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Teaterkoncerten Gasolin' over dem alle er tilbage! 

– oplev Teaterkoncert Gasolin' i version 2022, hvor Gasolin' og Gasbeholder forenes i et nyt og 

storslået teaterunivers. 

Glæd dig til genhøret med sangene fra det musikalske skatkammer, når frække chicks og friske 

fyre giver den max GAS og brager igennem i gasbeholderens magiske rum. Rabalderstræde, 

Langebro, Joanna, Dagen før, Det bedste til mig og mine venner, Kloden drejer stille rundt… 

Gasolin's sange har været soundtrack til mange danskeres barndom, ungdom og voksenliv. Nu 

bliver numrene fra Danmarks største rockband gennem tiderne vakt til live, når Nikolaj Cederholm 

og Kåre Bjerkøs Teaterkoncert Gasolin' vender tilbage til Østre Gasværk Teater i en ny version. 

Rockbandets musikalske skatkammer bliver afsættet for en sprudlende og sansemættet oplevelse 

for alle, som elsker gassernes bidrag til dansk musikhistorie. 

Teaterkoncert Gasolin' bliver et genhør med de legendariske sange i en helt ny scenografi, hvor 

Gasolin' og gasbeholderen forenes i et storslået univers. Den fornyede opsætning vil spejle tidens 

strømninger. Det bliver både følelsesfuldt, festligt og fandenivoldsk, når frække chicks og friske 

fyre brager igennem i den gamle gasbeholder på Østerbro. 

Teaterkoncert Gasolin' så første gang dagens lys i midten af 1990’erne på Dr. Dantes Aveny. Her 

blev koncertopsætningen foldet ud i en revolutionerende og genial tunnelscenografi med stærke 

effekter og kostumedesigns, og det trak stimer af unge mennesker i teatret. Musikken trådte i 

forgrunden og understregede, at teateroplevelsen ikke nødvendigvis skulle dikteres af stringente 

handlingsforløb. Det blev banebrydende for dansk scenekunst, og Teaterkoncert Gasolin' blev en 

kæmpe succes. Siden dengang har teaterkoncerten samlet fulde sale på tværs af generationer igen 

og igen på bl.a. Aveny-T, Aarhus Teater og Østre Gasværk Teater, og Kåre Bjerkøs fremragende 

versioner af Gasolin's sange er efterhånden blevet selvstændige klassikere, som minder os om 

oprør og fællesskab. Siden har værket opnået ikke kun kult-, men også klassikerstatus med 

opsætninger i flere omgange, både på Aveny T, på Aarhus Teater og på Østre Gasværk Teater. 

Instruktør Nikolaj Cederholm og musikalsk arrangør Kåre Bjerkø har været med, siden 

Teaterkoncert Gasolin' første gang lagde gaderne øde. I samarbejde med scenograf Kim Witzel vil 

de skabe det bedste til dig og dine venner. På scenen møder flere af teaterkoncertens veteraner 

som Jimmy Jørgensen også nye, unge talenter. 

Teaterkoncert Gasolin' blev opført første gang i 1994 på Dr. Dantes Aveny på 

Frederiksberg. 

I 1995 blev Teaterkoncert Gasolin' genopsat for første gang. Denne gang med Jimmy 

Jørgensen i castet.  

I 2006 blev Teaterkoncert Gasolin' opført for første gang på Østre Gasværk Teater.  

Mange kendte skuespillere har været en del af Teaterkoncert Gasolin' gennem årene. 

Heriblandt Jimmy Jørgensen, Troels Lyby, Søren Launbjerg, Lotte Andersen og Louise 

Mieritz. 
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Det kreative team 

– Idé og koncept: Cederholm & Bjerkø        

Iscenesættelse: Nikolaj Cederholm        

Musikarrangementer: Kåre Bjerkø  

Scenografi: Kim Witzel 

Kostumer: Line Bech 

Koreograf: Anja Gaardbo 

Kapelmester: Boi Holm 

 

 

Fag: Drama, Musik, Dansk og Billedkunst 

Målgruppe: Folkeskolens udskoling, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 

Hvorfor: Fordi Gasolin's musik og tekster stadig er aktuelle og taler til store som små 

Spilletid og sted: ØSTRE GASVÆRK TEATER 23.9. — 6.11.2022, Morten Grunwalds Plads 1, 2100 

København 

Billetbestilling 

Billetbestilling foregår ved at kontakte Lone Rix på mail lori@osterbroteater.dk eller 2194 2069 

hverdage mellem 10 og 16. 

Særpris: Vi tilbyder et begrænset antal skolebilletter på udvalgte dage fra 75 kroner. Bemærk, at 

tilbuddet først gælder, når du bestiller til min. seks unge under 25 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolaj Cederholm Kåre Bjerkø 
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Studiematerialet 

Rabalderstræde, Langebro, Joanna, Dagen før, Det bedste til mig og mine venner, Kloden drejer 

stille rundt… Den kanoniske sangskat fra Danmarks største rockband gennem tiderne vækkes igen 

til live, når teaterkoncerten over dem alle – den, det hele startede med – er tilbage i en ny version 

anno 2022. 

Gasolin's sange handler om outsiderne, om dem der står uden for det etablerede; de forslåede, de 

tossede, vagabonderne, - alle stakkels Jim’erne, og bandets samlede katalog af sange er for længst 

blevet klassikere og folkeeje, og samme status har Kåre Bjerkøs arrangementer af sangene i 

Teaterkoncert Gasolin' efterhånden opnået. På tværs af tid, rum og generationer er klassikere 

åbne for at blive fortolket ind i sin samtid – og Teaterkoncert Gasolin' er ingen undtagelse. Når 

teaterkoncerten igen kan opleves på Østre Gasværk Teater, vil det være et genhør med de elskede 

sange i en helt ny, scenografi, hvor Gasolin' og Gasbeholder vil forenes i et nyt, storslået scenisk 

univers. Den fornyede opsætning bliver til med påvirkning af tidens strømninger og naturligvis 

også af Kim Larsens død i 2018. Det bliver både følelsesfuldt, flabet, fandenivoldsk – og en fest fuld 

af frække chicks og friske fyre.  

SÅ KOM, kom og dans natten lang til tonerne fra en sirenesang. La' os glemme, glemme os selv, I 

de barmhjertige timer, … (…)  Studematerialet inviterer jer til og ind i arbejdet med 

teaterkoncerten som genre. Desuden bydes der på forskellige perspektiver på Gasolin's tekster, 

dokumentarfilm om Gasolin' og instruktør Nikolaj Cederholm tanker bag denne legendariske og 

fascinerende teaterkoncert. Så KOM! Vi glæder os til at se jer! 

Indholdsfortegnelse 

s.2 Præsentation af forestillingen og billetbestilling 

s.4 Studiematerialet og indholdsfortegnelse 

s.5 Teaterkoncert Gasolin' af instruktør Nikolaj Cederholm 

s.6 Gasolin', Det er en kold tid som vi lever i, 1976 

s.7 Gasolin', Langebro, 1971 

s.9 Gasolin' dokumentar, Anders Østergaard, 2006 og undervisningsmateriale fra DFI 

s.11 Gasolin' Gudernes vilje, Jacob Wendt Jensen, Niels Ole Baadsgaard, Politikens Forlag, 2021 

s.12 Uddrag fra Gasolin' Gudernes vilje, Jacob Wendt Jensen, Niels Ole Baadsgaard, Politikens 

Forlag, 2021 

s.14 Gasolin', Kvinde min, 1975 

s.15 Teaterkoncert, Gyldendals Teaterleksikon, af Michael Eigtved 

s.16 Følg Østre Gasværk Teater på Facebook og Instagram 
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Teaterkoncert Gasolin' 

- Af instruktør Nikolaj Cederholm 

Gasolin's sange handler om outsiderne, om dem der står uden for det 

etablerede; de forslåede, de tossede, vagabonderne, – alle stakkels 

Jim’erne, og bandets samlede katalog af sange er for længst blevet 

klassikere og folkeeje, og samme status har Kåre Bjerkøs 

arrangementer af sangene i Teaterkoncert Gasolin' efterhånden 

opnået. På tværs af tid, rum og generationer er klassikere åbne for at 

blive fortolket ind i sin samtid – og Teaterkoncert Gasolin' er ingen 

undtagelse. 

“Østre Gasværk er formodentlig det eneste teater i verden, som har 

sin egen sang: ’Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser, 

men vi har det da nogenlunde her, her på Østre Gasværk’. Da sangen 

udkom i 1976, var Østre Gasværk ikke et teater endnu, men et 

synonym for Christiania, og den kolde tid spillede på oliekrisen. Allerede da vi lavede 

Teaterkoncert Gasolin' i 1994, brugte vi forestillingen til at registrere, hvordan tidernes skiften 

ændrede vores forståelse af Kim Larsens og Gasolin's sange. Hver gang vi vender tilbage til værket, 

har sangene igen ændret betydning, fordi årene er gået, kulturen har flyttet sig og andre 

strømninger er i fokus. På den måde bliver 

sangskatten fra Gasolin' en slags termometer, som vi 

og publikum kan aflæse forandringerne i. ’Det en kold 

tid’ handler nu hverken om Christiania eller oliekrise, 

men om noget helt andet. Selv Gasolin'-bandnavnet 

handler ikke længere om et brændstof eller de 

associationer til store biler og maskulinitet, som følger 

med det, men om et stakkels, fossilt brændstof, som 

snart udfases til fordel for elektricitet. Nu kommer 

Teaterkoncert Gasolin' så endelig i en ’electric 

version’ til glæde for gamle som nye tilskuere. Vi 

glæder os til at folde teaterkoncerten ud i 

Gasbeholderens store rum og lover byens mest 

intense og elektriske show for alle generationer. 

 

 

 

 

 

Østre Gasværk Teater, københavnsk teater indrettet i en 
nedlagt gasbeholder fra 1881, tegnet af arkitekten Martin 
Nyrop. 

Nikolaj Cederholm 
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Gasolin', Det er en kold tid som vi lever i, 1976. 

 

Det er en kold tid som vi lever i 
Alle går rundt og fryser 
Men jeg har det da nogenlunde her 
Her på Østre Gaaaaasværk 
 
Der' mange, mange drømme 
Der' røget sig en tur 
Men jeg ka' da stadig grine 
Når jeg sidder helt alene - 
Helt alene i mit lille skur 
 
Det er en kold tid som vi lever i 
Alle går rundt og fryser 
Men jeg har det da nogenlunde her 
Her på Østre Gaaaaasværk 
 

 
Kim Larsen og Mathilde, Det er en kold tid, 
1976. 

                                                                                                        
Jeg har ikke nogen penge  
Og ikke noget job 
Det har været sådan længe 
Gud ved om det nogensinde - 
Nogensinde holder op 
 
Men jeg har da Lange Lone 
Og hun spiller violin 
Og når nerverne de klikker 
Så drikker vi en lille flaske - 
Lille flaske brændevin 
For det' en kold tid ... 
 
Sangskrivere: Kim Larsen/Kåre Bjerkø /Jørgen 
Hartmann-Petersen 
Det er en kold tid, blev produceret som 
titelmelodi til tv-serien Østre Gasværk.

 

Arbejdsspørgsmål 
1)  Læs Nikolaj Cederholms præsentation af teaterkoncerten Gasolin' s.5. Hvad mener han med, 
at sangene har ændret betydning og at sangskatten fra Gasolin' er en slags skattekiste? 
2) Giv en litterær analyse og fortolkning af Det er en kold tid som vi lever i. Hvad handler sangen 
om, set i en historisk kontekst, og hvordan taler sangen ind i en nutidig kontekst? 
3) Giv en musikalsk analyse af Det er en kold tid som vi lever i. Noderne er her:  
https://www.musicmate.dk/tabs.asp?page=info&id=103 
4) Hvordan præsenteres Det er en kold tid som vi lever i, i Gasolin' Teaterkoncert anno 2022?  

 

 

 

https://www.musicmate.dk/tabs.asp?page=info&id=103
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Gasolin', Langebro, 1971. 

Kim Larsens egen oplevelse på vej over Knippelsbro i en sen nattetime blev sangens udgangspunkt. 

Med en socialrealistisk magi indfanger den kortfattede tekst nogle af 70'ernes store temaer: Den 

gryende kvindefrigørelse, religiøse overvejelser, sociale udfordringer og dystopier. Melodien er en 

traditionel folkemelodi fra 1600-tallet, der i 1962 blev genfortolket af den amerikanske sangskriver 

Joan Báez. Melodien var traditionel og åbner med ordene: »As I walked over London Bridge/ One 

misty morning early.« Lyder det bekendt? Her blev den verdenskendte bro til en 

ærkekøbenhavnsk ditto, som i virkelighedens verden selvfølgelig var Christianshavns egen 

Knippelsbro. Der er en lavpraktiskhed i denne poetiske frihed, der forekommer så typisk larsensk. 

På den måde bygger sangen bro mellem flere generationer og sprog, og er blevet en sand klassiker 

i den danske sangskat.

Langebro 

Da jeg gik ud over Langebro 
en tidlig mandag morgen, 
da så jeg en, der stod og græd. 
Hvis du tør – så kom med mig. 
 
Jeg gik forbi dæmonernes port 
ud for Kofoeds Skole 
der stod en flok og drak sig ihjel. 
Hvis du tør – så kom med mig. 
  

Jeg mødte en, der gik rundt med “Vågn Op” 
hun var Jehovas vidne. 
Hun råbte: “Jorden går under i dag”. 
Hvis du tør – så kom med mig. 
 
Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand 
hun havde så skønne øjne. 
Hun råbte: “Hey, du har stjålet mit liv”. 
Hvis du tør – så kom med mig.

Tekst: Kim Larsen/Willi Jönsson/Franz Beckerlee, 1971 
Melodi: Traditionel folkemelodi, arrangeret af Gasolin', 1971 
 

Kilde: https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/j-l/langebro 
 

 

 

 
 

Langebro, Mark Linn, Østre Gasværk, Gasolin' Teaterkoncert , 
2006. https://www.youtube.com/watch?v=RWY964vDwS0   

Gasolin' Langebro (Official Audio) 
https://www.youtube.com/watch?v=WLV6HeYYX2g            

https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/j-l/langebro
https://www.youtube.com/watch?v=RWY964vDwS0
https://www.youtube.com/watch?v=WLV6HeYYX2g
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Arbejdsspørgsmål 
1) I podcasten Den danske sang gennemgår Weekendavisens musikanmelder Klaus Lynggaard 
sine ni personlige favoritter blandt nutidens danske sange. Lyt til 1.episode Langebro - En 
rocksang på dansk her: https://www.weekendavisen.dk/2019-14/kultur/den-danske-sang-med-
klaus-lynggaard  
2) Giv en litterær analyse og fortolkning af Langebro. 
3) Giv en musikalsk analyse af Langebro. Noderne er her: https://tabs.ultimate-
guitar.com/tab/gasolin/langebro-chords-1837467  
4) Lyt til de fire versioner af Langebro: 
Gasolin': https://www.youtube.com/watch?v=WLV6HeYYX2g 
Østre Gasværk, Gasolin' Teaterkoncert, 2006: 
https://www.youtube.com/watch?v=RWY964vDwS0  
Love Shop - Langebro (Gasolin' cover), 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJkDYp1uuyk&t=219s  
Lorenzo Woodrose – Langebro, 2014:  https://www.youtube.com/watch?v=YHb0Wkc0aXE  
Vurder forskelle og ligheder i det musikalske udtryk i de 4 versioner. 
5) Læs om teaterkoncerten som genre s.15-19.  
6) I grupper skal I nu arbejde med at skabe et visuelt og dramatisk/teatralsk udtryk til de fire 
versioner af Langebro. Vurder forskelle og ligheder i musikkens betydning for iscenesættelsen af 
de forskellige versioner af Langebro og fortællingens betydning i teaterkoncerten som genre. 
 

 

 

 

 

Love Shop - Langebro (Gasolin' cover) 
https://www.youtube.com/watch?v=lJkDYp1uuyk&t=219s  

Lorenzo Woodrose – Langebro, 2014  
https://www.youtube.com/watch?v=YHb0Wkc0aXE  

https://www.weekendavisen.dk/2019-14/kultur/den-danske-sang-med-klaus-lynggaard
https://www.weekendavisen.dk/2019-14/kultur/den-danske-sang-med-klaus-lynggaard
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/gasolin/langebro-chords-1837467
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/gasolin/langebro-chords-1837467
https://www.youtube.com/watch?v=WLV6HeYYX2g
https://www.youtube.com/watch?v=RWY964vDwS0
https://www.youtube.com/watch?v=lJkDYp1uuyk&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=YHb0Wkc0aXE
https://www.youtube.com/watch?v=lJkDYp1uuyk&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=YHb0Wkc0aXE
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Gasolin' dokumentar 

- Anders Østergaard, 2006. 

Det her er filmen om Gasolin' - den sande fortælling om 

et ualmindeligt sammenspist orkester, som i løbet af 

sine ni års levetid tilbragte næsten alle døgnets vågne 

timer i hinandens selskab, til trods for at konflikter og 

skænderier var dagsordenen, fordi sangeren Kim Larsen 

og guitaristen Franz Beckerlee stod på hver sin 

musikalske planet - en konflikt som stadig gav bandet 

den nerve, som har gjort mange af sangene til 

klassikere.  

Dette er også historien om, hvordan musikken blev til. 

Hvordan eksempelvis Kim Larsen vendte tilbage til 

bandet efter at have oplevet Steppeulvene, og havde en 

åbenbaring om, at Gasolin' måtte sadle om og synge 

dansk, ikke engelsk. Kort tid efter havde bandet skabt 

sangen "Langebro" og resten er, som man siger, 

historie.  

En historie, der kortlægges gennem åbenhjertelige 

interviews med hovedpersonerne selv og dem som var 

omkring bandet, masser af arkivmateriale og så er 

filmen sidst, men ikke mindst spækket med "gassernes" 

herlige musik. 

Se dokumentaren her: 

https://www.dr.dk/drtv/program/gasolin_157288  

 

 

Gasolin', Anders Østergaard, 2006. 

  Gasolin', Anders Østergaard, 2006.    Gasolin', Anders Østergaard, 2006. 

https://www.dr.dk/drtv/program/gasolin_157288
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Kilde: https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gasolin-0#.YnZLpuhBy5c  

 

Arbejdsspørgsmål 
1) Filmcentralen har udarbejdet et undervisningsmateriale til dokumentarfilmen Gasolin', 2006, 
som frit kan benyttes. Undervisningsmateriale lægger op til 1-3 undervisningstimer som 
opfølgning på en klassevisning af dokumentarfilmen Gasolin'. Filmen er oplagt at bruge i et 
tværfagligt forløb med dansk, musik og film & tv. Grundpillerne i undervisningsmaterialet er en 
analyse af filmen og dens karakterer, en indføring i dokumentarfilmgenren og dens virkemidler, 
et nærstudie af udvalgte Gasolin'-sange samt slutteligt placering af bandet i dets samtid - 
70'erne. Filmen og materialet kan også bruges som springbræt til et mere udbygget 
undervisningsforløb. F.eks. flere undervisningsgange om enten dokumentarfilm generelt eller 
musikdokumentarfilm specifikt, et undervisningsforløb om popmusik gennem tiden eller som 
led i en temauge om 70'erne. Kilde: https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gasolin-
0?sub=4479#chapter 
2) Suppler gerne kendskabet til Gasolin' og Kim Larsen med at se følgende: 
a) Gasolin' United: https://www.dr.dk/drtv/program/gasolin-united_157287 I 2005 mødtes Kim, 
Wili, Franz og Søren for første gang i 28 år. Sammen lytter de til deres gamle plader og udveksler 
anekdoter. Dette møde må betegnes som det tætteste, vi kom på et comeback for den 
legendariske gruppe. b) Kim Larsen - folkets sanger, 2015: 
https://www.dr.dk/drtv/program/kim-larsen-_-folkets-sanger_84086  Kim Larsen er Danmarks 
ubetinget største sangskriver. Fra sine allerførste plader synger slumpoeten fra Christianshavn 
sig direkte ind i danskernes hjerter med sine moderne folkesange. Men da Kim Larsen vil tage de 
næste skridt mod stjernerne, kommer hans talent paradoksalt nok til at stå i vejen for hans 
succes. Ny dokumentar om Kim Larsen, med nye versioner af hans sange ved bl.a. Kwamie Liv og 
Carl Emil Petersen (Ulige Numre). Tilrettelagt af Janus Køster-Rasmussen og Michelle Francati. 
 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gasolin-0#.YnZLpuhBy5c
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gasolin-0?sub=4479#chapter
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gasolin-0?sub=4479#chapter
https://www.dr.dk/drtv/program/gasolin-united_157287
https://www.dr.dk/drtv/program/kim-larsen-_-folkets-sanger_84086
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Gasolin' Gudernes vilje  

- Jacob Wendt Jensen, Niels Ole Baadsgaard, Politikens Forlag, 2021. 

Den ultimative historie om Gasolin' 

Medlemmer fra Gasolin' og kredsen omkring dem fortæller 

med egne ord nye detaljer om det, der formede bandet og 

skabte de ikoniske sange. Også Kim Larsen kommer til orde 

takket være blandt andet ikke tidligere offentliggjorte 

interviews lavet i forbindelse med dokumentarfilmen 

Gasolin' fra 2006. 

I november 2021 er det 50 år siden, at Gasolin' udgav deres 

debutalbum, som siden har fået os til at synge med på 

linjer som ’Hvis du tør, så tag med mig’. Langebro er blot en 

af mange Gasolin'-sange, der viste sig at være eviggyldige, 

fordi de var med til at sætte ord på og melodi til den 

danske folkesjæl. 

Men hvad var det, der skabte Gasolin'? Hvilke hemmelige 

ingredienser gjorde sangene så langtidsholdbare? I Gasolin' 

– Gudernes vilje kommer guitarist Franz Beckerlee selv 

med dette bud: ”Der var noget uforklarligt magisk i det 

øjeblik Wili, Kim og jeg mødtes. Det var, som om guderne 

smed en tændstik i krudttønden. Gasolin' – det var Gudernes vilje.” I en kronologisk mosaik på 

mere end 1.000 citater fra nye og klassiske interviews med bandmedlemmer og folk, der var tæt 

på Franz Beckerlee, Søren Berlev, Wili Jønsson og Kim Larsen i Gasolin's levetid fra 1969 til 1978, 

udfoldes historien om det, der var med til at forme sangene. 

De fire venners forskellige opvækst og temperamenter, bydelen Christianshavn, vokseværket fra 

amatører til superstjerner, deres kuldsejlede drømme om udenlandsk succes. Og ikke mindst deres 

interne kampe, der skabte spændvidden i musikken. 

Bogen er rigt illustreret og giver et unikt kig ind bag kulissen fortalt af mere end 40 mennesker i 

kredsen omkring Gasolin', som var der, da begivenhederne fandt sted. Derudover kommer alle de 

fire medlemmer til orde takket være hidtil ikke offentliggjorte interviews, som instruktør Anders 

Østergaard lavede i forbindelse med sin dokumentarfilm Gasolin' fra 2006. Alt sammen bidrager til 

en bog fyldt med humoristiske, ærlige og hidtil ukendte anekdoter om et af Danmarks største 

rockbands. 

Kilde: https://www.politikensforlag.dk/gasolin-gudernes-vilje/t-0/9788740071955  

 

Gasolin` Gudernes vilje, Jacob Wendt Jensen, Niels Ole 
Baadsgaard, Politikens Forlag (2021) 

https://www.politikensforlag.dk/gasolin-gudernes-vilje/t-0/9788740071955


12 
 

Uddrag fra Gasolin' Gudernes vilje, Jacob Wendt Jensen, Niels Ole Baadsgaard, 

Politikens Forlag, 2021. 

Kvinde min er flere gange blevet kåret til det bedst danske 

pop- og rocknummer. For eksempel i Jyllands-Posten i 1999, 

hvor Rabalderstræde i øvrigt indtog 11-pladsen. Kvinde min 

toppede også en liste offentliggjort af Koda i 2018 over både 

Gasolin' og Kim Larsens egne sange. Men nummeret havde 

ikke nogen let fødsel. 

Kim Larsen: Kvinde min er stjålet fra et The Shadows nummer, 

der hedder Wonderful Land. Altså hvor man siger: ”Jeg må 

lave en sang, der ikke er lige sådan, men lyder på samme 

måde inde i mit hoved”. Det er tyven fra Bagdad. 

Franz Beckerlee: Det år Gas 5 blev lavet, var vi i bandet ved at pakke grejet ind i bussen for at køre 

i træningslejr inden indspilningen, da Kim Larsen kom og sagde, at han i løbet af natten havde 

lavet en melodi, som skulle med på demobåndet. Vi andre sagde til ham, at vi ikke kunne pakke 

grejet ud og begynde at indspille, når vi var ved at læsse ud. Men det gjorde ikke noget. Han skulle 

bare lige sidde med en akustisk guitar og høvle den ind direkte. Det gjorde han med vrøvlet 

engelsk tekst. 

Kim Larsen: Da vi lavede Kvinde min, var vi oppe på en eller anden farm ovre i Jylland, og så havde 

jeg den der melodi. Jeg tror nok, jeg sang: ”Cause I´ve been to the war”, et eller andet 

vrøvleengelsk. Roy Baker hørte melodien og sagde: ”Den er god, den skal vi arbejde på.” Han 

havde faktisk lavet lidt om på melodien et sted, og det var blevet accepteret under behørig 

diskussion. 

Indtil da havde det ligget mellem linjerne, at Gasolin' ud over egentlige politiske sange i hvert fald heller 

ikke lavede kærlighedssange, selvom Perron Gare du Nord kommer tæt på. 

Kim Larsen: Vi kunne godt lave noget, der lignede og kom derhenad. Vi havde lavet den der Min 

tøs, der handlede om en pige, der var utro og sådan noget, og der var mange som havde sagt, at 

det var noget lort. Nå okay, men lige pludselig kiggede Jønsson og mig på hinanden, og så sagde vi: 

”Nu skal vi dæleme lave en kærlighedssang.” Så sagde jeg: ”Kvinde min, jeg elsker dig, og jeg ved 

ud elsker mig.”. ”Fedt”, sagde Jønsson og så kom han med næste linje. 

Det var dog også langt fra alle, der mente, at det var en god idé med en kærlighedssang. 

Kim Larsen: ”Mogens Mogensen sagde: Ikke tale om.” Som en anden gnavpot satte han sig over i 

et hjørne med korslagte arme. Fandeme om han ville være med til det. Franz: ”Guys, guys, guys, 

you are missing the point. This is sentimental love shit.” Nej, Jønsson og jeg var bare sikre på, at vi 

havde fat i enden. Mogens Mogensen sad i det ene hjørne og Franz i det andet.  

Wili Jønsson: Vi blev kaldt for poppedrenge. Og det var vi jo. Søren kom ind: ”Hvad sker der?”  Vi 

sagde: ”Vi er i fuld gang med at prøve at lave en kærlighedssang.” Hold kæft, hvor var I sure. Så 

Gasolin' Gas 5, 1975 - Cover 
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kunne vi ikke komme videre. Jeg mener at kunne huske, at Kim har 

siddet alene tilbage, for næste morgen, da jeg vågner op, er der 

nogle flere linjer.       

Franz Beckerlee: I andet vers var der en linje, jeg ikke brød mig særlig 

meget om. Det opponerede jeg kraftigt imod. Den linje gik ud på, at 

vi lå og puttede den ind bagfra, ha, ha. Jeg tænkte: ”Det kan vi squ 

da ikke synge om.” Kim sagde: ”Men det er jo det, vi gør.” Jeg sagde: 

”Tal for dig selv, mand. Det kan vi squ da ikke sætte på skrift og 

udgive.” Det mente han bestemt, at vi kunne. Men jeg kom igennem 

med, at det kunne være, at vi kunne finde på noget andet. Det fandt 

vi så. 

Kim Larsen: Jeg sagde til Mogens, da vi skulle i studiet: ”Der mangler et vers til Kvinde min.” Ja, det 

ragede ham en papand, for det var noget sentimentalt bræk. Det kunne være fuldstændig 

ligegyldigt. Jeg sagde: ”Hvis nu det bliver et hit, går du glip af Koda-pengene.” Så lød det: ”Øh, 

hvad tid?”. Vi fik bikset det manglende andet vers sammen, men det var meget mod hans vilje. 

(…) 

Lis Sørensen: Det var faktisk uhørt dengang, at mænd sang kærlighedssange for at hylde en kvinde. 

Jeg var rimelig starstruck, for jeg havde været til Gasolin' koncert i Stakladen i Aarhus. De var jo 

kæmpestore, så det var en ære at være med. (…) Det hav Shit & Chanel noget, at vi havde arbejdet 

med Gasolin'. Også fordi kvinde min blev et hit. 

(…) 

Freddy Hansson: Kvinde min er i særdeleshed et smukt nummer. Det ændrede karakter i skabelsen 

undervejs, og jeg kan huske, at da jeg senere var i studiet med Shit & Chanel, lavede vi Smuk og 

dejlig. I mit hoved er den bygget lidt over samme læst. 

Kim Larsen: Kvinde min er nok den af dem, jeg kan holde ud at spille længst. Det sker engang 

imellem, at den bliver taget af tapetet, men den kommer altid ind igen. Den har en eller anden 

holdbarhed. 

Mogens Mogensen: Kvinde min kalder jeg Romanbladet (blad med romantiske noveller, red.) Den 

er smuk. Det er kærlighed til at leve. Ikke overleve, men blot leve (Fyens Stiftstidende). 

 

 

 

 

 

 

Gasolin` Gas 5, 1975 - Cover 

Kvinde min, koncert med Gasolin', 1982: 
https://www.youtube.com/watch?v=qMuQNFef32c  

https://www.youtube.com/watch?v=qMuQNFef32c
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Gasolin', Kvinde min, 1975. 

Kvinde min, jeg elsker dig 
og jeg ved, du elsker mig 
Og hvad der så end sker 
Åh, lad det ske for jeg er din 
Og selvom vi har skændtes tit 
og du har grædt og lidt 
når det har været slemt 
så glem det nu for jeg er din 
Og jeg har huslet, Åhh 
og spillet tosset, Åhh 
og jeg har snydt dig, ja, 
og skammet mig 
og stjålet af din kærlighed 
du ved besked, Åh-, yeah- 
dud, du-dud, dud åh-, yeah-dud, du-dud.dud 
uh-ah-di-a-ba-ba-be-di-åh- 
og du er stadigvæk akkurat ligeså smuk 
som allerførste gang da du kyssede mig 
så inderligt, dud, du-dud, dud 
så inderligt, dud, du-dud, dud, du-dud 
 
 

Tror du, vi skal følges ad 
til livet det er slut 
Åh, det håber jeg 
ja, jeg gør – ja, jeg gør 
Så kvinde kom og drøm med mig 
i den lange nat 
når stjernerne de funkler 
og blinker som besat 
Nej, bliv ikke bange 
for deres sange 
hold bare fast i mig 
når de fortæller dig 
at der er tusinde mil 
imellem dig og mig 
nej, nej 
tro det ej 
uh-ah-di-aba-ba-be-di-åh 
Og du er stadigvæk akkurat ligeså smuk 
som allerførste gang, da du kyssede mig 
så inderligt, så inderligt 
Åhh, så inderligt 

Gasolin', 1975.   

Arbejdsspørgsmål 
1) Læs uddraget fra, Gasolin' Gudernes vilje, Jacob Wendt Jensen, Niels Ole Baadsgaard, 
Politikens Forlag, 2021 og vurdér, hvordan Kvinde min er blevet til og diskutér, hvorfor sangen 
bliver ved med at toppe lister over det bedste danske rock- og popnummer.  
2) Kvinde min blev i 2012 kåret som Danmarks bedste kærlighedssang. I en afstemning om den 
bedste danske sang fra hele det 20. århundrede blev Kvinde min hyldet som nummer to, kun 
overgået af Thøger Larsens Danmark, nu blunder den lyse nat. Det viser en undersøgelse, som 
YouGov lavede for Søndagsavisen. 1.009 repræsentativt udvalgte danskere stemte på deres 
favorit blandt 25 danske kærlighedssange gennem tiden. I klassen (eller på hele skolen) kan I 
facilitere en undersøgelse af, hvilken sang, der er Danmarks bedste kærlighedssang anno 2022.  
3) Lyt til Lars H.U.G.`s fortolkning af Kvinde min, 1989: 
https://www.youtube.com/watch?v=OohmpMkxbOc   Beskriv og vurdér musikalske og 
stemningsmæssige forskelle og ligheder ift. Gasolin's originale version anno 1975. 
4) Holder Gasolin's tekstunivers stadig med nutidens syn på køn? Sangerinde og kønsekspert 
Anita Goth samt Line Münster-Swendsen, forsanger i Gasoline, har set nærmere på Gasolin's 
tekstunivers. Læs artiklen her: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/gasolins-tekster-undersoegt-
med-nutidens-kvindesyn-de-synger-rigtig-respektfuldt-om og diskutér om I er enige i deres 
udsagn. Hvordan skildres kvinden og manden i Gasolin's tekster? Vurder bl.a. om kvindesynet 
har ændret sig ift.  Gasolin's 1970´ere og nutidens kønsrolledebat anno 2022? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OohmpMkxbOc
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/gasolins-tekster-undersoegt-med-nutidens-kvindesyn-de-synger-rigtig-respektfuldt-om
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/gasolins-tekster-undersoegt-med-nutidens-kvindesyn-de-synger-rigtig-respektfuldt-om
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Teaterkoncert, Gyldendals Teaterleksikon, af Michael Eigtved. 

Teaterkoncert, en forestillingstype, hvor enkeltstående musiknumre, oftest med sang, bindes 

sammen til et idébaseret forløb, der understøttes af scenografi og kostumering. Koncerter har i 

forskellige udformninger og med vekslende grad af scenisk udstyr været afholdt i teaterhuse, siden 

de blev bygget. Mellemaktsmusik med forskellige illustrerende optrin og mere eller mindre 

iscenesatte koncertdele som del af en samlet teateraften er ligeledes forekommet siden 1600-

tallet. Også det kirkelige oratorium, hvori der kan indgå fremstilling af bibelske fortællinger, er en 

del af Teaterkoncertens ophav. Den får dog først sin form i den nuværende betydning omkring 

1970. Med fremkomsten af avanceret rockmusik, ofte inspireret af klassisk musik og 

avantgardekunst-strategier, udfoldes, især af britiske navne som fx The Who og David Bowie en ny 

form for teatralisering af koncertsituationen. Den er baseret på en cyklisk, indholdsmæssig 

sammenhæng mellem de enkelte musiknumre, etableringen af fiktive, gennemgående personer i 

det lyriske indhold samt omfattende brug af lyseffekter, scenografi og kostumering. Disse 

koncerter har ofte afsæt i de såkaldte koncept-albums, fx The Beatles’ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band 1967 og The Who’s Tommy 1969 af Pete Townshend (Tommy – en rockopera, gæstespil 

Det Kongelige Teater 1970) hvor de enkelte sange er indbyrdes forbundne gennem en 

sammenbindende idé. Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar 1971 udkom oprindelig som et 

koncept-album og dens første sceneopførelser havde form af Teaterkoncert. I Danmark fremkom 

formen omtrent samtidig med en række koncertarrangementer af teatralt tilsnit med fx politisk 

orienterede grupper som Røde Mor og Jomfru Ane Band. Formen genopdagedes i 1990'erne bl.a. 

af teaterensemblet Dr. Dante, der med publikumssucceser som Gasolin’ – en teaterkoncert 1994 

og afskedsforestillingen Lillerød 2001 satte Teaterkoncerten på plakaten igen som en interessant 

og især ungdomsappellerende teaterform. Bibliografi: Walker, J A Cross-Over 1987; Frith, S & 

Horne, H Art into Pop 1987. Kilde: https://teaterleksikon.lex.dk/teaterkoncert  Læs evt. mere 

udførligt om Teaterkoncerten som genre her: file:///C:/Users/AW/Downloads/109400-

Artikeltekst-224054-1-10-20180923.pdf eller her: 

https://politiken.dk/debat/art5472773/Teaterkoncert.-Et-kunstnerisk-columbus%C3%A6g  

 

Arbejdsspørgsmål  
1) Læs artiklen om Teaterkoncert og definer, hvad der kendetegner en teaterkoncert. 
2) Hvordan adskiller teaterkoncerten sig fra musicalgenren? 
3) Giv en dramaturgisk analyse af Gasolin' Teaterkoncert 2022 ud fra Michael Eigtveds begreber. 
Fokuser også på musikken, narrativet, scenografien og kostumerne. 
4) Diskutér hvad teaterkoncerterne kan, som det almindelige teater og de almindelige koncerter 
ikke kan? Og, hvad er det, der gør teaterkoncerterne så tiltrækkende for såvel teatrene som 
publikum? 
5) Klassen kan I samarbejde med bl.a. dansk, engelsk, musik og dramatik udvælge forskellige 
kunstnere, som I vælger få numre fra. Michael Eigtved skriver: ”Grebet på det hele er at sætte 
musikken i centrum ved at finde en art fællestræk i den, der omsættes til et (især visuelt) 
koncept, som binder sange sammen, der ellers ikke havde noget med hinanden at gøre.” Forsøg 
at udvikle et visuelt koncept for de udvalgte numre fra specifikke kunstnere og vis det i klassen. 
6) Diskutér, hvilke kunstnere I synes er oplagte at bringe i spil til en teaterkoncert og hvorfor? 

https://teaterleksikon.lex.dk/teaterkoncert
file:///C:/Users/AW/Downloads/109400-Artikeltekst-224054-1-10-20180923.pdf
file:///C:/Users/AW/Downloads/109400-Artikeltekst-224054-1-10-20180923.pdf
https://politiken.dk/debat/art5472773/Teaterkoncert.-Et-kunstnerisk-columbus%C3%A6g
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Følg Østre Gasværk Teater på Facebook og Instagram 

-  mød blandt andet castet bag forestillingen 

 

Facebook: https://www.facebook.com/ostregasvaerkteater 

Instagram: https://www.instagram.com/ostregasvaerkteater/?hl=da 

 

https://www.facebook.com/ostregasvaerkteater
https://www.instagram.com/ostregasvaerkteater/?hl=da

