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KÆRE KLUB 
GAFFA-MEDLEM

Ka’ I høre noget – overhovedet?

Den 15. februar 2008 træder et nyt regulativ 

i kraft, der påbyder spillesteder, klubber 

med videre ikke at overskride et lydniveau 

på 85 dB. Det sker af hensyn til personalets 

arbejdsvilkår og skal forhindre risikoen for 

høreskader. Og det er vel fint nok – men 

samtidig også dybt problematisk. Lydgræn-

sen gælder jo for alle, men vil nok især ramme rock-miljøet hårdt. Dels 

fordi rockmusik og lydstyrke af en vis kaliber jo er forbundne kar, og 

dels fordi det kan give især de mindre spillesteder store problemer med 

at overholde påbuddet og derfor kan risikere at måtte lukke. Og nu gik 

det ellers lige så godt med livescenen herhjemme!

Det er ikke, fordi jeg er fortaler for, at folk skal ha’ blæst hjernen ud, 

når de er til koncerter, men oplevelsen af en rockkoncert med eksem-

pelvis Volbeat på Train kan hurtigt blive til en tam oplevelse, hvis 

lydniveauet ikke må overstige de førnævnte 85 dB. Dette niveau svarer 

cirka til et højt råb. Det ligger jo lidt i rockens anatomi, at den udtrykkes 

på primært elektriske instrumenter, og at der spilles højt som en del af 

det kunstneriske udtryk. Det nye påbud kan altså sammenlignes med, 

at det pludselig skulle være forbudt at bruge den røde farve inden for 

malerkunsten – hvilket jo ville være noget absurd. Og den sniksnak, der 

desværre også synes at blive mere og mere af under koncerter, vil jo 

træde tydeligere frem, hvis musikken bliver dæmpet.

Og selv om påbuddet tager udgangspunkt i den arbejdsmiljømæssige 

beskyttelse af personalet, så fristes jeg ærligt talt til at opfatte den som 

endnu et led i en snigende form for nypuritanisme, der efterhånden stik-

ker sit fæle ansigt op alle vegne. Senest fik vi rygeforbuddet i august, som 

bevares betyder renere luft på blandt andet spillestederne, men som nu 

er erstattet af en em af dårlig ånde og tarmgasser, og som i sin mest grote-

ske form også rammer musikerne – blandt andet med episoden forleden 

med Keith Richards fra Rolling Stones, der nu står til en bøde for at ryge på 

scenen (!). Ja, selv skuespil, hvor rygning kan være et karaktertræk for en 

bestemt rolle, bliver også ramt af forbuddet.

Så hvad fanden bliver det næste? Skal vi alle rende rundt med blå 

blink på hovedet og advarselstrekanter på ryggen? Skal personer med 

voldsdomme til at bære gule armbind i nattelivet…? Bevares, ingen røg 

kan vel trods alt accepteres, men hvis rockmusikken skal til at være BST-

styret bovlam affære med et lydniveau, som var det en snooker-kamp, 

så får Peter A.G.’s gamle kampråb – ”Kan I Høre Noget?” – da en helt ny 

betydning. Selvfølgelig skal man være opmærksom på de skader, som 

et højt lydtryk kan påføre, og jeg kan sagtens forestille mig, hvilket 

helvede det må være at have en konstant ringen for ørerne. Men igen 

– vi vælger jo selv, og ørepropper er jo også blevet en yderst accepteret 

del af rock-outfittet.

Det er altid fint med en vis form for retningslinjer for vores adfærd 

over for hinanden, men den bør langt hen ad vejen være båret af sund 

fornuft og almen anstændighed, frem for lovmæssig regulering. Det er 

sgu for morsomt, at rockmusikken, der vel forhåbentlig stadig opfatter 

sig som en slags modspil til det etablerede, efterhånden er ved at blive 

mere og mere institutionaliseret og reguleret.

Bare et forslag!

De bedste hilsner

Jesper Mardahl

Klubbestyrer
Jesper Mardahl

Klubbestyrer

THE FLOOR IS MADE OF LAVA
Told Her I’m From Compton
Fra albummet All Juice, No Fruit – ude 15/10 
(Tabu Records / Playground Music)
I  januar var The Floor Is Made Of Lava med i GAFFAs 
artikel ”De bliver store i 2007”, og nu er debutalbummet 
her så. Den københavnske trio byder på en eksklusiv 
blanding af rock, elektro og dance-rytmer og har 
allerede begejstret med deres storsvedende koncerter, 
eksempelvis på årets Roskilde Festival. Gruppen er da 
også på en længere efterårsturné, der bringer dem både 
landet rundt og til Tyskland. Vetos Troels Abrahamsen har 
produceret – og der må danses!

REVOLTAGE
Så Vipper Vi

Fra albummet Kaos I Myldretiden – ude nu

(Warner Music)

Eksil-fynboerne i nu københavnsk bosatte Revoltage – Opiden 

(rap), Profile (dj) og Es (rap og programmering) – byder på 

en heftig blanding af rap og tung rock med socialrealistiske 

tekster, der blandt andet kredser om materialisme og 

boligmanglen i København. Produktionerne er lagt i 

hænderne på selveste Madness4Real alias hedengangne Den 

Gale Pose minus Jokeren. En team, der har arbejdet med så 

tunge drenge som Easy-E, Ice Cube og mange flere – det siger 

lidt om niveauet. Og du kan også feste til Revoltage.

Månedens Klub GAFFA-cd

KT TUNSTALL
Hold On
Fra albummet Drastic Fantastic – ude nu(Virgin Records / EMI Music)Den skotske sangerinde og sangskriver fik et stort gennembrud i 2005 med debutalbummet Eye To The 

Telescope, der blandt andet blev nomineret til den prestigefyldte britiske Mercury Music Prize. Inspirationen 
fra klassiske, eftertænksomme singer-songwritere som 
Rickie Lee Jones, Joni Mitchell og Carole King er tydelig, 
men Tunstall har også tendenser både i retning af på 
den ene side det mere poppede og på den anden side 
det skramlende og skæve, og så har hun en smuk og 
sødmefuld vokal. Anbefales varmt.

MAGTENS KORRIDORER

Pandora

Fra albummet Det Krøllede Håb – ude 8/10 

(Universal Music)

Magtens Korridorer lever til fulde op til 

deres navn med nyt storslået rockalbum, opfølgeren til 

2005-gennembruddet Friværdi. Med titler som Dæmoner, 

Ring Af Ild, A Er På Druk, Drømmer med flere er der lagt 

op til et tæt møde med de særdeles levende korridor-

drenge. Alle numre er skrevet af Magtens Korridorer på 

nær Skt. Petri Torv, som Knud Odde (eks-Sort Sol) har 

givet til bandet. Magtens Korridorer rammer Danmark, 

hvor Danmark vil rammes og elsker det. 

JOSÉ GONZÁLEZ

Killing For Love

Fra albummet In Our Nature – ude nu

(Sonet Records / Universal Music)

Da svenske José González udsendte det 

afdæmpede, helt akustiske album Veneer i 

2003, forventede han næppe, at det ville blive 

et internationalt kæmpehit, og det blev det da 

heller ikke i første omgang – men da sangen 

Heartbeats kom med i en Sony Bravia-reklame 

– den med de 250.000 hoppebolde ned ad en 

gade i San Francisco – var González’ lykke gjort. 

Nu er han så klar med opfølgeren, der fortsætter 

ad debutens smukke, melankolske spor med 

González’ flamenco-orienterede guitarspil og 

længselsfulde stemme i centrum.

TUNNG
Bullets

Fra albummet Good Arrows – ude nu

(Full Time Hobby / VME)

Den engelske sekstet Tunng har markeret sig som nogle 

af bannerførerne inden for den såkaldte folktronica 

– altså en blanding af folk og electronica. Deres nye, 

tredje album Good Arrows er Tunng, når de er bedst: 

Afdæmpet, let melankolsk og akustisk folk med bløde, 

behagelige vokaler og – hvis man folder ørerne ud – en 

liflig underskov af krible-krablende elektronisk knitren, 

samples, loops, keyboards og ikke mindst alskens slagtøj. 

Særdeles velegnet til høretelefoner og nærlytning under 

stjernehimlen.

JENS LEKMAN

Opposite Of Hallelujah

Fra albummet Night Falls Over Kortedala – ude 8/10

(Sonet Records / Universal Music)

Efter en opsamlingsplade med materiale fra singler og ep’er er 

den svenske sanger og sangskriver Jens Lekman klar med sit 

andet studiealbum. Som vanligt byder Lekman på sofistikeret 

popmusik med elegante blæser- og strygerarrangementer og 

Lekmans smukke, let skrøbelige croonervokal i front – ikke 

helt ulig eksempelvis Belle And Sebastian, Morrissey og The 

Magnetic Fields. Efter meget roste koncerter på Roskilde 

og Pop Revo i Århus i år er Jens Lekman klar til at få sit store 

gennembrud i Danmark.

SUSPEKT
Prima Nocte

Fra albummet Prima Nocte – ude 1/10

(Tabu Records / Playground Music)

Fire år efter Ingen Slukker The Stars trækker Suspekt atter 

i maskerne og sliber kniven med Prima Nocte. Bedre end 

nogensinde og side om side er alle fire medlemmer klar til at 

kræve deres ret. Retten til den første nat i en Suspekt verden. 

Det er et krav, du ikke kan afvise, et tilbud, du ikke kan afslå. 

Intet er, som det synes ved første øjekast, og teksterne åbner 

og lukker for indgange til en uhyggelig og fascinerende 

verden, hvis lydbillede males af magt, sex, ubehag og angst. 

Velkommen!

Billede: Perou

Billede: Paul Heartfield
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GYPSIES
Part Of Me

Fra albummet One Hand Up – ude nu

(Gabriel Flies / At:tack Music)

Århus-sekstetten Gypsies var inden deres netop 

udsendte debutalbum allerede et velbeskrevet blad på 

den danske scene, hvor de har været backingband for 

både Jokeren og Gypsies, i både ind- og udland, ligesom 

de har været support for store navne som The Roots, 

The Fugees og The Game. Og nu er de altså klar med 

debuten, der byder på en personlig og original blanding 

af hiphop, r&b og rock med international lyd og stort 

potentiale – ikke helt ulig eksempelvis N*E*R*D og The 

Roots. Gypsies bliver et hit!



THE FLOOR IS MADE OF LAVA
Told Her I’m From Compton
Fra albummet All Juice, No Fruit – ude 15/10 
(Tabu Records / Playground Music)
I  januar var The Floor Is Made Of Lava med i GAFFAs 
artikel ”De bliver store i 2007”, og nu er debutalbummet 
her så. Den københavnske trio byder på en eksklusiv 
blanding af rock, elektro og dance-rytmer og har 
allerede begejstret med deres storsvedende koncerter, 
eksempelvis på årets Roskilde Festival. Gruppen er da 
også på en længere efterårsturné, der bringer dem både 
landet rundt og til Tyskland. Vetos Troels Abrahamsen har 
produceret – og der må danses!

ROISIN MURPHYOverpowered
Fra albummet Overpowered – ude 15/10(EMI Music)

Den iltre, irske sangerinde fra hedengangne Moloko 
er klar med opfølgeren til solodebuten Ruby Blue fra 
2005. Som på debuten såvel som hos Moloko er der 
tale om semielektronisk, dansevenlig, funky, lettere 
avantgardistisk, men stadig meget fængende popmusik 
med Murphys stærke, sensuelle og sexede ”nu-kommer-
jeg-og-tager-dig”-stemme i front. Roísín Murphy kan i 
øvrigt opleves live i Danmark i oktober, i både Århus og 
København –henholdsvis 20. oktober på Train og dagen 
efter på Vega.

PETER H. OLESEN
En Voksen Mand I Ramones-T-shirt
Fra albummet Kain Og Abel – ude 1/10
(Melodika / Target Distribution)
Duoen Olesen-Olesen er aktuelle med et dobbeltalbum, 
som de to medlemmer har indspillet hver for sig. Derfor 
kan man på udspillet høre guitarist Henrik Olesen (tv.) 
springe ud som sanger og tekstforfatter, mens Peter 
H. Olesen (th.) prøver kræfter som komponist  – begge 
med lidt hjælp fra vennerne. Her får du en sang af Peter 
H. Olesen med vanligt skarp tekst – og musik af Klaus 
Mandal Hansen fra Learning From Las Vegas.

RICHARD HAWLEYTonight The Streets Are OutFra albummet Lady’s Bridge – ude nu
(Mute Records / EMI Music)Selv om Richard Hawley fra Sheffield har fem album på 

samvittigheden, har han endnu ikke fået det helt brede 

gennembrud. Det bør komme nu, for endnu engang har 

Hawley lavet et særdeles vellykket album med elegant, 

tidløs crooner-pop i ånden fra navne som Roy Orbison, 

Lee Hazlewood og Scott Walker – og så er der bestemt 

også visse ligheder med Jarvis Cocker, som Hawley da 

også er god ven af og tidligere har spillet sammen med 

– både solo, i Pulp og i projektet Relaxed Muscle.

JULIE MARIA
Hjerteløv
Fra albummet På Kanten Af Virkeligheden – ude nu
(Playground Music)
Julia Maria fik masser af roser, da hun i 2004 debuterede 
med det engelsksprogede, jazzpoppede album Beautiful 
Minor. Nogle møder og en række koncerter med TV-2’s 
Steffen Brandt gav hende imidlertid mod på at skrive 
danske tekster, og det er nu blevet til albummet På Kanten 
Af Virkeligheden, der er mere singer-songwriter-orienteret 
end forgængeren og har fået ganske fine anmeldelser. Ikke 
mindst de danske tekster har fået lovord fra kritikerne.

LAURA MO
Valiant
Fra albummet Alkymi – ude nu
(ArtPeople)
Den danske sang er som bekendt en ung blond pige, og 
en af disse blonde skønheder hedder Laura Mo. Hendes 
debutalbum Alkymi fik en meget fin modtagelse, da det 
udkom i august. Her præsenterer Laura Mo en stribe 
smukke, håndspillede, halvakustiske folk-country-pop-
sange med billedrige tekster, der både byder på historier 
fra hverdagen og mere eventyrlige historier om prinser 
og prinsesser, feer og engle. Laura Mo har da også prøvet 
en hel del og lærte eksempelvis at spille guitar af Lakota-
indianere i USA.

EFTERKLANG
Cutting Ice To Snow
Fra albummet Parades – ude 15/10
(Rumraket / A:larm Music)
Københavnske Efterklang vakte behørig genklang i både 
ind- og udland, da de for tre år siden debuterede med 
albummet Tripper, der rummede en helt unik blanding af 
elektronika, kor og elegante strygere og blæsere med en 
gennemgående melankolsk undertone. Nu er de klar med 
opfølgeren, der har nedtonet elektronikken en kende til 
fordel for et mere organisk og særdeles gennemarbejdet 
udtryk, der har været 18 måneder undervejs. At lytte til 
Efterklang er som at rejse ind i en anden verden – kom 
med! 

JAMIE SCOTT 
& THE TOWN
Weeping Willow

Fra albummet Park Bench Theories

 – ude nu

(Polydor Records / Universal Music)

Musikken synes legende let og ukompliceret 

– akustisk pop – men med hjertet på rette sted, 

så de melankolske øjeblikke får den rette glød 

af ægthed. Engelske Jamie Scotts debut er et 

album, som kvinder vil elske og et album, som 

mænd vil kunne nikke genkendende til. Lyden er 

frisk og genkendelig. Mobilselskabet 3 har også 

af samme grund valgt debut-singlen When Will I 

See Your Face Again? som underlægningsmusik til 

deres igangværende tv- og biograf-kampagne.

BABYSHAMBLES
Delivery
Fra albummet Shotter’s Nation – ude 1. oktober 
(Parlophone Records / EMI Music)
På det seneste synes Amy Winehouse at have overtaget Pete 
Dohertys rolle som skandalepressens yndlingsoffer, og det 
skal Doherty nok være glad for, for så kan der til en afveksling 
blive tid til at fokusere lidt på hans gruppe Babyshambles’ 
musik – den kan nemlig sagtens stå alene. Bandet er klar med 
deres andet album, der byder på mere poppet og punket, 
melodisk guitarrock, men også nye toner – blandt andet 
en duet med den 63-årige folkemusik-legende Bert Jansch. 
Babyshambles udvikler sig fortsat.KT TUNSTALL

Hold On
Fra albummet Drastic Fantastic – ude nu(Virgin Records / EMI Music)Den skotske sangerinde og sangskriver fik et stort gennembrud i 2005 med debutalbummet Eye To The 

Telescope, der blandt andet blev nomineret til den prestigefyldte britiske Mercury Music Prize. Inspirationen 
fra klassiske, eftertænksomme singer-songwritere som 
Rickie Lee Jones, Joni Mitchell og Carole King er tydelig, 
men Tunstall har også tendenser både i retning af på 
den ene side det mere poppede og på den anden side 
det skramlende og skæve, og så har hun en smuk og 
sødmefuld vokal. Anbefales varmt.

TUNNG
Bullets

Fra albummet Good Arrows – ude nu

(Full Time Hobby / VME)

Den engelske sekstet Tunng har markeret sig som nogle 

af bannerførerne inden for den såkaldte folktronica 

– altså en blanding af folk og electronica. Deres nye, 

tredje album Good Arrows er Tunng, når de er bedst: 

Afdæmpet, let melankolsk og akustisk folk med bløde, 

behagelige vokaler og – hvis man folder ørerne ud – en 

liflig underskov af krible-krablende elektronisk knitren, 

samples, loops, keyboards og ikke mindst alskens slagtøj. 

Særdeles velegnet til høretelefoner og nærlytning under 

stjernehimlen.

JENS LEKMAN

Opposite Of Hallelujah

Fra albummet Night Falls Over Kortedala – ude 8/10

(Sonet Records / Universal Music)

Efter en opsamlingsplade med materiale fra singler og ep’er er 

den svenske sanger og sangskriver Jens Lekman klar med sit 

andet studiealbum. Som vanligt byder Lekman på sofistikeret 

popmusik med elegante blæser- og strygerarrangementer og 

Lekmans smukke, let skrøbelige croonervokal i front – ikke 

helt ulig eksempelvis Belle And Sebastian, Morrissey og The 

Magnetic Fields. Efter meget roste koncerter på Roskilde 

og Pop Revo i Århus i år er Jens Lekman klar til at få sit store 

gennembrud i Danmark.

SNAKE AND 
JET’S AMAZING BULLIT BAND
Ten Cities Beyond
Fra albummet X-Ray Spirit – ude nu
(Crunchy Frog)
Den københavnske duo Snake And Jet’s Amazing Bullit 
Band er nyeste navn på pladeselskabet Crunchy Frog, 
kendt for blandt andre Junior Senior, epo-555 og Sterling. 
Duoen bestående af – surprise, surprise – Snake og 
Jet alias Thor og Thomas har tidligere i år toppet DR1’s 
Liga-hitliste med sangen Favorite og også spillet live i 
Liga-studiet, og nu kommer så albummet, der byder på 
heftig psykedelisk rock, surf, analoge synths, orgel og 
meget mere, alt sammen tilpas skramlende – og yderst 
fængende.

SUSPEKT
Prima Nocte

Fra albummet Prima Nocte – ude 1/10

(Tabu Records / Playground Music)

Fire år efter Ingen Slukker The Stars trækker Suspekt atter 

i maskerne og sliber kniven med Prima Nocte. Bedre end 

nogensinde og side om side er alle fire medlemmer klar til at 

kræve deres ret. Retten til den første nat i en Suspekt verden. 

Det er et krav, du ikke kan afvise, et tilbud, du ikke kan afslå. 

Intet er, som det synes ved første øjekast, og teksterne åbner 

og lukker for indgange til en uhyggelig og fascinerende 

verden, hvis lydbillede males af magt, sex, ubehag og angst. 

Velkommen!

TINA DICKOW
You Know Better
Fra albummet Count To Ten – ude nu
(Finest Gramophone / A:larm Music)
En af Danmarks absolut mest elskede kvindelige sangere 
og sangskrivere er tilbage med sit fjerde album, der 
har fået særdeles fornemme anmeldelser, og som også 
sælger rigtig godt. Som vanligt byder Dickow på smukke, 
eftertænksomme sange, som denne gang især kredser om 
splittelsen mellem rejselyst og hjemve, og efter den meget 
producerede forgænger In The Red er der musikalsk denne 
gang tale om en lidt mere skrabet Dickow – og det klæder 
hende. Og hun synger bedre end nogensinde.

1 2 3 4
Minor Chords
Fra albummet In Your Faith – ude nu
(Auditorium / A:larm Music)
Nyeste navn på Nikolaj Nørlunds selskab Auditorium 
er den debuterende københavnske guitarrockkvintet 
1 2 3 4, som blandt andet har kunnet opleves på dette 
års Spot-festival og som opvarmning på Jens Unmacks 
forårsturné. På albummet In Your Faith serverer 1 2 3 
4 ti hurtige knaldperler med en samlet spilletid på 32 
minutter (men ingen spildtid!) og den stærke vokalist 
Rune Hedeman i front. Inspirationen kommer fra 
blandt andre Television, Joy Division, Beach Boys, Brian 
Jonestown Massacre og Arcade Fire.

Billede: Rasmus Weng Karlsen

Billede: Paul Heartfield

Billede: Runölfur Gjudbjörnsson

Billede: Richard Skidmore

Billede: Martin Parr

Billede: Ewen Spencer

Billede: Søren Solkær Starbird
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GYPSIES
Part Of Me

Fra albummet One Hand Up – ude nu

(Gabriel Flies / At:tack Music)

Århus-sekstetten Gypsies var inden deres netop 

udsendte debutalbum allerede et velbeskrevet blad på 

den danske scene, hvor de har været backingband for 

både Jokeren og Gypsies, i både ind- og udland, ligesom 

de har været support for store navne som The Roots, 

The Fugees og The Game. Og nu er de altså klar med 

debuten, der byder på en personlig og original blanding 

af hiphop, r&b og rock med international lyd og stort 

potentiale – ikke helt ulig eksempelvis N*E*R*D og The 

Roots. Gypsies bliver et hit!



I DAG ER det nærmest umuligt at forstå den 
gennemslagskraft, Sex Pistols havde på det 
engelske samfund i 1976 og 1977. Landet 
var mere eller mindre konstant lammet af 
strejker og strømafbrydelser og led under 
den højeste arbejdsløshed i 30 år. Kun halv-
delen af landets beboere havde telefon, og 
man kunne endnu finde bombekratere i 
gaderne efter Anden Verdenskrig. Et stort 
set utænkeligt scenarium for den gennem-
snitlige, iPod-brugende GAFFA-læser. 

Det er sikkert også noget nær ufatteligt, 
hvordan fire unge fyre ved at bande lidt på 
lokal-tv kunne få noget nær 50 millioner 
englændere mod sig. Ikke desto mindre 
ryddede aviserne The Daily Mirror, The Daily 
Express og The Daily Telegraph alle forsiderne 
dagen efter Sex Pistols’ første tv-interview, 
det famøse Today-interview den 1. decem-
ber 1976, hvor gruppen var inviteret i stu-
diet hos den aldrende tv-vært Bill Grundy. 
At Pistols udelukkende var kommet med i 
programmet på grund af en aflysning fra 
Queen (sangeren Freddie Mercury led under 
efterveerne af en tandoperation), lyder 
næsten som en joke, men da begge grupper 
var tilknyttet samme pladeselskab, EMI, var 
dette ikke desto mindre tilfældet. 

Og vi skriver ”var tilknyttet”. For efter 
interviewet, der sluttede med, at guitaristen 
Steve Jones – efter en tirade af ukvemsord 
– kaldte Bill Grundy ”you dirty fucker” (vel 

at mærke efter at den fulde vært selv 
havde opfordret ham til at sige noget 
obskønt, og efter at han for åben skærm 
havde flirtet med sangerinden Siouxsie 
Sioux, der var en del af Pistols’ følge), 
fik pladeselskabet kolde fødder. Arbej-
derne på EMI’s fabrik i Hayes, Middlesex, 
nægtede for eksempel at pakke flere 
eksemplarer af Anarchy In The UK-sing-
len, og i januar 1977 blev bandet fyret. 

En lavine var sat i gang, og intet min-
dre end noget, der bedst kan beskrives 
som en decideret menneskejagt på 
gruppen og dens medlemmer, tog 
sin begyndelse. Den engelske presse 
kastede sig over Sex Pistols, fulgte dem 
overalt, og kaoset omkring dem resulte-

rede ikke bare i masser af aflyste datoer 
på den forestående Anarchy In The UK-tur 
(der yderligere talte Clash, Damned og 
Heartbreakers), men også i en veritabel 
hadkampagne mod både Pistols og pun-
ken i al (u)almindelighed. En af Greater 
London Councils byrådsmedlemmer, 
Bernard Brook-Partridge, udtalte for 
eksempel følgende på engelsk tv: “Jeg 
mener, at øjeblikkelig udslettelse ville 
gavne størstedelen af disse grupper 
umådeligt. The Sex Pistols er menneske-
hedens antitese. Jeg så gerne, at nogen 
gravede et stort hul og begravede hele 
banden i det.”

Gruppens medlemmer blev overfaldet 
i gaderne, gik som regel på scenen i en 
byge af spytklatter og flasker og levede 



generelt som jaget vildt i det på det tids-
punkt stadig åndeligt stokkonservative 
England. Ind imellem var det svært at 
afgøre, om man skulle le eller græde, som 
når det eksempelvis blev rapporteret, at 
en 47-årig vognmand, James Holmes, i 
raseri havde smadret sit tv-apparat med 
foden efter at have set gruppen i Today-
showet. Sex Pistols’ sanger Johnny Rotten 
kommenterede lakonisk hændelsen med 
følgende bemærkning: ”Nogen burde 
fortælle ham om tænd-og-sluk-knappen.” 

Da Johnny Rotten senere på åben gade 
blev overfaldet med knive og permanent 
fik beskadiget to sener i sin ene hånd, 
var historien dog for længst gået fra at 
være en slags bizart music hall-indslag til 
at være det rene mareridt. Ikke bare på 
grund af fjendtligheden fra offentlighe-
den, men også pga. atmosfæren i grup-
pen og i særdeleshed forholdet mellem 
Rotten og gruppens manager, Malcolm 
McLaren. 



Visionær idémand
og skruppelløs opportunist
Malcolm McLaren havde i 1971 åbnet 
tøjbutikken Let It Rock (senere Too 
Fast To Live, Too Young To Die) på 
King’s Road sammen med sin partner, 
designeren Vivienne Westwood, en 
butik, der primært henvendte sig til et 
rockabilly/teddyboy-publikum. Efter at 
have været i New York i 1974, hvor han 
blandt andet fungerede som manager 
for New York Dolls (hvilket han blev ved 
med at være indtil gruppens opløsning 
i 1975), vendte han tilbage til London 
og omdøbte butikken til SEX. Stedet 
begyndte at sælge mere kinky og punk-
inspireret tøj (”ting, man normalt ville 
foretrække at modtage med posten”, 
som han selv beskrev det), hvilket tiltrak 
et nyt publikum, blandt andet flere 
kommende medlemmer af Sex Pistols. 

McLaren var fascineret af det 
parisiske 68-oprør og situationist-
bevægelsen, ”mennesker, der mente, 

at det ikke var værd at lave et kunst-
værk, medmindre det udfordrede 
tingenes tilstand.” Han var en visionær 

idémand, men også en skruppelløs 
opportunist, hvilket hurtigt skulle stå 

de fleste betragtere klart. Ikke desto 

mindre udgjorde han et uundvær-
ligt element i dannelsen af myten 
omkring Sex Pistols, nemlig evnen til 

at skabe opmærksomhed omkring 
gruppen via kaos. 

McLaren var også manden, der 

sørgede for at få Johnny Rotten parret 

med resten af gruppen, som i begyndel-

sen af 1975 blot var endnu et ligegyldigt 

øvelokale-rockband bygget op omkring 

guitaristen Steve Jones og tromme-

slageren Paul Cook (optagelsesprøven 

bestod i, at Rotten iført sin sædvanlige 

”I Hate Pink Floyd”-T-shirt mimede sig 

gennem Alice Coopers I’m Eighteen foran 

SEX-butikkens jukebox, en efter sigende 

så bizar performance, at den på stedet 

sikrede ham rollen som gruppens san-

ger). Det var også McLaren, der kom op 

med Sex Pistols-navnet: Han ønskede, 

at de skulle lyde som nogle “sexy young 



assassins” (sexede unge snigmordere), 
hvordan den slags så end lyder, og det 
blev altså navnet. 

God Save The Queen
Efter bruddet med EMI fik Malcolm 
McLaren dog hurtigt skaffet gruppen 
en ny pladekontrakt, denne gang med 
A&M. Med fin sans for den fortsatte 
provokation blev der under stort pres-
seopbud skrevet kontrakt uden for Buck-
ingham Palace, hvorefter det sejlende 
berusede band blev kørt hen til det nye 
pladeselskabs kontorer til, hvad der 
efterfølgende er blevet beskrevet som 
”en ganske uregerlig fest”. Gruppens bas-
sist, Sid Vicious, smadrede for eksempel 
den administrerende direktørs kontor, 
hvorefter han brækkede sig ud over selv 
samme herres skrivebord. Under pres fra 
både selskabets ansatte, kunstnere og 
distributører brød A&M deres kontrakt 
med Sex Pistols seks dage senere. 

I maj 1977 underskrev gruppen så 
deres tredje og endelige pladekontrakt 
med Virgin, samme måned, som bandets 
anden og herostratisk berømte single 
God Save The Queen udkom. Jeg kan sta-
dig tydeligt huske den søndag, hvor jeg 
selv så pladen ligge i den københavnske 
pladebutik Bristols vindue – et syn for 
guder! Det var den engelske billedkunst-
ner Jamie Reid, der havde lavet det nu 
klassiske cover til pladen, et artwork, 
hvor sangens titel stod skrevet med kid-
napperskrift som et slags blindfold hen 
over et billede af Dronning Elizabeth. 
Man var ikke et sekund i tvivl om, hvad 
der her stod på spil, og med vanlig tæft 



for de lurende skandaler havde McLaren 
selvfølgelig sørget for, at udgivelsen var 
nøje synkroniseret med den engelske 
dronnings sølvjubilæum som regent. 

Jeg var netop fyldt 14 år på det tids-
punkt, og for mig repræsenterede God 
Save The Queen-singlen alt det, man 
som ungt, utilpasset individ endnu ikke 
selv var i stand til at formulere, nemlig 
en klar og direkte (og i forhold til sit ry 
faktisk ganske velartikuleret) kritik af det 
omkringværende samfund. Det var en 
sang, som blev båret frem af en afgrunds-
dyb foragt for de autoriteter, der på den 
ene side forlangte, at man gjorde, som 
de dikterede, men på den anden side 
ikke lå inde med, hvad der blot mindede 
om en acceptabel fremtidsvision. “Don’t 
be told what you want / don’t be told 
what you need”, lød et af mottoerne, og 
selvom nummerets grande finale består 
af den siden hen så famøst kanoniserede 
”no future”-deklaration, så var det for mig 
og for en hel generation af kommende 
kunstnere, bohemer, stoddere og bil-
ledstormere alt andet end manglen på en 
fremtid, der her gjorde sig gældende. Det 
var det stik modsatte: Vi skrev år 0 med 
pil fremad!

Hamlet i rendestenen
Det var Malcolm McLaren, der på grund 
af det omtalte royale sølvjubilæum havde 
fået sangens oprindelige titel, No Future, 
ændret til God Save The Queen. Ikke at 
det gjorde nogen som helst forskel: 
Begge titler gik lige i flæsket på Englands 
problemer og direkte i hjerterne på den 
ungdom, der kun havde hån til overs for 
både den engelske regering og monar-
kiet som helhed. Dette var sangen, der 
om nogen sang skulle kendetegne og 
”brande” punken, en sang, der i sin gen-
nemslagskraft langt overgik det ellers så 
brillante svar, McLaren selv havde givet 
guitarist Steve Jones, da denne på et 
tidspunkt havde spurgt ham, hvad en 
sang var: ”En forpulet sang er at bryde 
ind i Madame Tussaud’s og brænde The 
Beatles af, det er en sang!” 

Og vi var tæt på. For som enhver, der 
kender det mindste til Beatles’ betydning 
for engelsk populærkultur og selvforstå-
else vil vide, så ville der her være tale om 
helligbrøde af den allerværste slags. Ikke 
bare gik God Save The Queen rent faktisk 
#1 på den engelske hitliste i samme uge, 
som Dronning Elizabeth fejrede sit 25-
års-jubilæum, men hvad endnu bedre/
værre var, så blev dette aldrig officielt 
anerkendt. På den officielle engelske 
hitliste lå singlen kun #2 for at undgå 
yderligere skandale, andre steder var 
der simpelthen ikke nogen #1 den uge, 
og kun musikavisen NME turde sætte 
den øverst på listen på det pågældende 
tidspunkt. 

Med udgivelsen af God Save The Queen 
nåede fanfaren for den nye æra dermed 
ikke bare ud til de engelske forstæder, 
den nåede så sandelig også ud til resten 
af den del af den vestlige verden, der ikke 
havde ørerne så fulde af pis, at den intet 
kunne høre. Nummeret blev parolen 
og kampråbet for den generation, som 

var vokset op med 68’ernes løfter om en 
bedre morgendag, et fælles refræn for 
den gruppe unge, der i 1977 stod uden 
job, uden penge og uden udsigt til en syn-
derlig forbedring af situationen. Sangen 
repræsenterede lyden og billedet af en 
ny morgendag, som den formede sig via 
Johnny Rottens Richard den Tredje-posi-
turer og Malcolm McLarens sans for kaoti-
ske scenerier. Der var tale om intet mindre 
end en nyrevideret Hamlet opført i ren-
destenens teater, en do it yourself-filosofi 
praktiseret med en radikalitet, der langt 
overgik hippie-generationens modus ope-
randi. Her var et fadermord, der ikke bare 
var tiltrængt, men absolut nødvendigt: 
”Move over hippies, your time’s up”, som 
der stod på et af de badges, der blev solgt 
nede i Superlove (en daværende køben-
havnsk pladebutik). 

Ingen dresscode
Sex Pistols var stil og revolte i ét, en æste-
tik, der havde meget, meget lidt med det 
sorte image at gøre, som af en eller anden 
grund er blevet ved med at hænge over 
punken som helhed. I 1977 var scenen et 
fellinisk overflødighedshorn af stilarter 
og gadgets, et atomkrater, der var ved at 
boble over med opfindsomhed og egen-
art ... noget, modebranchen selvfølgelig 
øjeblikkeligt begyndte at profitere på 
(hvor ville en person som Jean-Paul Gaul-
tier for eksempel være uden punken?). 
Men i modsætning til modebranchens 
behov for nyskabelse for nyskabelsens 
skyld, var punkens stilistiske greb i sin 
grundstruktur økologisk: Det handlede – 
med den amerikanske poet og sangerinde 
Patti Smiths ord – mere end noget andet 
om en ”transformation of waste”. Der var 
ingen dresscode til at starte med, alt var et 
spørgsmål om brug af forhåndenværende 
midler: om kreativitet. Selvom Malcolm 
McLaren godt nok sideløbende stadig 
drev butikken SEX, som lystigt solgte løs af 
Westwoods SM-design, var den oprinde-
lige punkstil et spørgsmål om at definere 
sig selv på en ny og individuel måde, 
ikke om at købe færdigsyede bukser med 
påmonterede lynlåse i røven. 

I Julien Temples stærkt anbefalelses-
værdige film om både tiden og gruppen, 
The Filth And The Fury, gør den senere John 
Lydon (Johnny Rotten) meget ud af at 
pointere dette. Han fortæller blandt andet 
om fattigdommens incitament til sand 
kreativitet, det at skabe sine egne klæder, 
og hans bærende eksempel er en pige, 
ingen rigtig kendte, der dukkede op til en 
af gruppens koncerter udelukkende klædt 
i gennemsigtige affaldsplasticposer – et 
perfekt eksempel på syntesen af armod og 
originalitet, en tilstand, hvor stil og radi-
kalitet bliver ét. Og som så var modigt ud 
over enhver forstand i et bornert og stadig 
ganske victoriansk England anno 1977. 

McLaren versus Rotten
Malcolm McLaren og Johnny Rotten 
havde fra begyndelsen et anspændt 
forhold. Flere kilder har påpeget, at 
dette i bund og grund skyldtes, at de på 
mange områder var meget ens (de var 
lige så excentriske og delte sågar samme 
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stjernetegn, Vandmanden), men hvor 
McLaren altid søgte gimmicks, var 
der hos Rotten et anderledes dybfølt 
socialt engagement. Hans stirrende 
blik og skæve kropsholdning var for 
eksempel alt andet end tillærte attitu-
der: Som barn led han af meningitis, 
og sygdommen førte ham ind og 
ud af den ene koma efter det andet, 
ligesom den også slettede al erin-
dring undervejs (forløbet efterlod 
ham med en permanent synsskade 
og en krumning i rygraden). Denne 
ufrivillige outsider-status parret med 
en fattig arbejderklassebaggrund 
karakteriserer nok bedre end noget 
andet Rottens personlighed. I mod-
sætning til dette kommer McLaren 
fra en velhavende jødisk familie og 
studerede i løbet af 60’erne på adskil-
lige engelske art schools. 

Som det dog ofte gør sig gæl-
dende i kunstneriske sammenhænge, 
opstod der mellem disse umiddelbart 
modsætningsfyldte, men alligevel 
parallelt orienterede skæbner en 
dynamik, der ikke lod sig diskutere. 
Rotten næredes af McLarens viden 
og erfaring, og McLaren profiterede 
på Rottens kompromisløse radikali-
tet. Begge mænd havde hele deres 
liv gået mod strømmen, men trivedes 
omvendt glimrende i små grup-
per, der var lydhøre over for deres 
idéer. På trods af punkens fokus på 
individet må man aldrig glemme, at 
det var en bevægelse, hvis selvran-
sagelse foregik kollektivt - via kon-
certernes stammemøder, fanzines, 
små pladelabels og musikaviser som 
NME, Sounds og Melody Maker. Da 
Sex Pistols for eksempel dukkede op 
til det omtalte Bill Grundy-interview, 
skete det med et følge af venner, 
der som sagt ikke bare inkluderede 
Siouxsie, men også en række andre 
åndsbeslægtede (og aldeles farve-
rige) m/k’er. 

Kvindernes oprør
Når man ser tilbage på punken som 
fænomen, er det i det hele 



taget meget sigende, hvor mange af de 
aktive stemmer og udøvende musikere, 
der var kvinder. I en tid som vores, hvor alt 
konstant måles, vejes og evalueres, er det 
slående at se, hvordan navne som Slits, 
X-Ray Spex, Penetration og Siouxsie And 
The Banshees alle sammen blev båret 
frem af kvindelige sangere og sangskri-
vere, og det uden at ordet ”feminisme” 
blev nævnt så meget som én gang. Alting 
var politisk, ja, men ikke kønspolitisk. 
Det handlede om en generation, der var 
så fed up med normer, standardisering, 
normalitetsbegreber og skrivebordspo-
litik, at alle fokuserede på én ting og én 
ting udelukkende, nemlig det at gøre en 
forskel. Eftersom hele punk-projektet var 
et spørgsmål om at udfordre det bestå-
ende, ville det at diskutere kønspolitik 
bare være mere af den samme gamle 
70’er-skuffe. 

Piger som netop Siouxsie Sioux, Sue 
Catwoman (et andet punk-ikon) og Jor-
dan (model og skuespiller med mere) var 
alle centralt placeret på den tidlige scene, 
hvilket ganske givet har givet masser af 
inspiration til ”senere” store navne som 
Toyah, Chrissie Hynde og Annie Lennox. 
Procentvis markerede kvinderne i punk-
miljøet sig i al fald noget stærkere, end 
hvad tilfældet har været inden for både 
hippie-, heavy metal- og hiphop-miljøet. 

Også set over en endnu bredere kam 
er det markant, hvor stor virkning en så 
lille gruppe mennesker havde dengang. 
Når Sex Pistols eksempelvis spillede for 39 
mennesker i en halvtom sal i Manchester’s 
Lesser Free Trade Hall i juni 1976, gik folk 
derfra forandrede: Grupper som Joy Divi-
sion, The Smiths, The Fall og Buzzcocks, 
ja selv Simply Red, blev dannet som en 
direkte konsekvens af denne begivenhed, 
så hvis kunstens fundamentale formål er 
at transmittere energi, fås det simpelthen 
ikke bedre end dette. Som Tony Wilson, 
den nyligt afdøde grundlægger af Fac-
tory Records, der også var til stede ved 

koncerten, senere har udtrykt det: “Der var 
jo også kun 12 personer til stede ved Jesus’ 
sidste nadver.”

Sendt hjem til Ingrid og Lillebror
Af samme grund var der dømt lige dele 
furore og excitement, da jeg opdagede, at 
Sex Pistols skulle spille i Daddy’s Dance Hall 
i København den 13. og den 14. juli 1977. 
Hvis jeg overhovedet var kønsmoden på 
dette tidspunkt (jeg havde min seriøse 
tvivl!), kom jeg i hvert fald ikke i nærheden 
af at være præsentabel i forhold til alle 
disse nye helte og afguder. Jeg var blot en 
kedelig lille fyr, der købte plader i Plateen, 
Superlove eller Bristol for dernæst at gå 
hjem på mit drengeværelse og lytte til dem, 
det var det. 

Dagen for den første koncert oprandt, og 
jeg var skrækslagen - dels over min absolut-
te mangel på stil og finesse, men hvad mere 
væsentligt var, tanken om hvad jeg måtte 
støde på inde til koncerten. Jeg var ikke 
engang ”sprunget ud” som punk endnu, jeg 
var blot endnu et kikset teenagemonster i 
en gammel militærjakke og et par lidt for 
pæne cowboybukser. Jeg var niemand, nul 
og niks, en omvandrende ligegyldighed, 
der så alligevel endte med – skælvende – at 
indfinde sig uden for Daddy’s Dance Hall på 
Axeltorv ... selvfølgelig alt for tidligt, med 
det helt igennem pinagtige resultat, at en 
fyr på stedet måtte fortælle mig, at ikke 
alene åbnede dørene først mange timer 
senere, men at jeg til den tid ”nok også 
hellere måtte blive hjemme og se Ingrid og 
Lillebror”. Ydmygelsen var total. 

Dagen efter var avisforsiderne ryddet. 
Punken var kommet til Danmark, og især 
Ekstra Bladets forsidebillede af Camilla 
Cool (Camilla Høiby) og Booze Stonecock 
(Peter Peter) med sikkerhedsnåle i kinderne 
og tungerne hængende hele vejen ned 
til skrævet imponerede. Det var nok disse 
billeder, der gjorde udfaldet. Det var bastil-
ledag, og selvom jeg var lovet væk til fami-

lierelaterede begivenheder om aftenen, 
blev der lystigt klippet hul på bukserne 
og tegnet løs på enhver tilgængelig T-
shirt. Ugen efter fik jeg så plysset håret 
og farvet det med min mors hårproduk-
ter, hvilket resulterede i en henholdsvis 
blålig og gullig halvdel, og da jagten på 
det perfekte punk-look nu for alvor var 
gået ind, krævede det selvfølgelig også 
det rette ornat. Med min nye tofarvede 
frisure gik turen derfor ind til Magasins 
kæledyrsafdeling for at købe et hunde-
halsbånd; én ting var, at jeg allerede den-
gang var lidt af en æstetisk connaisseur 
(hvilket betød, at den lokale hundekennel 
ovre i Kaalundsgade ikke helt levede 
op til standarden), en anden – og mere 
tyngende praktisk – at min økonomi var 
yderst begrænset. Det hjalp samme mors 
Magasin-kontokort heldigvis på. 

Bortset fra at jeg både nåede at få 
bank i bussen på vej hjem (af to fuld-
fede, herrevoksne rockere, der forfulgte 
mig ind i en linje 28, gennemtævede 
mig, mens alle passagerne så passivt 
til, og dernæst triumferende forsvandt, 
hvorefter chaufføren blot lukkede 
dørene og med fuldkommen følelsesløs 
stemme bekendtgjorde, at næste stop 
ville være Hovedbanegården) samt at 
blive chikaneret på det mest sublime af 
ekspedienten (der køligt spurgte mig, 
”om jeg ønskede at få hundehalsbåndet 
pakket ind, eller om jeg ville have det på 
med det samme?”), var turen en veritabel 
succes: Jeg var taget hjemmefra som 
en parentes, men vendt tilbage som en 
punk. Min kroning var en realitet!

En klassiker var født
Ved udgivelsen af Never Mind The Bol-
locks, Here’s The Sex Pistols i oktober 1977 
var jeg dermed endelig nået op på siden 
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af tingenes hastige gang. Fremtiden var 
ankommet, og selvom Sex Pistols selv 
kun skulle holde endnu tre måneder i sin 
nuværende form, står albummet for mig 
stadig som det ultimative punk-album. 
Allerede på udgivelsesdagen var pladen 
nærmest en greatest hits-opsamling, idet 
de fire foregående singler alle var inklu-
deret, ligesom jeg også kendte de fleste 
af de andre numre fra diverse piratplader, 
but so what!?! ... en klassiker var født, og 
tiden kunne ikke længere stilles tilbage. 

I England fortsatte balladen dog. Flere 
salgskæder nedlagde forbud mod at 
sælge fonogrammet, ligesom man også 
slæbte gruppen i retten på grund af 
titlens ”obskønitet” (bollocks er slang for 
både nosser og vrøvl). Sagens dommer 
endte ikke desto mindre med at frifinde 
dem med følgende ord: ”Lige så meget 
mine kolleger og jeg af fuldt hjerte bekla-
ger både jeres og jeres pladeselskabs 
vulgære udnyttelse af den menneskelige 
naturs værste instinkter i henhold til kom-
merciel profit, må vi modstræbende finde 
jer ikke-skyldige i samtlige anklager.” 

Malcolm McLaren havde ganske givet 
håbet på en dom, men da den udeblev, 
kunne han så i det mindste sørge for, at 
der var noget at skrive hjem om fra grup-
pens efterfølgende USA-turné. I hvert fald 
valgte han at indlede turen i Sydstaterne, 
hvor han helt bevidst udelukkende havde 
booket redneck-barer for at skabe så 
fjendtlige situationer som overhovedet 
muligt. Det lykkedes fint, og Amerika-
turen endte som forventet i totalt kaos. 

Alting i smadder
Jeg kan stadig huske den lille notits i 
Ekstra Bladet i januar 1978, der kunne 
fortælle, hvordan Johnny Rotten den 17. 
januar havde annonceret sin afsked fra 
gruppen. Herfra gik alting hurtigt i smad-
der. Bassisten Sid Vicious døde et års tid 

senere af en overdosis heroin, mens 
han var ude mod kaution efter at være 
blevet anklaget for drabet på sin kære-
ste Nancy Sprungen. Malcolm McLaren 
kørte hjerteløst Sex Pistols-navnet 
videre med blandt andet bankrøveren 
Ronnie Biggs som sanger og lavede lige-
ledes en af rockhistoriens værste film, 
mockumentary’en The Great Rock’n’Roll 
Swindle, hvor han punkt for punkt gen-
nemgår, hvordan man skaber ”cash from 
chaos” i tilfælde af, at nogen skulle have 
overset pointen. 

I mine øjne vil Rottens exit fra Pistols 
altid stå som punkens endeligt. McLa-
rens efterfølgende hæmningsløse 
profitridt var blot med til at understrege 
vanviddet i det hele, og helt i Shake-
speares ånd endte dramaet selvfølgelig 
som det rene rollespil om den men-
neskelige naturs mange modsatrettede 
kræfter. Når man den dag i dag ser klip-
pet fra den sidste Sex Pistols-koncert i 
Winterland i San Francisco, hvor Rotten 
opgivende spørger publikum “ever get 
the feeling you’ve been cheated?”, inden 
han forlader scenen, fornemmer man i 
al fald kun alt for tydeligt den rungende 
tomhed, han må have følt i de sekunder. 

At sangeren så yderligere befandt 
sig i USA uden en krone på lommen, 
uden nogen flybillet hjem og med en 
besked fra manager McLaren (der sam-
men med guitaristen Steve Jones og 
trommeslageren Paul Cook var taget til 
Rio de Janeiro for at holde ferie) til den 
amerikanske afdeling af gruppens pla-
deselskab om, at ”hvis nogen ringer og 
siger, de er Johnny Rotten, så lyver de”, 
opsummerer vel kun alt for godt histori-
ens tragikomiske endeligt. 

En mørk skygge
Men i det mindste holdt de da så længe, 
fristes man til at sige. I sit forsøg på at 
sprænge alle grænser var Pistols i sin 

natur jo dømt til at selvdestruere, alt andet 
ville have været en middelmådighedens 
triumf. Som sammenligning endte The 
Clash for eksempel som en pseudopolitisk 
stadionkopi af sig selv, Ramones blev det 
ultimative tegneserieband, mens The 
Damned gik fuldkommen op i hat og bril-
ler. 

Allerede i slutningen af samme år vend-
te Johnny Rotten dog tilbage som sanger 
og sangskriver i gruppen Public Image Ltd., 
hvis debutalbum fra december 1978 på 
det tidspunkt kom som intet mindre end 
en lille åbenbaring, og året efter udsendte 
samme band Metal Box, tre 12”-singler 
pakket ind i en gammeldags filmrulleæske 
(deraf titlen), en udgivelse, der den dag i 
dag stadig betragtes som en milepæl, så 
værre var alting altså heller ikke. 

Ikke desto mindre er det mere end 
almindeligt iøjnefaldende, hvor selvde-
struktiv punkprocessen i sit fulde forløb 
skulle vise sig at være. Ser man listen over 
folk fra dengang, der døde unge, synes 
den nærmest uendelig. Og glem alt om 
det store udland ... selv i det lille decay sås 
det menneskelige spild kun alt for tydeligt: 
Fra anonyme teenagepunks som Arvid, en 
topkær ung fyr, der ligesom alle os andre 
hang ud omkring Gammel Torv og Storke-
springet, men en dag sprang ud fra Lan-
gebro, til posthumt ophøjede digtere som 
Michael Strunge, og fra det første hero-
indødsfald i det danske punkmiljø i 1978 
(omtalt som en lille advarsel i det danske 
fanzine Iklipsx) til striben af selvmord op 
gennem 80’erne (Joe Z fra Repeat, produ-
ceren Freddy Frank, Martin Krogh fra Ads, 
jeg kunne blive ved). 

Det er, som om der hviler en mørk 
skygge over denne oprindelige punkge-
neration. Da jeg sidste år skulle hjælpe 
fotografen Søren Svendsen med at spore 
personerne fra hans fotobog Lort Nok 
(en bog fuld af portrætter fra perioden), 
viste det sig for eksempel meget sigende, 
at omkring halvdelen af de henholdsvis 
smilende og vrængende unge ansigter, 
vi bladrede hen over, ikke længere gav 
udtryk for noget som helst. Dødeligheden 

i miljøet var kort sagt rystende højt – et 
tal, der målt mod hvilken som helst anden 
tilsvarende ungdomsgruppe minder mere 
om dødelighedsstatistikken i en epidemi-
ramt flygtningelejr end noget andet. 

Siger det ikke andet om generationen, 
fortæller det nødvendigvis historien om en 
gruppe mennesker, for hvem det at gå for 
langt åbenbart alligevel ikke var langt nok. 

Vi glemmer pointen
Der er nu gået 30 år, siden Never Mind 
The Bollocks, Here’s The Sex Pistols udkom. 
Siden da er provokationens gestus blevet 
skambidt og udtømt, grænseoverskridel-
sen har opløst sin egen fornemmelse af 
tyngdekraft, og intet falder længere under 
nogen som helst form for endelig autori-
tet i vores del af verden. Romantiseringen 
af perioden parret med den aktuelle main-
streamkulturs standardisering af alting 
har på mange måder reduceret tingenes 
egentlige kim til en grumset collage af 
nostalgi og uvidenhed, og ligesom i fil-
men Lost In Translation synger de fleste 
desværre blot karaoke til God Save The 
Queen, når historierne om nybruddet gen-
fortælles. Vi glemmer den centrale pointe, 
som punken handlede om, nemlig evnen 
til konstant at forsøge at udvide græn-
serne for, hvad der kan lade sig gøre. 

Af samme grund kan det stadig være 
helt forfriskende, når Sex Pistols efter 
deres optagelse i The Rock And Roll Hall 
Of Fame i 2006 selv annoncerer, at de da 
aldrig kunne finde på at komme til opta-
gelsesceremonien, og at hele projektet 
i deres øjne i øvrigt blot er ét stort, lige-
gyldigt ”piss stain”. Som deres ord meget 
rammende lyder til dem, der stemte dem 
ind: ”If you voted for us, hope you noted 
your reasons.”G
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Kan afhentes: 
GAFFA Shop, Klostergade 20, Århus
GAFFA Shop, Larsbjørnsstræde 21, København
Er du forhindret i at besøge en af vores butikker, 
kan du bestille et simkort på mobil@gaffa.dk
*Kun én startpakke pr. kupon

G A V E K O R T
Hent en gratis startpakke med 
simkort og 199,- i taletid.

Du vælger selv om du vil have et nyt mobil-
nummer eller om du vil flytte dit gamle.

Skift til GAFFA Mobil i dag

Prøv GAFFA mobils  
mange fordele – gratis!

dorthe gerlach/ hush
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KONCERTTILBUD KUN FOR MEDLEMMER AF KLUB GAFFA OG GAFFA MOBIL: 

*OBS! Billetter bestilles via  klub.gaffa.dk eller gaffamobil.dk

ALENE NAVNET SKRIGER forandring, omvæltning 
og nybrud, og Kaos I Myldretiden indfrier løfterne 
- og mere til. Den unge københavner-baserede trios 
førstefødte indvarsler en tiltrængt ny æra for dansk 
hiphop, hvor retorikken længe har kørt i tomgang. 
Sproget er begyndt at blomstre igen, og flere af 
albummets sange indeholder ord, som hidtil har 
været lige så sjældne i det danske hiphop-vokabula-
rium som bark på Grønland.

11.10.: REVOLTAGE
Vega, København 
Klubpris: 80,-/normalpris: 100,-

11.10.: ALPHABEAT 
Vega, København
Klubpris: 104,-/normalpris: 130,-

ALPHABEAT, DER NÆSTEN må siges at være noget nær 
det gladeste band i Danmark, spiller i Store Vega den 11. 
oktober. Deres hit Fascination har allerede fået guld for 
downloadsalg, og deres anden single, 10,000 Nights Of 
Thunder, var ”Ugens Uundgåelige” på P3. 

Debutalbummet Alphabeat blev udgivet i foråret og fik 
rigtig gode anmeldelser – blandt andet takserede vi den 
til fire stjerner i GAFFA. Med en energisk, livsglad retropop 
er der lagt op til et kogende dansegulv.

04.-06.10.: AARHUS TOOK IT 2007 
Train, Århus: Partoutbilletter
Klubpris: 400,-/normalpris: 500,-

DANMARKS STØRSTE OG bedste festival for hiphop-
musik er tilbage, med mere af alt det gode fra ind- og 
udland. Oplev blandt andet Pharoahe Monch, Saigon, 
Jøden (billedet), Static, Too Short, Joe True, Organiseret 
Riminalitet, Revoltage og U$O

04.10.: FIGURINES 
Vega, København: 
Klubpris: 130,-/normalpris: 160,-

05.10.: RUMSKIB  
Café Kino, Amager
Klubpris: 30,-/normalpris: 50,-

WHEN THE DEER Wore Blue er opfølgeren 
til bandets andet album Skeleton fra 
2005. Netop med dette album i bagagen 
har Figurines skabt sig et publikum i en 
lang række lande, herunder USA, hvor 
bandet har turneret intensivt. I forbin-
delse med udsendelsen af den nye plade 
skal Figurines turnere gennem hele efter-
året, og i den forbindelse kigger de forbi 
Vega for at give en af de få koncerter, det 
er blevet til i Danmark. 

Det er efterhånden ved at være ganske 
lang tid siden, at bandet sidst spillede 
regulære klub-koncerter i Danmark, og 
fra hovedkvarteret lyder det, at Figurines 
glæder sig vanvittigt til igen at være på 
hjemmebane og få lejlighed til at præsen-
tere alle de nye numre live.

CLAUS HEMPLER, DER siden star-
ten af året har arbejdet intenst på 
opfølgeren til 2004’s Hempler (for 
hvilken han modtog en DMA-sta-
tuette som ”Årets Bedste Sanger) 
har netop udsendt sit nye album, 
Return Of The Yes Man. Albummet 
er produceret af Kenneth Ander-
sen, og er mikset af Joshua, der 
senest har produceret og mikset 
det kommende udspil fra svenske 
Kent.

Holdet består ud over Claus 
Hempler af: trommer: Jens Lang-
horn, guitar/kor: Kasper Rasmus-
sen, keys/guitar/kor: Neil Grimes, 
bas/kor: Kåre Joensen

08.09.: MOURITZ HØRSLEV PROJEKTET
Musikcaféen, København
Klubpris: 40,-/normalpris: 60,-

12.10.: CLAUS HEMPLER
Train, Århus 
Klubpris: 96,-/normalpris: 120,-

Billede: Kim Wendt

Billede: Morten Larsen

Skift til GAFFA Mobil i dag

Prøv GAFFA mobils  
mange fordele – gratis!
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Vind albums med:

HELLOGOODBYE

BLUE FOUNDATION

BLIGLAD
12.10.: Vega, København
13.10.: Train, Århus
Klubpris: 104,-/normalpris: 130,-

DET ÅRHUSIANSKE, DANSKSPROGEDE reggaeband BliGlad har fået 
jorden til at gynge under danske musikfans i hobetal. Bandet udgøres 
af seks friske drenge, hvis hjerter banker for Jamaica. På P3 har de været 
“Ugens Uundgåelige” med nummeret Dans For Satan, og på Liga DK-
listen har videoen til samme nummer også fået mange roser efter sig.  
Hvorfor ikke starte weekenden med masser af varme og feel good 
vibes? Det er i hvert fald, hvad BliGlad kan garantere, når de spiller op 
til dans. Kom glad – eller kom sur og BliGlad...

18.10.: THOMAS BUTTENSCHØN 
MED FLERE 
Café Kino, Amager
Klubpris: 30,-/normalpris: 50,-

VI GENTAGER FORÅRETS succes med 
en singer/songwriter greatest-aften. 
I foråret havde vi blandt andet besøg 
af Angu og Mads Langer. Her i efter-
året kan man opleve unge Thomas 
Buttenschøn på scenen sammen 
med erfarne Sara Indrio, snart cd-
aktuelle Simon Lynge og svenske 
Annika Fehling. Orden og stemning 
bliver kontrolleret af singer/songwri-
ter-guruen Brett Perkins (US), som i 
mange år har afholdt koncerter og 
workshops verden over.

20.10.: ROISIN MURPHY
Train, Århus
Klubpris: 156,-/normalpris: 195,-

IRSKFØDTE RÓISÍN MURPHY er nok bedst kendt som stemmen 
i elektropop-duoen Moloko, der flere gange har optrådt i Dan-
mark. På scenen er Róisín Murphy en meget karismatisk perfor-
mer. Lægger man dertil hendes nye materiale rundet af skæve 
beats og pop, som GAFFA har benævnt “abstrakt funk, avantgar-
distisk pop og futuristisk cocktail-jazz”, har vi en pulserende fræk 
aften i vente på Train. Da Róisín Murphy sidst gæstede Danmark 
i november 2005, gav hun intet mindre end en forrygende kon-
cert, der fik både publikum og anmeldere op af stolene. GAFFAs 
anmelder gav således koncerten fem stjerner og disse ord med 
på vejen: “Róisín Murhpy er ikke alene en fantastisk sangerinde. 
Hun er en enestående entertainer. Róisín er det hele. Lidt til og 
meget mere.” 

25.10.: CLAUS HØXBROE 
& 1.TH 
Café Kino, Amager
Klubpris: 30,-/normalpris: 50,-

14.11.: VOLBEAT
Train,Århus
 Klubpris: 112,-/normalpris: 140,-

VOLBEAT ER TILBAGE på 
Train. Gruppen har haft 
mere end travlt siden 
sidste optræden i huset, 
den 29. marts i år. Alskens 
spillesteder, events og 
stadionkoncerter har kaldt 
det store rock’n’metal-navn 
til sig. Alle vil synge med 
på The Garden’s Tale og 
efterhånden resten af Rock 
The Rebel / Metal The Devil 
og dens forgænger The 
Strength / The Sound / The 
Songs. Headbanger’s Ball, 
Metallicas fans, Roskildes 
Orange og Elvis Presleys 
fødselsdag er blevet fejret 
med Michael Poulsen & Co. 
som yndlingsgæster.

28.11.: HAPPY MONDAYS 
Train, Århus
Klubpris: 240,-/normalpris: 300,-

LIGE SÅ LEGENDARISKE som de er for deres livsførsel som 
for deres blanding af rave-beats, indierock og street-poesi, 
er den største overraskelse nok, at bandets medlemmer 
stadig er i live!

Happy Mondays har efter hele 15 år igen fundet vej til 
studiet og udgav tidligere på året det fine album Uncle 
Dysfunktional. Nu er bandet atter på landevejen med nye 
som gamle numre på programmet. Og bandet kan endnu. 
Koncerten på Roskilde Festival sidste år fremmanede både 
“Hallelujah” og fem stjerner i GAFFA.

29.11.: SAYBIA 
Train, Århus:
Klubpris: 140,-/normalpris: 175,-

DA SAYBIA MED The Second You Sleep gjorde 
deres entré i den offentlige bevågenhed med 
uhørt pondus, skyldtes det ikke mindst orke-
sterets evne til at fastholde en iørefaldende 
sang og tilføre den ubesmittet spilleglæde 
og melankoliens små skarpe stik. I de efterføl-
gende år lagde knægtene fra Nyborg Danmark 
ned en omfattende turné og et hav af priser. 
Salgstallet på astronomiske 140.000 eksempla-
rer taler vist sit eget sprog.

Debuten gav ikke bare genlyd herhjemme: 
The Second You Sleep, The Day After Tomor-
row og flere andre Saybia-klassikere nåede 
langt ud over landets grænser. Efter en lang 
turné udgav Saybia i 2004 These Are The Days. 

Saybia er nu aktuelle med deres tredje 
album, Eyes On The Highway, der blandt andet 
er gået direkte ind som nummer seks på den 
hollandske albumchart.

01.11.: MAGTENS KORRIDORER 
Train, Århus:
Klubpris 104,-/normalpris: 130,-

MAGTENS KORRIDORER er et 
af øjeblikkets bedste danske 
rockbands. Flere anmeldere 
har set Magtens Korridorer 
som “de nye Gasolin” – og der 
er da også et vist slægtskab i 
den rustikke og ligefremme 
rockmusik, i de mundrette 
tekster og i den flabede, men 
muntre attitude. Men ellers 
er Magtens Korridorer selv-
følgelig mest af alt sig selv 
– og er det heldigvis uden at 
være sig selv nok. Et gedigent 
liveband, der hver gang fyrer 
den maksimalt og intensivt 
af. Netop nu aktuelle med 
albummet Det Krøllede Håb.

VIND EN
REJSE 

Billede: Martin Rosenauer

Billede: Nikolaj Palmskov

Billede: Morten Larsen
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Læs mere og deltag i konkurrencerne på klub.gaffa.dk eller gaffamobil.dk

Vind albums med:

K L U B K O N K U R R E N C E R
Log ind på klub.gaffa.dk eller gaffamobil.dk og gå til menuen “konkurrencer”

PRINCE

MODEST MOUSE

BRUCE SPRINGSTEEN

HELLOGOODBYE

BLUE FOUNDATION

THE FRAY

TUNNG

RICHARD KRUSPE

FOO FIGHTERS

ANIMAL COLLECTIVE

I AM BONES

PATTI SCIALFA

VIND KLOVN 
4. SÆSON – PÅ DVD!

VIND EN
REJSE 

Vind billetter, 
albums og T-shirts 

med Mika

til eksklusiv showcase-koncert 
med James Blunt i Stockholm, 
onsdag den 10. oktober 
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HER KAN DU FINDE DEN FORELØBIGE KALENDER FOR 2007. VORES TILBUD OPDATERES LØBENDE, SÅ SØRG FOR AT VÆRE 
TILMELDT VORES NYHEDSSERVICE VIA EMAIL, OG CHECK KALENDEREN PÅ KLUB.GAFFA.DK ELLER GAFFAMOBIL.DK

ALPHABEAT
11.10.: VEGA, KØBENHAVN

04.10.: Figurines 
Vega, København
Klubpris: 130,-/normalpris: 160,-

05.10.: Rumskib 
Café Kino, Amager
Klubpris: 30,-/normalpris: 50,-

04.- 06.10.: Aarhus Took It 2007 
Train, Århus: Partoutbilletter
Klubpris: 400,-/normalpris: 500,-

11.10.: Alphabeat 
 Vega, København
Klubpris: 104,-/normalpris: 130,-

11.10.: Revoltage 
 Vega, København
Klubpris: 80,-/normalpris: 100,-

12.10.: Claus Hempler 
Train, Århus
Klubpris: 96,-/normalpris: 120,-

12.10.: BliGlad
 Vega, København
Klubpris: 104,-/normalpris: 130,-

13.10.: BliGlad 
Train, Århus: Klubpris
104,-/normalpris: 130,-

18.10.: Thomas Buttenschøn med flere
Café Kino, Amager
Klubpris: 30,-/normalpris: 50,-

20.10.: Roísín Murphy 
Train, Århus: Klubpris:
156,-/normalpris: 195,-

25.10.: Claus Høxbroe & 1.th
Café Kino, Amager 
Klubpris: 30,-/normalpris: 50,-

01.11.: Magtens Korridorer  
Train, Århus: Klubpris:
104,-/normalpris: 130,-

14.11.: Volbeat
Train, Århus 
Klubpris: 112,-/normalpris: 140,-

28.11.: Happy Mondays 
Train, Århus 
Klubpris: 240,-/normalpris: 300,-

29.11.: Saybia  
Train, Århus
Klubpris: 140,-/normalpris: 175,-

Hvordan køber jeg billetter til koncerterne?
Billetsalg forgår via www.gaffabillet.dk. Find de enkelte koncerter og klubber i oversigten, og brug dit klublogin for at opnå rabat eller for at hente fribilletter. 
Husk! Der er kun et begrænset antal billetter per koncert med rabat – så det er ”først-til-mølle”!!

Billetsalg til alle koncerter via 
www.gaffabillet.dk
Find de enkelte koncerter og klubber i oversigten, og brug dit klublogin for at opnå rabat 
eller for at hente fribilletter.

HUSK! DER ER KUN ET BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER PER KONCERT MED RABAT – SÅ DET ER ”FØRST-
TIL-MØLLE”!!

Billede: Jacob Dinesen

VOLBEAT
14.11.: TRAIN ÅRHUS


