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skæve ud, da de bliver spurgt, om de 
mange øvetimer risikerer at gøre kon-
certerne fejlfrie og dermed potentielt 
kedelige.

- På ingen måde. Vi laver stadig fejl ind 
imellem. De er jo ofte rigtig spændende. 
Det er næsten altid dér, der virkelig sker 
noget i musikken. Når jeg spiller forkert, 
plejer jeg bare at sige, det er en ny rytme, 
siger Tomas Ortved muntert.

Han understreger, at fejl naturlig-
vis også kan være uinteressante, hvis de 
overdøver noget rigtig godt og særegent. 
At bruge antallet af fejl som en målestok 
i forhold til gode og dårlige koncerter er 
dog misvisende.

- I virkeligheden kan man slet ikke 
snakke om ”de store koncerter” og ”ka-
tastrofekoncerterne”. Man kan ikke bru-
ge den tilgang til noget, da det hele er en 
del af et forløb, hvor tusind små led sam-
les i en gigantisk kæde, forklarer Lars 
Top-Galia.

Når man kan elske sine fejl og tilmed 
lære af dem, er det oplagt at spørge, om 
det er risikabelt at komme i overtræning.

- Jeg kan garantere for, at det aldrig er 
sket for os. Vi har øvet intenst men aldrig 
for meget. Den dér romantiske forestil-
ling om, at man bare går ind og leverer, 
holder jo ikke. Miraklet sker indimellem, 
men langt de fleste gange ender det som 
en katastrofe, slår Lars Top-Galia fast.

Sort Sols arv
Når man genforenes - eller samler trå-
dene efter en lang pause - vil der med 
garanti lyde kritiske røster. Hvorfor ri-
sikere at ødelægge sit musikalske ry og 
pille ved sin position som ét af de største 
danske rockbands nogensinde?

- Der vil altid være nogen, der bedst 
kunne lide Sort Sol, som det var engang. 
Men hvornår var dengang? Det er jo 
bare musik, understreger Tomas Ortved, 
der med sine få men velvalgte kommen-
tarer beskriver en trommeslagers rolle 
perfekt. 

Han ligger der hele tiden, og indimel-
lem slår han til på det helt rigtige tids-
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punkt, så man forstår, at han er lige så 
uundværlig som de øvrige medlemmer.

Steen Jørgensen følger lettere opildnet 
op på emnet:

- Hvis der er nogen, der skal spille Sort 
Sols musik, er det da os. For vi kan da ved 
gud finde ud af det ... 

Lars Top-Galia beslutter sig også for 
at byde ind efter en næsten to minutter 
lang pause i talestrømmen:

- Vi forholder os fuldstændig, som det 
passer os til vores musik. Vi spiller den 
når, hvordan, hvor og med hvem, vi vil. 
Sådan er det! Nogle gange gør vi det helt 
sublimt og andre gange bare rigtig godt. 
Vi er ikke angste for at fejle eller ødelæg-
ge Sort Sols arv. Det er derimod andre, 
der har hængt noget af deres egen kul-
turelle identitet op på vores musik, der 
frygter, at noget af nostalgien bliver øde-
lagt. Men sådan skal vi jo ikke tænke, så 
kan vi sgu ikke røre os ud af stedet, argu-
menterer han indædt.

Sort Sol har tre nye musikere med på 
scenen, som de selv har håndplukket. De 
har betydet meget for gejsten og glæden 
i bandet.

- De to guitarister Adam Olsson og 
Manoj Ramdas kommer fra surfgruppen 
The Good The Bad, som jeg tog ud for 
at høre en aften et eller andet gudsfor-
ladt sted. De spillede benhårdt, og jeg var 
med det samme overbevist. De får natur-
ligvis også lov til at stråle, da vi er ikke 
bange for at blive overskygget. Det har 
vi alt for meget patos til, fortæller Lars 
Top-Galia selvsikkert.

Tømmer sig over publikum
De tre sortklædte herrer kan godt for-
nemme i lemmerne, at der er gået 10 år, 
siden de sidst var på turné.

- Er du færdig, mand! Man kan godt 
mærke, man ikke er 50 år længere, suk-
ker Tomas Ortved.

Havde medlemmerne været 19, 29 el-
ler 39 år, ville de med stor sandsynlighed 
også have været ødelagt efter en udmat-
tende øver som i dag.

- Fire timers brutalt høj musik føles 
som at blive smadret ind i en betonmur 

igen, igen og igen. Det er en herlig følel-
se, cementerer Lars Top-Galia tørt.

Steen Jørgensen, der tænker lidt læn-
gere over svarene og lader de andre 
komme til fadet, kommer endnu engang 
med en spontan betragtning, der svæver 
lidt rundt for sig selv:

- At lave det, vi gør, er en meget ud-
tømmende proces. Det er os, der kom-
mer og tømmer os over publikum i ste-
det for at få noget af dem. Sådan har det 
altid været. Der skal sættes noget på spil. 
Det skal koste noget.

- Det er faktisk meget klogt sagt, roser 
Lars Top-Galia kollegialt.

Uundværlige solbriller
En udmarvende dag nærmer sig sit ende-
ligt. Tomas Ortved skal hjem til familien 
i Valby. Steen Jørgensen til cool Christi-
anshavn. Perfektionisten Lars Top-Galia 
bliver i Albertslund.

- Kan vi få et lift ind til byen, spørger 
Steen Jørgensen ud af det blå.

Fotografens rustne Peugeot takker ja 
til de fornemme gæster og forventnin-
gen om at stige markant i affektionsvær-
di. Efter et par kilometer på asfalt bander 
Steen Jørgensen højt fra bagsædet.

- For satan, jeg har glemt mine sol-
briller. Vi må tilbage. Der er ikke noget 
at gøre. Dem kan jeg ikke undvære til i 
morgen!

Hvis det havde været alle andre end 
Sort Sols forsanger, der kom med den 
befaling, havde Peugeot’en fortsat sin 
kurs mod det indre København. I stedet 
laver den en uventet uvending og ender 
som en fuldendt metafor for Sort Sols 
karriere.

Odense Idrætshal, fredag kl. 20.00

Sort Sol� er et 
københavnsk 
rockband, der 
startede ud som 
punkband i efter-
året 1977 under 
navnet Sods.
Gruppen del�-
tog� som Sods 
på punkkompi-
lationen ”Pære 
Punk” i 1979 og 
i generations-
manifesta tionen 
”NÅ!!80” i 1980. 
Gruppen skiftede 
i 1983 navn til 
Sort Sol.
I 1991 fik g�rup-
pen en Grammy 
for albummet 
”Flow My Fire-
tear”.
Bandet består 
af:� Steen Birger 
Jørgensen (52), 
sang, Lars Top-
Jensen (47) alias 
Lars Top-Galia, 
guitar, og Tomas 
Ortved Larsen 
(52), trommer.
Tidl�ig�ere med-
l�emmer:� Peter 
Schnei dermann 
alias Peter Peter, 
guitar, og Knud 
Odde Sørensen, 
bas.
Kilde: Wikipedia

Sort Sol�

[ Musik stimulerer visse 
områder af hjernen og er 
god for indlæringsevnen. 
Desuden er den god terapi 
for både dem, der udøver 
den og lytter til den.
Steen Jørgensen, forsanger i Sort Sol


