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Tanken var næsten ikke til at rumme. I 
aften skulle Sort Sol skinne over min 
hengemte, nordjyske bonderøvshule 
af en hjemby. Byens imposante mes-
secenter, der normalt lugtede af tusind 

dyrs gasser og afføring, ville i stedet for 
grisehyl og køers mumlen blive fyldt af 
ærkekøbenhavnsk punkrock. Forvent-
ningerne tyngede, så skovmandsskjorten 
slæbte hen over jorden.

”Glamourpuss” udkom tidligere på 
året, og selv om Himmerland var Lil-
holt-, TV-2- og Kim Larsen-land, kunne 
de fleste af mine jævnaldrende messe 
med, når Steen Jørgensens stemme gik 
på lidelsesvandring i de dæmoniske og 
dystopiske tekster.

En mandag kunne blive en katastrofal 
indledning på ugen, hvis søndag aften 

ikke blev vanligt afsluttet med P3’s ”Det 
elektriske barometer” og programmets 
uforlignelige kendingsmelodi ”Let Your 
Fingers Do The Walking”, hvis tema be-
stemt blev taget bogstaveligt på landets 
teenageværelser.

Sort Sol trak i både knallertdrengene, 
gymmerne, slipsedrengene fra handels-
skolen og de bogligt udfordrede på tek-
nisk skole. Alle så som forstenede frem 
til dét, der uden sammenligning var årets 
begivenhed i Aars i 1993.

Om det var det fine besøg fra hoved-
staden, der gav invaliderende nerver in-

den koncerten, ved jeg ikke. Men det lå 
i kortene, at man ikke bare skulle være 
beruset til stævnemødet med Sort Sol 
på hjemmebane. Man skulle helst være 
skudt godt på vej ud til den galakse, hvor 
denne sorte kæmpe måtte befinde sig. 
Hvilket sagde en hel del i en by, hvor det 
lokale værtshus hed Jydepotten.

En anden virkelighed
- Nå ja, Aars for fanden. Det husker jeg 
tydeligt. En kæmpe hal midt ude på lan-
det, hvor der lå døddrukne teenagere 
hele vejen rundt om indgangen flere ti-

Små led i en  
gigantisk kæde

mer før koncerten, fortæller Steen Jør-
gensen og ryster på hovedet.

I ugerne op til koncerten var der gået 
rygter om bandets dekadence, druk og 
damebekendtskaber. Det havde næsten 
Led Zeppelinske dimensioner, og hvis 
man havde set Steen Jørgensen forvand-
le sig til en flagermus på scenen og ef-
terfølgende set den sætte sine sylespidse 
tænder i halsen på en jomfru, ville det 
ikke komme bag på nogen.

- Jeg begriber ikke, hvordan de man-
ge rygter og vandrehistorier er opstået 
gennem årene. Men nu skal det retfær-

digvis siges, at en del af dem ikke er helt 
usande. Jeg kan da huske, at der var pænt 
mange damer og ret godt gang i den på 
motellet i Aars efter koncerten. Vi var 
totalt fucked up i den periode, og vi har 
haft nogle rigtig vilde år, hvor der skete 
lidt af hvert, siger Lars Top-Galia og ler 
hemmelighedsfuldt.

Steen Jørgensen kan huske, at han 
skulle trække en nøgle i en automat, da 
motellet ikke var bemandet om natten. 
Han kan også erindre, hvordan landska-
bet af teenagere ændrede udseende nær-
mest over natten.

- I 1993, da vi turnerede med ”Gla-
mourpuss”, skyllede grungebølgen ind 
over Danmark og resulterede i, at hård 
rock pludselig var tilbage efter mere end 
et årti i skyggen. Det betød, at det var en 
vild periode på alle måder. Det var som 
om, man var befandt sig i en anden vir-
kelighed, fortæller Steen Jørgensen.

Odde gik amok
Der var meget få danske rockbands i 
starten af 1990’erne med national appel. 
I mange år kunne Sort Sol ikke engang 
komme i tanke om et passende rockband 
som opvarmning. I Aars havde de derfor 
valgt en alternativ, ung kunstner ud, der 
senere skulle blive kendt som Senior i Ju-
nior Senior.

Efter en årrække, hvor Sort Sol ude-
lukkende spillede i København, Aarhus 
og Odense - samt Aalborg, hvis de havde 
nerverne til det - bød resten af Danmark 
sig pludselig til.

- Vi havde en langt større scene i Tysk-
land og Sverige, men efter ”Glamour-
puss” skulle vi ud at spille i alle danske 
byer med et spillested eller en hal. Grun-
den til, at vi husker denne koncert så de-
taljeret, er, at det var helt nyt og meget 
unormalt for os at spille i en hal midt i 
ingenting. Det havde været utænkelig et 
par år før, fortæller Lars Top-Galia.

Det kan godt være, at medlemmerne 
har skejet ud undervejs i den 33 år lange 
karriere. Men hukommelsen kan ingen 
tage fra dem. Lars Top-Galia er nærmest 
et opslagsværk, hvor selv de mindste de-
taljer er lagret.

- Jeg mindes faktisk også tydeligt lyd-
prøven, og til selve koncerten havde jeg 
medbragt sådan et smart lille Hi8-video-
kamera. Knud Odde, vores gamle bas-
sist, gik fuldstændig amok på mig, fordi 
jeg ikke måtte ”dokumentere” ham. Det 
gjorde jeg aldrig igen, understreger gui-
taristen, mens resten af bordet slår sig på 
lårene.

Jeg nænner ikke at spørge Steen Jør-
gensen, om det passer, at han tog min 
kæreste med over på motellet efter kon-
certen, som rygtet lod mig vide dagen 
derpå. Det var nærmest det mindste, jeg 
kunne bidrage med, når jeg tænker på, 
hvor stor betydning koncerten fik for 
min opfattelse af og forhold til rockmu-
sik.

På musikkens præmisser
Nostalgi og minder kan udgøre en stærk 
cocktail. Men hvis man tror, at Sort Sol 
går på scenen i 2011 for at skue tilbage 
i tiden og agere musikalsk frilandsmu-
seum, får man sig en forskrækkelse for 
livet. Sjældent har guitarerne udgjort et 

inferno så fortættet, at selv Dante ville 
misunde det. Sjældent har råderummet, 
armbevægelserne og ambitionerne væ-
ret så store. Derfor har de tre tilbagevæ-
rende medlemmer ikke overladt noget 
til tilfældighederne. Hvis man tror, at 
gruppens fortid i punk betyder sløseri 
og lemfældighed, tager man grueligt fejl. 
Efter få minutter i selskab med de tre 
musikere, forstår man, hvorfor de har 
snerret af dem, der har talt om økono-
miske motiver. Sjældent har jeg mødt 
musikere, der i dén grad er det på musik-
kens præmisser.

18 år efter den legendariske koncert i 
Himmerland ligner Steen Jørgensen en 
mand, der netop har kæmpet sig gen-
nem en forhindringsbane. Han hænger 
nærmest hen over baren i Albertslund-
huset, hvor Sort Sol pudser de sidste de-
taljer af inden turnéstarten i Horsens.

Bandet har spillet deres koncert hele 
to gange i dens fulde længde, da de langt 
om længe kan holde fyraften og se frem 
til en velfortjent hviledag. Hvilket må 
være yderst tiltrængt efter to gange to 
timer med et lydniveau, der får beton-
elementerne til at sitre og benene til at 
svaje.

- Jeg er fuldstændig smadret, pruster 
Steen Jørgensen, mens han bestiller da-
gens første fadøl.

Der er tydeligvis tale om den gode ud-
mattelse. Den, der kun opstår, når man 
lægger al sin energi, alle sine tanker og 
hele sit hjerte i et projekt. Et projekt, 
mange har en mening om, og endnu fle-
re gerne vil opleve.

Ikke bange for at fejle
Sort Sol anno 2011 er et sammenkog af 
alt dét, gruppen har lavet op til, at den 
stoppede eller holdt pause efter udgivel-
sen af ”Snakecharmer” i 2001. Ubevist 
har medlemmerne valgt sange fra alle 
udgivelser siden Sods-debuten ”Minutes 
To Go” fra 1979.

- Selv om det kan lyde meget koncep-
tuelt, er det ikke den måde, det er fore-
gået på. Vi har ikke haft noget særligt 
repertoire, vi skulle spille, da der er ikke 
er nogen aktuel plade at promovere. Ud-
gangspunktet har været, at alle døre stod 
åbne, hvilket har givet en enorm frihed, 
siger Lars Top-Galia engageret.

Sætlisten gav med andre ord stort set 
sig selv, så den udgør et meget naturligt 
forløb, selv om der er tre årtier mellem 
de første og sidste numre.

- Man kan jo tydeligt høre, at alle num-
rene har en speciel lyd, som er Sort Sols 
egen. Vi har en lydidentitet, som er en 
stor gave, konstaterer Steen Jørgensen.

Han og de øvrige medlemmer ser lidt 

■■ De■tre■slangecharmører■og■
uspolerede■monstre■i■Sort■Sol■
er■toptændte■forud■for■den■
første■turné■i■et■årti.■Fredag■
aften■spiller■gruppen■sin■
eneste■fynske■koncert

Inden Sort Sol drog til alle betonbyers  
mekka i Albertslund, har gruppen tilbragt 
flere måneder i en københavnsk kirke, der 
ikke blev brugt. Det var kirken selv, der 
kontaktede bandet: ”Vil I have en kirke 
at øve i?”
- Det ville vi naturligvis meget  
gerne. Det sidste sted, vi øvede, var 
i en ubådscentral i en underjordisk 
bunker. Det næste sted kunne blive 
den dér pensionerede rumfærge, 
foreslår Lars Top-Galia.

Steen Jørgensen var helt og aldeles mørbanket efter to gange to timers øvning.


