent tekniske og faglige kvaliteter, skulle det altså også se 
anderledes ud. Da det blev os, kørte en VW-limousine op foran scenen, og ud 
fra forsæderne sprang vores ”crew” iført kridhvide kedeldragter. Niels erobrede 
strax mixerpulten, og Bernhard åbnede galant bagdøren for vores kor og 
blæsere. Chaps and Boots, som skulle have været et hold ligesom alle de andre 
(bare uden hat), var pludselig blevet et 9 –mands big-band. 4 stemmer – 
trompet & tenorsax – violin & steelguitar –    Tim´s sologuitar - 2 rytmeguitarer 
og bas & trommer. Og så spillede vi egne numre. Togfløjten tav ! 
Alt på scenen gik vist som det skulle. Som deltager er det svært at huske 
detaljer, for sådan en 100% oplevelse efterlader ganske få spor, men i hvert 
fald sluttede vi med Country Sunshine og pladsen væltede. Der blev stemt, og 
vi blev kørt til scenen på ladet af en Falckbil med udrykning som vindere.       
Så begyndte det rigtig morsomme. Trofæet – en usmagelig plasticpokal – skulle 
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overrækkes af selveste Forkvinden for Dansk C&W-kolonihaveforening, og hun 
havde allerede fra sidste år et horn i siden på Tim & Søren, da de henviste 
hendes mand (bassist – og en flink fyr) til 2. pladsen. Chaps&boots stod for alt 
hvad hun ikke kunne døje, og nu måtte hun stå der og smilende sige tillykke til 
sådan et par outlaws. – Og hun måtte gøre det igen på Silkeborgborgfestivalen 
senere på sommeren. (Der prøvede hun at korte vores sæt af, men til folkets 
store jubel fortsatte vi , og efterlod hende på scenefløjen som en king-size go-
danserinde på valium.) 
Den stakkels lille managers værste mareridt var blevet til virkelighed. Igen 
måtte han tage til Europamesterskabet med et hold, som han overhovedet ikke 
havde styr på. Sidst havde Søren, ved den fri bar, klappet DER GROSSE 
DIREKTOR venligt på hans skaldede isse, og fortalt ham at han bare kunne tage 
det roligt. Det skulle nok gå alt sammen. – og nu var vi dobbelt så mange – og 
vi havde jazz-musikere med !! 
Han kunne dog godt slappe af, for vi havde den aftale i bandet, at hvis vi vandt, 
ville vi tage opgaven seriøst. Det gjorde vi også. Vi tørlagde bandet i et par 
dage og fik en 6. plads ud af fjorten til EM i Eindhoven. Principielt kan man ikke 
lave konkurrence om musik, men det skotske hold som vandt var altså gode. 
Ingen havde forventet at et 9–mands orkester kunne hænge økonomisk 
sammen, så da opgaven var løst, blev C&B igen et ganske lille band. Horn & kor 
fløj hver til sit, Flemming-Fiol tog hjem til Århus, Solle var kun med på større 
jobs, så tilbage på landevejen med dens uendelige række af bodegaer var kun 
Tim, Søren og jeg. Der var vi så de næste 3 år. 
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Det blev til små 500 jobs på de 3 år. Så måtte jeg have en pause fra country og 
bodegaer. Tim & Søren fik min gamle bassist Ole Gerner med i stedet, og det 
kørte fint i et års tid – så gik Ole hen og døde af følgerne af et langt og muntert 
musikerliv, og jeg måtte ind og afløse et halvt års tid, til de fandt en ny. Det 
lykkedes med ”Pedersen”. Han holdt i 2 år, hvorefter han døde af et hvepsestik. 
Jeg er tilsyneladende den eneste bassist der kan overleve i det orkester. 
Chaps & Boots spiller lidt endnu. Tim, Søren og jeg snupper stadig et bryllup 
eller en bodega i ny og næ, nogle gange forstærket med en trommeslager. Det 
er altid hyggeligt  at mødes, fylde vognen og gøre som vi plejer – og alligevel 
ikke. Selv om vi spiller de samme numre for gud ved hvilken gang for et 
publikum som, bortset fra navnene, ligner det fra sidst, er det aldrig helt det 
samme. Man er til examen hver gang, når man står i et hjørne på et værtshus 
og spiller direkte til folk. Ingen høj scene med smart lys at gemme sig bagved. 
Det gir rutine. Vi behøver ikke at veksle mange ord når vi kommer til et 
spillested. Vi tømmer Timsens bil, og efter ca. 20 min. med noget som for 
udenforstående nærmest ligner kaos, står der et rockband klar til kamp. Efter 
at have skyllet halsen, pisset af og vasket hænder strammes hegnene, og 
Søren starter med enten Detroit City eller Bye-Bye Love. Sådan kører det stille 
og roligt i 3x45min., hvorefter vi siger tak for i aften, pakker, deler dynen og 
kører hjem med et smil på læben”.  
" """
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"""""""""
"
Jeg havde et hul i min “uddannelse” - jeg havde aldrig arbejdet med 
Hasselblad. Hasselblad er verdens bedste 6x6-kamera ( det var sådan nogle 
man tog med til månen), - så det skal man kunne, hvis man vil kaldes fotograf. 
Det fik jeg lært på Scandinavian Pictures. Bag det flotte internationale navn, 
gemte sig Leo Madsens pornobladfabrik - primært financieret af ugebladet 
Weekend-Sex. De skulle have en ny fotograf - jeg søgte - (på vej til 
ansættelsessamtale var jeg lige inde i en fotoforretning og få en 
lyndemonstration af Hasselblad) - og fik jobbet.  Weekend-sex var en 
guldgrube, så jeg fik det bedste værktøj jeg kunne tænke mig - to hasselblad-
kameraer (min gamle trommeslager Jørn kom til at passe det ene) - 5 linser og 
broncolor flashanlæg.  
Det var en speciel arbejdsplads - en 3-etagers bygning med direktion - 
redaktion -mørkekammer og bladlager. Ved siden af lå atelieret hvor vi holdt til 
- en forhenværende lagerbygning bygget om med to scener - kontor - kantine - 
bad og omklædnings- og sminkerum. Jeg må indrømme at jeg aldrig før havde 
fotograferet folks mere intime gøremål, og samtidig var det jo en blind date for 

�55



alle implicerede.  Men en instruktør fra redaktionen hersede med modellerne, 
så jeg skulle bare stille skarpt, og sørge for at der var lys de rigtige steder. Da 
vi lå lidt fra redaktionen, og havde vores egen kantine, kunne vi arbejde i vores 
egen lilleverden - en dekoratør - en sminkøse & kontorpige - 2 fotografer, og så 
dagens modeller og instruktør. Vi prøvede med smil og et pænt sprog at 
nedtone det åbenlyst pinlige for mange af vores modeller. De færreste af dem 
var stolte af “vores” arbejde.  
I starten fik jeg mange skideballer af Leo Madsen. Mine billeder var alt for 
pæne og æstetiske til at “virke som porno”. Jeg forstod det nok ikke helt - jeg 
var nygift og meget forelsket, så jeg syntes at kvinder var noget af det 
smukkeste i verden, og det ville jeg jo gerne vise. 
 - jeg fik lov til at lave mine pæne billeder, og så kunne redaktionen skamskære 
dem bagefter. Jørn blev B-fotograf, og ovre i redaktionsbygningen gik Helle 
(forrygende fotograf af den gamle skole) loyalt og fremkaldte vores billeder. Vi 
fandt os i Leo Madsens mærkelige arbejdstider - kl. 2 om eftermiddagen kunne 
han få en genial ide til en billedserie i næste Weekend-Sex - den måtte 
selvfølgelig laves med det samme - modeller kl.4 - og så arbejde til Leo synes 
at han havde den. Det kunne være kl.3 nat. Det meste af tiden fik vi dog lov til 
at gå og hygge os med vores arbejde uden synderlig indblanding “oppefra”. Det 
blev hyggelig rutine at lave den samme fotoserie med forskellige parykker, 
dekorationer og kostymer, som alligevel skulle næsten fjernes (“helt nøgne 
kvinder er ikke sexede”, sagde Leo) Vi brugte smil og pæne omskrivninger frem 
fra “pornosprog”, og lod vores modeller bevare deres værdighed.  
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  Men Leo Madsen var ludoman, og efterhånden tabte han det meste af sin 
guldgrube (som forresten også var ved at være udtømt) til den senere så 
kendte pornogrosserer Svend Thevis fra Istedgade, og Thevis indsatte en fhv. 
Extrablads-journalist til st strømline virksomheden. Samtidig ansatte han en 
fhv. radiojournalist som redaktør og “kunstnerisk leder”. - Helt nye tider. 
Det endte med at vi fotografer sagde op, og forsøgte med vores eget atelier i 
Sct Annæ-passage under navnet Sinus gruppen. Vi lavede lidt klassisk 
reklamefotografi - lidt børnemode - og lidt porno til at betale huslejen. Det 
varede et par år før vi måtte lukke - slukke - og gå hver til sit. 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Jeg så Ib Makwarths Haiti–film da den kom frem i 1971. Ib havde været boom 
–mand på Asa, og jeg arbejdede til daglig som fotografassistent på DR med 
samme værktøj, som Ib havde brugt (Arriflex 16mm), så jeg var nysgerrig. 
Filmen slog som en hammer, og jeg tænkte – ham vil jeg godt arbejde for. Det 
kom jeg også til , men der skulle gå nogle år. I 1997 arbejdede jeg som 
fotograf på Vesterbro Lokal TV. Jeg ville omskoles fra 16mm filmkamera til 
elektronisk videokamera, og på lokal-TV bliver man sendt ud og lave alt muligt 
– altså et godt sted at lære noget. En af mine kolleger, Johnny Jensen, lavede 
lidt ved siden af for et lokalt filmselskab, og han spurgte om jeg ikke ville 
assistere et par dage. De var i gang med en film om drengene på Blågårds 
Plads, og samtidig skulle de i gang med et narkofilm–projekt. Selskabet hed 
Telefilm, og det viste sig at være Ibs produktionsselskab. Jeg blev præsenteret 
som Ole – fotograf – Ib sagde velkommen, men genkendte mig ikke. Det var 
også 35 år siden vi havde arbejdet sammen sidst. Efter et par dages optagelser 
måtte Ib opgive filmen. Drengene havde fået tilbud fra både DR og TV2, så det 
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der med dokumentarfilm var pludselig ikke så interessant for dem. Samtidig 
blev han uenig med Johnny, så det endte med at Ib spurgte mig, om jeg ville 
fotografere ” Vi Anbefaler”. Det skulle være en opdatering af hans 18 år gamle 
narko-film: ”Vi Anklager”. ”Hva´ka´du”, spurgte han. ”Jeg er grundig, jeg er 
hurtig, og jeg er nem at arbejde sammen med”. ”Du er på holdet, men jeg kan 
ikke garantere dig for, at du tjener penge”. Holdet var – Ib, Leif og Franz . Franz 
Henriksen startede som still–fotograf på Telefilm, og nu var han producent. Leif 
Petersen var egentlig typograf, men han havde været Ibs lydmand og faste 
følgesvend siden “de 141 dage”, hvor den progressive del af den danske 
filmbranche sikrede, at en arbejdskamp blev dokumenteret. Ib havde lært 
håndværket fra bunden. Boom-mand – tonemester – instruktør af 60 film. Efter 
nogle dage spurgte jeg ham, om han var klar over, at vi havde arbejdet 
sammen før - på Asa - .”Hva faen lavede du der” spurgte han – ”Jeg var 
skuespiller”. Men vi  var opdraget med samme sprog, så vi forstod hinanden. 
Filmen blev færdig, og vi holdt premiere i Odense – og i Folketinget. Under en 
narkohøring sørgede den daværende socialordfører Villy Søvndal for at vi kunne 
vise filmen i folketingets forevisningssal. Alle var rystede over filmen, så ingen 
ville købe den. Vi havde taget chancen med åbne øjne, så det var bare 
ærgerligt at vi ikke, ud over den ubetalelige fornøjelse det er at have været 
med til at lave en god film, fik løn for vores arbejde. Der gik et par måneder. 
Jeg var på besøg hos min mor, som var så bekymret over at jeg arbejdede så 
hårdt med de kortfilm når jeg nu ikke tjente noget ved det, da Ib ringede.” Du 
– ku du ikke bruge nogen penge?” – ”Joe – penge ka´man vel altid bruge” – 
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”så nævn et tal”. Jeg tænkte: manden er gal, og sagde: 50.000,- ” Ka´du ikke 
bruge 75.000 – der ligger en check til dig.”  - og det var selvfølgelig fedt at stå 
med en rigtig stor check i hånden, men lyset i min gamle mors øjne da jeg 
fortalte hende det, var næsten alle pengene værd. Det viste sig at folketingets 
socialudvalg havde bevilliget os 500.000.- fordi de mente at det var en vigtig 
film. De havde ret. 
Vi Anbefaler blev klippet hos Kim Folke på Nonstop, og her lærte jeg at redigere 
video på computer. Ib vænnede sig aldrig til det. Han savnede sit Steenbeck-
klippebord med lydstrimler og filmstumper. Jeg klippede de næste 5 film for 
ham, og han viste sig gerne i klipperummet et par gange om ugen og sagde: 
stram den lige der – eller giv den lige lidt ro – og så var jeg nogenlunde klar 
over hvad han mente. Også fordi Ib skrev nogle fremragende speak-
manuskripter. Hans tonefald gav en helt naturlig klipperytme. Det kommer helt 
klart frem i Ib Makwarts ”Trilogi om Nazisme”, som vel er de vigtigste film jeg 
har været med til at lave.   
  
IM` Telefilm var en slags tidslomme. Ib insisterede på at lave seriøse 
dokumentarfilm, uanset at verden blev mindre og mindre rød. Han insisterede 
på at være rød. Ikke som religion, men efter moden overvejelse. Det meste  
af sit l iv havde han lavet fi lm for venstrefløjen – l ige fra det 
højresocialdemokratiske HK til de kommunistiske typografer på Berlinske, og 
han var stolt af det, ligesom han var stolt af den dødsdom han fik tilsendt fra 
en gruppe nazister på den danske højrefløj. – “så må jeg sku´ da ha´ gjort 
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noget rigtigt”, sagde han. Så mange har i de seneste år gået offentlig bodsgang 
fordi de i deres grønne ungdom havde flirtet med solidaritet med de fattige og 
undertrykte – “godt at venstrefløjen slap af med dem - Marx´s 
merværdiregnestykke holder endnu”, sagde Ib, “men det kan være svært at se, 
når man har sat sig godt tilrette på flæsket”. 
Ib døde af et hjertetilfælde under optagelserne til ”Advokaten”, et portræt af 
forsvareren Jørgen Jakobsen, men de næste mange år vil jeg have en imaginær 
Makwarth lige bag min ryg, som siger : Ingen sjusk - og ingen billige effekter. 
Ib lærte mig en side af filmhåndværket, som jeg ikke kendte. Første gang jeg 
viste ham et stykke TV-journalistik som jeg selv havde lavet, og var meget stolt 
over, heglede han mig igennem. Filmens hovedperson, som jeg jo vidste var en 
flink fyr, havde jeg klippet på en måde, så han ligesåvel kunne tolkes som et 
gennemført dumt svin. Jeg lærte at journalistik er et farligt våben i hænderne 
på ukyndige. Noget Ib selv havde lært ”the hard way”. Han var i sin tid blevet 
hånet for sin Cuba-film, men som han sagde: ” Da jeg mødte min kone lagde 
jeg da ikke mærke til at hendes fortænder var lidt skæve – sådan noget ser 
man ikke når man er forelsket. – og jeg var forelsket i Cuba”. Han var også sur 
over at en avis havde sendt en udenrigspolitisk ekspert for at anmelde filmen.” 
Man sender sgu´ da heller ikke en gynækolog ind for at anmelde en 
kærlighedsfilm!”. 
"
"
"
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Telefilm blev til Rødfilm bare for at drille.  
Ib Makwarth døde alt for tidligt – han skylder mig stadig 4 ud af de 10 film vi 
skulle lave sammen før jeg var udlært . 
Franz Henriksen, som var producent, en forrygende still-fotograf og i princippet 
var ejer af Telefilm er et generøst menneske. Han gav mig fuld rådighed over 
det videoudstyr vi havde lavet de sidste 4 film på,  Så pludselig stod jeg der 
med kamera – lys – mikrofoner – redigering og en halv film. 
Jeg klippede Advokaten færdig, som jeg tror Ib ville have haft det, og det blev 
så den sidste TELEFILM-film i en lang række i dag politisk ukorrekte kortfilm. 
Når man hører dagens unge magistre udlægge dansk kortfilms glorværdige 
historie, er Ib Makwarths mere end 60 film forsvundet. Væk er hans rystende 
Haiti-film om papa Docs diktatur – væk er ”de 141 dage” hvor mange af de 
professionelle kortfilmfolk gik ind og arbejdede gratis, samlede råfilm og stillede 
udstyr til rådighed for at dække konflikten på det Berlingske Hus – Vi Anklager, 
som pludselig viste at vi havde et narkoproblem – filmen om Hells Engels, der 
dengang talte 18 medlemmer, hvoraf halvdelen sad i fængsel – og så hele hans 
indædte kamp mod alt hvad der lignede fascisme – nazisme – og beton-
kommunisme for den sags skyld.  
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Ib´s trilogi om nazisme – Pigen fra Oradour – Anne Franks Rejse – Carl Peter 
Værnet, en skæbne – er ting, som jeg er virkelig stolt over at have været med 
til at lave.  
Men navnet Telefilm var en tung arv, så jeg måtte finde på noget andet. Vi var 
nået hen i hævnens årti. Folk i de bedre kredse, som havde en fortid som 
”intellektuelle venstreorienterede” stod i kø for at bekende deres syndige, 
umodne vildførte holdninger. Jeg har aldrig været kommunist, men halvdelen af 
min fars familie var demokratiske danske kommunister, og at se dem 
sammenlignet med nazister af en religiøst formørket folkekirkepræst fra 
folketingets talerstol er hård kost. DKP-ere var trods alt blandt de første til at 
bekæmpe fascisterne i den Spanske borgerkrig – de første til at hjælpe folk på 
flugt fra nazismen og de første til at få organiseret en ordentlig 
modstandsbevægelse i Danmark – på trods af interneringen i 1941.  
DKP er heldigvis historie, selv om man kan savne ”Land&Folk-festivalen” i 
fælledparken, men grundideen om Frihed, lighed & broderskab har trange kår, i 
en tid hvor ”vi” for en hver pris skal konkurrere frem for at hjælpes ad.  
Eftersom jeg alligevel ikke ville lave reklamefilm, så tænkte jeg – hvorfor ikke 
være ærlig. Lav et politisk ukorrekt filmselskab, som ikke skal spørge nogen om 
noget, og hvor jeg kan lave hvad der passer mig – driftudgifterne er jo 
minimale (lidt brevpapir og genbrugs-bånd) – RØDFILM var født.  
Sammen med producer Helle von Cedvig, som jeg havde arbejdet for på 
Vesterbro Lokal-tv, blev det til en lille håndfuld film, som måske ikke kom så 
bredt ud, men som det var en fornøjelse at lave. 
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Først en lille film om Copenhagen Historic Grand-prix. I tre dage for jeg rundt 
og fotograferede racerbiler  og -kørere i alle aldre og størrelser i Fælledparken. 
Vi var heldige - vi havde interview med både vinderen, og med ham som 
plantede sin Cortina i en betonklods.  
"
Et EU-valg gav mig en ide. Jeg kendte sangerinden og tekstforfatteren Bende 
Nørgaard, hvis far, Ivar Nørgaard, underskrev EF-traktaten for Danmark. Det 
gav ballade på bagsmækken, for far og datter var absolut ikke enige om den 
sag - men det blev de. Da vi skulle stemme om Mastricht- traktaten stod Ivar 
Nørgaard af. Det blev til en “køkkenbords-samtalefilm”, som blev brugt af 
Folkebevægelsen mod EU. I øvrigt blev Ivar Nørgaard, på trods af mange 
vigtige ministerposter, blacklistet resten af sine dage af de ledende lag i 
Soc ia ldemokrat iet - Det er ikke l igefrem stors ind der præger 
arbejderbevægelsens akademiske arvtagere. 
"
Helle havde et stort bankende hjerte for de hjemløse, og da der skulle holdes et 
større støttearrangement på Østerbro Stadion for “Gi´en Hånd” foreslog Helle 
at vi lavede en række 2-3 min. interviews som kunne vises på storskærm under 
seancen. Vi interviewede politikere, professionelle behandlere, frivillige og dem 
det hele handlede om - de hjemløse. Mens jeg sad og klippede slog det mig, at 
her havde vi nogle mennesker, som alle ville det bedste, men som talte forbi 
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hinanden. Det resulterede i et “spin off” - “På Risten - parallelle monologer om 
hjemløshed”. 
Jeg brugte Preben Brandt, hvis moralske habitus ingen kan betvivle, som 
“djævelens advokat”, og fik en helt fin lille debatfilm ud af det. Vores stort 
planlaget premiere på Københavns rådhus druknede detsværre i politiets storm 
på ungdomshuset på Jagtvej. - ingen presse og omtale til os. 
"
Blandt de halvfærdige projekter, som jeg “arvede” efter Ib Makwarth, var nogle 
interviews om de tyske politiske flygtninge og kommunisternes internering i 
Horserødlejren i sommeren 1941. Længere interviews men lejrens kok, og med 
senere folketingsmedlem Villy Fuglsang. Ib ville lave en film om 
modstandsmanden Eigil Larsen, som gravede en tunnel ud af lejren. Filmen 
blev aldrig til noget, men selve lejrens historie fascinerede mig. Bygget i 1917 
som en midlertidig krigsfangelejer for russiske soldater fanget af tyskerne - 
brugt som feriekoloni for Københavnske unger i 1930-erne - Tysk 
interneringslejer under anden verdenskrig - og nu - små 100 år efter, åbent 
fængsel for småsyndere. Vores film kom til at hedde “Lejren i Skovbrynet - et 
lærestykke i midlertidighed”. Filmen vises vist stadig på lejrens lille museum.  
- men et lille non-profit filmselskab holder ikke evigt - efter et par år, blev Helle 
og jeg enige om at det var vist det. Vi betalte vores regninger, og delte resten 
af vores konto - der var vist 240 kr. til hver. 
"
"
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I min tidlige ungdom var jazz næsten et skældsord. Godt nok havde min far 
præpareret mig med Glen Miller (velfriseret meget hvid swingmusik), men 
ellers var jazz enten noget fodformet dixieland, eller også det rene avantgarde -
dytten-båtten. – joh- der var godt nok nogle af de der jazz-guitarister som var 
hurtige, men det var noget kedeligt materiale de spillede.  
Da vi en aften sad i Star-Clubs musikerrum og snakkede om hvem det var goe´ 
nævnede Colin fra Remoerne  Wess Montgomery, en sort amerikansk 
jazzguitarist som jeg aldrig havde hørt om, og han påstod at noget af det 
fedeste musik han havde hørt for nylig var Cannonball Adderlys orkester ! - og 
da Colin havde samme status hos os, som Clapton senere fik for resten af 
guitarverdenen, var der måske noget som jeg havde overset. Soulmusikken var 
begyndt at dukke op, og det var også sådan noget med horn og stort orkester. 
Jørn og jeg fik fat i noget Cannonball – måske det forkerte, eller også var det 
bare for tidligt – men vi fik også fat i en plade med Jimmy Smith (orgel) og Wes 
Montgomery (guitar), Ron Carter (bas) og Grady Tate (trommer), og det 
rykkede. Det var nok lyden – orgel og guitar, bas og trommer, der var tætter på 
vores egen lyd, som gjorde at vi begyndte at forstå lidt af hvad der foregik i 
musikken.  Jazzkendere vil nok synes at det er den meget lette ende, men der 
cyklede jeg rundt i mange år – og havde stor fornøjelse af det. De spillede jo 
helt forrygende !!!.  
Det var Carsten Meinert som virkelig sparkede døren ind. Jeg havde siddet 
derhjemme og jammet lidt Jazz-blues med Clapper (en af mine drenge fra klub 
47 – og en udmærket, om end lidt forsigtig guitarist), og han foreslog at vi 
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skulle besøge Carsten, som jeg kendte gennem gamle kærester – og fra Frede 
Fups ”Albuen”, som havde spillet til Smedestrædefesterne. Carsten er - ud over 
at være en forrygende saxofonist - et meget venligt og vidende menneske – og 
lidt af en pædagog. ”har du spillet blues” sagde han – ” så skal du høre det 
her!” – og så satte han Miles Davis “Kind of blue” på grammofonen, - og der var 
hullet. Det var et musikalsk landskab som jeg kendte, men malet i helt nye 
farver – lidt af en åbenbaring. Efter mange lange nætter med smøger, kaffe og 
the Real Book, endte det med at jeg fulgte med Carsten, da han tog på ”all 
american jazz-improvisation clinic” – den første musikundervisning jeg havde 
fået siden 3.real. 30 års jazz-udvikling på 5 dage. Jeg var helt klart på 
udebane, og min lærer, bassisten Ron McClure satte mig på plads med det 
samme, da han skulle sætte hold. ”Play this” – sagde han og stillede en Charley 
Parker-node på stativet. Jeg prøvede at stave mig igennem det – ”do you want 
me to play all that” spurgte jeg. – “Well what do you play” spurgte han. ”20 
years of R+R” – han smilede  (han havde spillet i Blood, Sweat and Tears – et 
halv-rock jazzband) ”all right – you just listen”. – og det gjorde jeg, og mine 
øjne hang ved hans gribebræt når han spillede. – jeg lærte virkelig noget den 
uge. Sjovt at opleve hvordan der var 2 slags elever – og lærere for den sags 
skyld. Der var musikerne og spillelærerne. Musikerne spillede med hjertet, og 
det svingede, og spillelærerne spillede med hjernen, og det var bare korrekt. 
Jazz-bassist blev jeg aldrig, men jeg fik lidt flere farver på min blues, og det var 
også det, der var meningen.  
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Jeg havde mødt Rene´ Wulf mens jeg arbejdede i klub 47, hvor han var ude og 
spille med Sensory System og senere med CV Jørgensen´s  ganske lille band. 
Efter den tid havde han spillet med Moto, Sidewalk, havde spillet i USA, og var 
nu begyndt at synge egne countrysange sammen med guitarist Don Martin, 
som havde studie lige rundt om hjørnet fra hvor jeg boede. De skulle bruge en 
bassist til et job på Rust. Don havde arrangeret 3-stemmige vokaler, så vi sad 
under den sommers hedebølge over Dons pult og terpede kor. Til forskel fra 
C&B, hvor jeg nogenlunde selv kunne vælge min stemme, fik jeg her 
falsetstemmen. Det var helt nyt for mig, men da Don´s stemme ikke kunne i 
det leje, så kunne han vel lære mig det, - og det blev flot, da det virkede. 
Bandet voksede med Rikke Vett på gryder, spillede jobs, og voksede også i 
kvalitet. Vi spillede sidste gang på Loppen på christiania, hvor Don sluttede 

�71



sidste sæt med en solo på 20 minutter, hvor han ikke kun nåede hele scenen, 
men hele verden rundt, hvorefter han sagde op. Rene` og jeg fortsatte med 
stumperne, og det resulterede i at vi året efter tog til New York for at indspille 
med Rene´s amerikanske venner i et sommerhus ved Lake Ontario - music 
from the hill house.  
Vi fløj fra Kastrup til New York med Delta air. 8 tim - no smoking. Det 
kompenserede Rene` for ved at lade stewardesserne forsyne os med en jævn 
strøm af Jack Daniels i små søde flasker. Efter at være blevet nedstirret og 
udspurgt af en mistroisk, karseklippet imigration-officer i JFK airport slap vi ind 
i Guds eget land, hvor Renes kammerat, Peter Frazer (tenorsax), ventede.  
Vi skulle bo hos ham i Conneticut den første uge – opleve New York, daldre lidt 
rundt på Manhattan og snuse, og besøge Mandolin Brothers (verdensberømt 
guitar-forretning) på Long Island. Peter boede i en bungalow (adr.: Indian Trail 
nr. et eller andet) i en lille by ved Lake Candlewood. Hele staten lignede 
Gentofte, med pæne velholdte huse, haver, golfvogne i garagerne, - og næsten 
ingen farvede. Det er et smukt og roligt område, som de NewYorkere der har 
råd til det flytter til når de får børn, eller bli´r trætte af ”fuld skrue 24 timer i 
døgnet”. Peter havde arvet huset efter sin mor, og var derfor accepteret af det 
omgivende samfund, selvom han rettelig tilhørte en anden socialklasse. Han 
behøvede, som den eneste, ikke at være medlem af golfklubben.  
Peter havde boet i København i 5 år – talte et ret pænt dansk, og var meget 
præget af sund dansk tankegang. Han elskede at lufte sit danske, så når vi var 
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sammen med Peter fik Rene og jeg ikke luftet vores engelske. Det blev der 
rigelig lejlighed til senere.  
Toget fra Connecticut til NY-city bragte os forbi en kilometerlang kirkegård, som 
sjovt nok hed Valhalla og gennem Harlem, og kald mig bare en tøsedreng, men 
der turde jeg ikke at stå af. Det så langt langt sortere ud end den sorteste 
firkant på nørrebro. Brædder for vinduerne – bilvrag i gaderne – 
halvsammenfaldne huse, hvor der tilsyneladende stadig boede mennesker – 
forhold langt værre end dem vi så i Leningrad i det hedengangne 
Sovjetunionen, da jeg var der som klubmedarbejder i klub 47. Ufattelige 
forskelle på blot få km., så Rene og jeg blev pænt siddende i toget til vi nåede 
Grand Central Station. Og så op og få chocket. De er altså høje, de huse de har 
derovre, og mellem dem i de små gyder stod de ansatte fra de høje huse og 
smugrøg cigaretter som en anden flok skolebørn. Hele tiden kan man høre 
politi- eller Ambulancesirener, hvis hylen bliver kastet rundt mellem 
glasfacaderne. I Grand Central Park så jeg musegrå egern. Jeg tænkte at her 
måtte være voldsomt forurenet, siden at selv egernene er grå, men Peter 
beroligede mig med, at det var en særlig egernstamme som var grå, og det 
havde ikke noget med forurening at gøre. Men Manhattan er spændende. 
Omkring et hjørne, og så er skiltene pludselig på kinesisk – 2 hjørner henne er 
man i little italy – og henne for enden af gaden ligger 5´th avenue men 
verdens dyreste forretninger. Vi kom til byen mens det var rigtigt varmt, men 
heldigvis var de fleste hjørner plastret til med cola- eller is-boder, så vi vadede 
rundt med en evig coladåse og har sikkert lignet par turister fra langt ude på 

�73



landet. Og vi fik set – hørt og snuset, og ud over at de tilsyneladende havde 
travlt, er NY´erne såmænd nogle rigtig rare mennesker. Vi skulle købe nogle 
strenge, så vi tog ud på Long Island med færge, og så nogle stoppesteder med 
den lokale bus og stod foran en anonym et-plansvilla – checkede adressen – 
den var go´nok, så vi vadede ind – i himmeriges lagerrum for guitarer. I noget 
der lignede 5 sammenhængende stuer var der ædle guitarer – basser og 
mandoliner overalt. Bag en lille disk sad en ung Buddy-Holly, som sagde 
”Welcome,- play any guitars you like !” Der var alt i ædle amerikanske guitarer. 
Nye og næsten antikvariske - masser af Martin, Gibson og Gretch – og en 
original mintgrøn Fender jazzbas fra –56 som jeg stadig ser i drømme. Den 
kostede 26.000kr., som jeg ikke havde, men kunne have indbragt det dobbelte 
i ”den blå avis”. Og selv om Rene og jeg var et par fattigrøve, der bare skulle 
have et par set strenge, så fik vi begge i de næste 5 år op til jul MandolinBros. 
Katalog – med venlig hilsen og merry x-mas. 
Som Dansker havde jeg det svært med, at folk bare skrævede hen over dem, 
som lå på fortovet og flød – enten pga. druk, stoffer eller sygdom. ”Her har vi 
fart på, og hvis du snubler, så er det dig – og ikke os – der har et problem.” Det 
er en tankegang, som er meget anderledes end den med ”en for alle og alle for 
en – og få har for meget, men færre for lidt”. Men ringer du efter en ambulance 
til en som er faldet om, så hænger du på regningen ! – den gik ikke i Europa.  
Vores trommeslager, Brad Fish, boede i Delaware lidt sydpå. Han havde masser 
af plads, og øverum i kælderen, så efter en uges sightseeing startede alvoren. 
Vi havde 1 uge til at få spillet Brad, Peters sax og Peters bror  Bill  som 

�74



sologuitarist ind på de ideer vi havde med fra København. Brad var en gammel 
rotte med masser af jobs bag sig, mens Bill kom fra Seattle og spillede grunge 
til daglig, så han måtte virkelig lægge stil om. Det gik så glat, at vi fik tid til lidt 
sightseeing i Philadelphia og ude i Armich-county, hvor de pløjer med heste, og 
hvor moden er årgang 1903 – i Vestjylland. USA er virkelig kontrasternes land. 
Det var i Delaware at Renè og jeg fik det ”kælenavn” af Brads kone, som 
senere skulle give navn til Renès Pladeselskab  - SMOKIN` DANES RECORDS – 
(Peder Bundgård tegnede et smukt portræt af en grand danoise med en smøg i 
flaben). Alt sammen fordi en karton smøger var 2 $ billigere i Delaware – end i 
NY – så vi købte rigeligt ind. Rigeligt..  
Peters og Brads familier havde sommerhuse ved lake Ontario helt oppe i 
nordspidsen af NY-state. Der skulle vi indspille. Så vi læssede Peters Bil, og 
kørte nord-på i 7 timer før vi nærmede os Watertown – den nærmeste større 
by. Forbi den, og så langt langt ud på landet i noget som nærmest lignede et 
nordsvensk landskab – til højre af en grusvej – ind i skoven – halvt ned ad 
skrænten – og så lå det der. The Hill House. Bygget ind I skråningen, så både 
kælderen, hvor jeg sov, og stuen, hvor vi indspillede, havde store 
panoramavinduer med udsigt over Lake Ontario. Der osede af ro og klarhed – 
meget langt fra NY´s hårdtpumpende storbypuls. 
På den anden side af vandet, i Canada, lå Kingston country radio, som sendte 
country reklame-radio 24 tim. I døgnet. Efter nogle dage lød det som det 
samme orkester hele tiden, som bare skiftede solist ind i mellem. Musikerne 
spiller jo imponerende. Utroligt hurtigt og med stort overskud, men bassister 
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og trommeslagere må kede sig ad helvede til – lige dér er der ikke plads til at 
prøve noget nyt – det skal åbenbart være train og skomagerbas. Strengt taget 
var det som vi selv indspillede langt mere interessant – for mig ihvert fald.  
René havde 10-12 sange og vi havde lånt et transportabelt 8-spors studie som 
blev rigget op i dagligstuen. Jeg skulle , ud over at spille bas og synge kor, 
være tekniker. Ikke fordi at jeg havde prøvet det før, men jeg var den eneste, 
som vidste bare lidt om teknik.  
3 dage til grundspor – 3 dage til vokal og overdubs og et par døgn til mixning. 
”It is spooky up there” sagde Brad´s meget tålmodige kone – og det var der 
også. Det er forrygende virkelig at kunne kaste sig over en opgave uden at 
skulle tage hensyn til tid – sted  - og andre ligegyldige detaljer. Der var kun 
musikken i vores lilleverden, og det kan måske oven i købet høres af andre end 
de direkte involverede – jeg synes at ”Music from the Hill-House” blev en fed 
session, som præsenterer René´s sange ærligt og på den smukkeste måde.  
Den slags er der selvfølgelig ingen af de store pladeselskaber der vil købe, så 
da vi kom hjem til Danmark måtte vi på landevejen igen. Efter lidt bytten rundt 
fik  vi lavet ”Little Wolf-mk.2” – et af de bedste bands jeg har været med i. Ud 
over Réné og jeg, Gert Smedegård på gryder og uforlignelige John Guldberg på 
Sologuitar. 
"
"
"
"
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Efter at jeg havde spillet en “Hendrix-koncert” med Yul Anderson i det gamle 
Montmartre i Nørregade, blev jeg kontaktet af af Morten Skov & Søren Sadolin. 
Efter deres debutpladetourne´ havde de fyret deres band, og søgte nye folk. 
De var ret vilde, og de havde åbenbart fået hyret nogle alt for pæne unge 
mennesker som backing, og det var endt i noget nær katastrofe med vilde 
skænderier og grædende korpiger. De havde en flok jobs, og de kunne lide den 
måde jeg lagde bund til Yul på – var det noget for mig ? Det var det efter et par 
hundrede bodegajobs med C&B – og så Yul bagefter. Vi gik i gang, og det er et 
slid at lære 30 nye numre at kende, for så at spille dem med 3-4 forskellige 
trommeslagere inden de fik deres endelige form, men det blev et godt hold. Vi 
spillede højt, kontant og meget råt. Forrest stod Morten Skov og vred sin 
forrevne sjæl ned i mikrofonen mens han afstraffede sin 12- strengede guitar. 
Skråt bagved stod Søren Sadolin ved sit afrakkede hammond-orgel, og med en 
strat på ryggen. Bag ham stod hans to leslie højtalere og en vox og en marshall 
til guitaren. Det betød så, at jeg måtte have begge mine gamle 
fenderforstærkere med for at blive hørt. Vores faste trommeslager Rikke Veth 
brugte høreværn når hun spillede med os. Jeg havde mødt Rikke i Renè Wulfs 
band, da hun lige var landet i København fra Århus, med en omvej over 
drummers collective i NY. En lille uskyldig pige fra landet – som altså bare 
kunne spille rock. Hun spiller klart, skarpt og med et forrygende overskud, og 
det er en fornøjelse for en bassist at spille med sådan en. Når først vi svinger, 
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så kan solisterne binde alle de sløjfer de vil henover – det kan ikke gå galt. Så 
Skov-Sadolin spillede en masse fede jobs i de år det varede. Morten og Søren 
sled for sagen både på scenen og udenfor. Det var dem som var sceneshowet, 
de komponerede, bookede jobs, sørgede for at vi fik lavet CD nr.2, og sørgede 
for at ingen gik tørstige hjem. Til gengæld fik de loyal backing og (især Morten) 
meget lang line. Man kommer tæt på hinanden når man turnerer. Vi spillede 
flest 1-nigthers dvs. morgenmad(brunch) – køretur til næste by – jagt på hotel 
- opstilling – middag med kniv og gaffel og dug på bordet - ½ time på ryggen 
og så klar til kamp. Ned og fyre den af, pakke gearet, og så nyde roen mens 
adrenalinen falder tilbage til normalen. Vi var gode til at hygge os når vi var 
færdige med et job og nåede vores hotel.  Vi havde været landet rundt nogle 
gange, da Morten en dag erklærede, at presset ved at være en stor kunstner 
var for voldsomt for ham. Der stod Søren og jeg så med vores nye 
trommeslager Henrik Belmark, og manglede en forsanger til nogle jobs, som vi 
havde sagt ja til. Da jeg var den eneste, som havde prøvet sådan noget før, 
måtte jeg lynhurtigt lære en flok texter (hendrix-stones-dylan-steppenwolf), og 
få lagt mit basspil om, så jeg kunne spille ”på automatik” - Det blev til 
ROCK4REAL – en tur ned ad rockens sidegader, som vi husker dem, med mere 
vægt på improvisation end på smarte arrangementer. Det blev en slags 
“infotainment”, hvor jeg fortalte historier fra de varme lande i de 30-40 sek. det 
tog Søren at skifte fra guitar til orgel. Den nemmeste måde at miste et 
publikums opmærksomhed og interesse på er at stå med ryggen til folk og 
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dreje på knapper - der skal ske noget hele tiden, så jeg snakkede mens Søren 
drejede - et gammelt cirkus-trix jeg lærte af de engelske musikere i Hamborg.  
Rock4real er det band jeg har fået mest plads i. Søren og jeg var gode til at 
spille på hinandens forcer, og det gjorde at vi begge spillede bedre. Vi lavede 
en go´ act. Vi knoklede virkelig, og var som regel fuldstændig flade efter et 
job, men når en trio virkelig lykkes, er det en forrygende dynamisk og 
letbevægelig musikmaskine. Trio-formen har selvfølgelig sin begrænsning, men 
er til gengæld så involverende, at man har store chancer for at ramme det, det 
hele handler om og som er grundlaget for al kunst. 
Vi kunne selvfølgelig have trukket rock4real ud i nogle år, ved at begynde at 
spille gammel hitliste-musik, men hvis man ikke rigtig tror på noget, så skal 
man lade hver med at lave det. Søren Sadolin og jeg havde begge den 
holdning, at godt nok spillede vi mest materiale som andre havde skrevet, men 
det var os som spillede!!!  I det hele taget havde Søren og jeg forrygende 
samarbejde i alle  de år vi spillede ”wicked ways of rock” & ”rock4real”. Der gik 
flere år, før vi havde dybere samtaler om liv og død og parallel-harmonisering, 
men jeg tror at en gensidig respekt har været smøremidlet i de perioder, hvor 
vi turnerede meget, og med mange forskellige trommeslagere. Søren og jeg 
skulle bare kigge på hinanden  - veksle 4 ord, og så kørte det . På gode dage 
var vi rigtig gode – og dem var der mange af. Den pæne overlærer-søn spiller 
nogle rock-soloer på sit orgel, så man sku´ tro at han kom lige fra en 
borgerkrig, for så at spille smukt, med en ironisk distance så det aldrig bli´r 
vammelt. Sørens guitarsoloer er et kapitel helt for sig selv. Her er tale om 
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skideballer som en smuk blanding af af Hendrix & Blackmore ville have 
formuleret dem. Det at Søren kunne skifte mellem guitar og orgel gav os lidt 
flere farver på paletten. Da der blev færre og færre spillesteder som gad at 
høre hendrix & purple , og da jeg aldrig har været den store sanger, forsøgte vi 
at opruste rock4real med et par sangerinder.  Det endte med et 1-årigt 
udskilningsløb – med Josie, som havde blues – Linda, som havde soul – Maja, 
som kunne synge rent og spille komedie og Silje, som var helt sin egen. 
Pigerne ville synge pop-musik, og jeg følte mig meget gammel. Vi lavede et par 
meget heldige videoer til youtube, men den mest sete er Sørens 
instrumentaludgave af byen vågner fra dødens triumf. Han er også go´. Jeg 
syntes at jeg bevægede mig længere og længere ud af den vej jeg forlod som 
18´årig. popmusik – det er ikke mig – det er der andre som er meget bedre til 
- jeg trak mig. – og blev specialarbejder emeritus. Efter at have stået der på 
den store scene, eller i et hjørne på det lokale værtshus, i 45 år, er det måske 
også på tide at man flytter røven, og lader næste generation komme til. – og 
ligesom min far ikke rigtig fattede the Shadows, så fatter jeg ikke rigtig den 
moderne rap-musik. Sådan skal det være – hver ny generation må finde sin 
egen vej, og så ka´ vi gamle røvhuller stå der på sidelinjen og råbe: Hej - der 
har vi også været – det tæller bare ikke !! 
"
"
"
"
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Miraklet mellem 3 og 4.  
Det er vel det som har drevet værket i alle de år. Det sker når der bli´r talt for 
til et nummer: 1 — 2 — 1 - 2 - 3 - og det er her det sker - alle involverede er 
koncentreret om det samme - den omgivende verden træder i baggrunden, og 
vender først tilbage når der bli´r sagt: Tak! Det samme sker på et filmhold når 
der blir sagt: camera start - klap - så tager u-virkeligheden over et lille stykke 
tid. Den kollektive spænding og forløsning man oplever på et hold der laver 
kunsthåndværk er hele slæbet værd, og det er nok det, som har ført mig rundt 
på de særeste scener, enten for at spille musik eller som fotograf.  
Det er selvfølgelig rart at have en dagløn med hjem, men følelsen af at have 
lavet et fedt job, er der ikke en kolonne til i et Exell-regneark. En anden ting 
der heller ikke er plads til i regnearket - noget som jeg har samlet på et helt 
langt liv - som holder evigt, og som ingen kan tage fra mig - små smil.  
Jeg har mødt mange, og jeg har dem altid med mig.  
I skolen fik jeg at vide, at jeg måske var tal-blind. 
 - det har sgu nok været mit held!. 
"
"
"
"
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