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musik rytmisk

Sebastian tvivler 
på, at han nogen-
sinde kommer til 
at overgå sangen 
”Når lyset bryder 
frem”, der er åb-
ningsnummer på 
”Den store flugt”. 
Polfoto

1972 var på mange måder et 
skelsættende år i Danmark: Vi 
kom med i EF, kong Frederik 
9. døde og prinsesse Margre-
the blev indsat som dronning, 
Jens Otto Krag trådte tilbage 
som statsminister og overlod 
roret til Anker Jørgensen. 

På den musikalske scene 
udkom albummet ”Den store 
flugt”, der var Sebastians de-
but på dansk. Den dengang 
blot 22-årige sanger og sang-
skriver havde samlet et sjæl-
dent musikalsk stjernehold 
bestående af blandt andre 
trommeslageren Alex Riel, 
guitaristen Paul Banks og 
bassisten Peter Ingemann. De 
skabte sammen med de øvri-
ge musikere og korsangere 10 
sange, hvoraf flere har sikret 
sig ubetinget klassiker-status.

Albummet har ”kun” solgt 
60.000 eksemplarer, men det 
er efterfølgende kanoniseret 
som et af de bedste danske al-
bummer nogensinde. Derfor 
rejser Sebastian sammen med 
et kuld kompetente musikere 
hele landet rundt for at mar-
kere jubilæet til stor glæde for 
de fans, der har flygtet med 
i alle 40 år og dem, der har 
fulgt trop undervejs.

- For ordens skyld spiller 
vi ikke hele albummet kro-
nologisk, men plukker en 
håndfuld sange ud, hvoraf 
flere ikke er brugt live siden 
1970’erne. Faktisk er en af 
dem aldrig nogensinde frem-
ført på en scene, så der ven-
ter noget af en overraskelse, 
som jeg helst ikke vil røbe alt 
for meget om, fortæller Seba-
stian kryptisk.

At han også medbringer 
numre fra sine mange andre 
hyldede udgivelser, mener 
han er helt naturligt.

- For det første er ”Den 

store flugt” jo ikke mere end 
40 minutter samlet, så vi vil-
le få et problem med at gen-
nemføre en helaftenskoncert. 
Derudover mener jeg ikke, at 
man kan kalde det mit ”uom-
tvistelige mesterværk”. Jeg 
synes, jeg har lavet mange an-
dre plader, der har et vist for-
mat. Faktisk vil jeg mene, at 
jeg har begået syv-otte plader 
på samme niveau. Derfor får 
publikum også sange fra dem, 
forklarer Sebastian.

Kan aldrig overgås
Tidsløs er et ord, der ofte er 
hæftet på ”Den store flugt”. 
Sebastian kan godt se hvorfor.

- En sang som ”Rose” står 
jo soleklart efter 40 år. Den er 
aldrig overgået som min mest 
koncertønskede sang, og si-
den 1972 har folk henvendt 
sig til mig for at fortælle, hvad 
den handler om for dem. Det 
er meget forskellige historier, 
jeg hører, hvilket stemmer 
godt overens med min hold-
ning om, at jeg aldrig kan be-
stemme, hvad publikum får 
ud af mine sange. Mine ord 
kan ikke andet end være et 
oplæg til folks egen fantasi, 
konstaterer Sebastian.

Hvorfor nogle sange fra al-
bummet har haft en ufattelig 
gennemslagskraft, mens an-
dre har levet et liv i skyggen, 
har han aldrig helt gennem-
skuet årsagen til.

- Jeg er selv forbløffet over, 
hvordan jeg dengang kunne 
skrive en sang som ”Når lyset 
bryder frem”. Jeg vil ikke tro 
på, at jeg i dag var i stand til 
at indspille noget, der kunne 
matche eller overgå den. Det 
er en tilfældig blanding af valg 
af musikere, studiet, måden vi 
var på dengang og stemnin-
gen iblandt os. Jeg ved ikke, 

hvordan magi opstår. Men 
det gjorde den der, forklarer 
Sebastian.

Alt falder i hak
Han kan ikke sætte en finger 
på, præcis hvilke detaljer der 
definerer sangens lyd. Men 
han kommer med flere ek-
sempler på elementer, der 
ville være katastrofale at und-
lade.

- Tag bare pigekoret på 
”Når lyset bryder frem”. 
Uden det ville sangen miste 
enormt meget identitet. Så-
dan er det med flere elemen-
ter, der tilsammen betyder, at 
alt falder i hak. Jeg tror sgu 
ikke, jeg kan komme det så 
meget nærmere, siger Seba-
stian og klør sig i skægstub-
bene.

En af de sange fra ”Den sto-
re flugt”, som journalisten har 
et nært forhold til er ”Hvor 
går du hen”. Den knytter der 
sig en helt speciel historie til.

- Det er et meget spartansk 
nummer, som jeg skrev, mens 
jeg boede hos et lærerpar, 
der også tog sig af narkoma-
ner på nedtrapning. Der kom 
jeg meget tæt på de her men-
nesker, som levede et rigtig 
hårdt liv. Og ikke altid havde 
et sted at gå hen. Jeg var også 
påvirket af værtshus-miljøet 
omkring Smedegade på Nør-
rebro, hvor jeg også boede i 
den periode, fortæller Seba-
stian.

Han ejede intet dengang og 
boede et utal af steder i ofte 
korte perioder. Så ”Den sto-
re flugt” beskriver også hans 
egen omskiftelige tilværelse.

En påmindelse
- ”Den store flugt” er base-
ret på mit eget liv og mange 
af de historier, jeg fik fortalt 

Et trip uden  
stoffer

■■ Torsdag■8.■november■hyldes■et■af■dansk■rocks■absolutte■■
mesterværker■på■Posten,■når■Sebastians■”Den■store■flugt”■■

fejrer■40-års■jubilæum

Du lille barn du er på vej til drømmeland,  Pludselig møder du en mærkelig mand, Han tar dig med over det dybe vand,
Til I kommer til en fremmed strand, Som i et eventyr, Er alt du ser, Her er onde trolde og gode feer, Du vil se mer
Når lyset bryder frem, Når lyset bryder frem, Ja, så må du hjem, Så må du hjem (Når lyset bryder frem).

i den periode, hvor jeg flak-
kede rundt i København. 
Den røde tråd handler om at 
gå fra at være barn i en tryg 
drømmeverden til pludselig 
at være voksen og erkende 
livets barske realiteter. At 
vågne op i en dyster virke-
lig, hvor mange går ned med 
flaget som i ”Hvis du tror, 
du er noget”. Derefter ender 
de på gaden i ”Hvor går du 
hen?” for til sidst at tage deres 
eget liv, som ”Rose” handler  
om. Pladen er helt  

konkret et dårligt trip uden 
stoffer, forklarer Sebastian.

”Hvis du tror, du er noget” 
har ikke kun været en sangti-
tel siden 1972. Det har også 
været en form for påmindelse 
til Sebastian om at holde be-
nene på jorden.

- Jeg kan sagtens være lidt 
højtflyvende til tider, men en 
ting er at drømme om at blive 
stor og rent faktisk blive det. 
Noget andet er at vigte sig så 
meget, at man træder på an-
dre. Vi skal alle sammen være 

her, og i Danmark er der jo 
heller ikke nogen, der bliver 
større, end de kan ligge ned, 
konkluderer Sebastian mun-
tert.

Posten, Odense,  
8. november klokken 20.00

Klokkens toner strejfer mig , En sælsom rejse ender her , Du var så træt da du tog på vej, Der er vist ingen jubelsang,
Din fortids fjender står på tæer, for at flå dig en sidste gang,  
Rose står og ser på, vi reder din seng, dit vinterhi, men Rose sir ikke et ord, hun har så travlt - for hun er fri (Rose)

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Sebastian hedder� Knud Gr�abow Chr�isten-
sen og er� født 19. december� 1949. Kunst-
ner�navnet Sebastian fik han af sit før�ste 
pladeselskab, da han indspillede sin før�ste 
single i Vanløse Bio.

Han har været en fast del af den danske 
musikscene siden star�ten af 1970’er�ne. Har� 
lavet hits som ”Når� lyset br�yder� fr�em”, ”Du 
er� ikke alene”, ”Romeo” og ”80’er�nes bo-

heme”. Siden 1980 har� han også lavet mu-
sik til utallige musicals, film og tv-ser�ier� 
- blandt andr�e ”Nana”, ”Gøngehøvdingen”, 
”Hodja fr�a Pjor�t”, ”Ronja Røver�datter�” og 
”Skatteøen”.

Sebastian har solgt mere end to millioner� 
plader�, har� givet over� 1000 koncer�ter�, og 
hans musicals har� solgt omkr�ing to millio-
ner� billetter�.

Han er far til datteren Sar�a, der� også er� 
sanger� og komponist. I januar� blev han 
mor�far� for� før�ste gang. Til bar�nebar�net 
Max Emil der� ifølge mor�far�en selv ligner� 
ham på en pr�ik.

www.sebastian.info

Sebastian
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Hvor og hvornår hørte du ”Den store flugt” første 
gang?

- Jeg opdagede Sebastian, da jeg var 13 år. Det 
var i 1977 med albummet ”Ulvehøjen”, der - sat 
på spidsen - er den plade, der har betydet mest for 
mit liv. Efter ”Ulvehøjen” faldt jeg også over ”Den 
store flugt” og ”Måske ku vi”.
Hvordan påvirkede albummet dig?

- Sebastians sange ramte mig, da jeg gik fra barn 
til teenager. På det tidspunkt hvor man begynder 
at se sig selv som et individ løsrevet fra sine foræl-
dre. Sebastians sange var en vigtig brik i den over-
gangsfase. Så hans sange er knyttet til mit person-
lige oprør: Jeg smækkede med dørene, fordi de 
voksne ikke fattede dybden af hans tekster - men 
foretrak Gustav Winckler og dansktop.
Hvilke sange betyder mest for dig og hvorfor?

- ”Når lyset bryder frem” rummer præcis den 
følelse af ekstrem frihedstrang, man har, når man 
som ung skal frigøre sig fra familien, opdage sig 
selv som individ og finde ud af, hvad man vil med 
sit liv. Man kender endnu ikke vejen, men man er 
parat til at gå den!
Hvor højt vil du rangere albummet inden for danske 
rockklassikere?

- Jeg vil hellere rangere Sebastian, for han har 
- på linje med TV-2, Gnags og Gasolin’ - haft en 
kæmpe påvirkning på udviklingen af dansk rock. 
Mange af de musikere, han omgav sig med i de 
tidlige år - Kenneth Knudsen, Palle Mikkelborg, 
Bo Stief, Alex Riel og Sanne Salomonsen - blev si-
den toneangivende i rock- og jazzmiljøet. ”Den 
store flugt” indleder den kraftigt stigende kurve, 
der topper med udsendelsen af ”Stjerne til støv” 
i 1981 - derefter stagnerer han i synthesizer-fasci-
nation og musicalmusik.
Hvor holdbare er teksterne efter 40 år? 

- Teksterne er jo skrevet ind i en tid, hvor den 
politiske kunst fyldte meget. Det er som med sati-
re, der fungerer bedst i den tid, den er en reaktion 
på. Tager man Sebastians tekster, kan de ord for 
ord virke bedagede og naive, men holdningerne, 
indignationen og følelserne er stadig lige ærlige 
og oprigtige. (SS)

Torben Sminge, 
orkesterleder, 
producer, 
lydmand og 
trompetist

Hvor og hvornår hørte du ”Den store flugt” første 
gang?

- Jeg hørte først albummet i bidder i begyndel-
sen af 1973. Jeg sad jo parat med min spolebånd-
optager, når der var Top 30 i radioen hver tirsdag 
eftermiddag med Jørgen Mylius. Det var en hitli-
ste baseret på pladeforretningernes indberetnin-
ger af ugens salg, så vidt jeg husker. ”Den store 
flugt” lå på listen i halvandet år, og jeg hørte san-
gene hjemme på mit værelse i Skt. Klemens  - igen 
og igen.
Hvordan påvirkede albummet dig?

- Sangene ramte mig virkelig. Det var gode me-
lodier, der var godt spillet og med tekster, der lød 
godt. Det var lige før, jeg skulle til at være teen-
ager, og jeg var i den grad parat til den slags føl-
somhed.
Hvilke sange betyder mest for dig og hvorfor?

- “Hvis du tror du er noget” - det er noget 
med en fest, hvor vi dansede - i sig selv en rime-
lig grænseoverskridende ting i den alder - til den 
hele aften. “Rose”, fordi det i mine ører er en af 
de allerbedste danske singer/songwritersange 
overhovedet. “Når lyset bryder frem” - den har 
det hele. Godt drive, superfed og meget poetisk 
hippietekst samt et virkelig godt omkvæd med vi-
brerende kvindekor af Tikita og Jannie Høeg. Og 
så et virkelig godt band med Peter Ingemann og 
Alex Riel på bas og trommer foruden Paul Banks 
på guitar.
Hvor højt vil du rangere albummet inden for danske 
rockklassikere?

- Det rangerer højt! Et af de absolut vigtigste 
danske albummer i 1970-erne. Det var det næste 
store danske album efter Skousen/Ingemann’s 
“Herfra hvor vi står”. Sebastian holdt niveauet på 
de næste fire til fem plader efter min mening.
Hvor holdbare er teksterne efter 40 år? 

Alle gode tekster handler - udover indholdet 
selvfølgelig - om at ordene lyder godt. Og det 
gør de virkelig på den her plade. Og der er mas-
ser af poesi og følsomhed at hente her. Det meste 
af tekstmaterialet på dette album er bestemt ikke 
outdated. (SS)

Hans Mydtskov, 
saxofonist og 
konservatorie-
lektor

Hans Mydtskov: Sangene ramte mig virkelig ...

Torben Sminge: Sebastians sange er knyttet til 
mit personlige oprør ...

Nej, for hvis du tror du er nog’t, så er der noget du har misforstået, 
 Og hvis du tror du kommer over gærdet, så er det også helt hen i vejret

Da denne artikels forfatter 
drager til København for at 
interviewe Sebastian, spørger 
mange, hvorfor det ikke fore-
går i Bogense, hvor sangeren 
jo bor. Det har han altså ikke 
gjort siden 2004, men allige-
vel møder han stadig men-
nesker, der ikke ved, at hans 
ophold på Fyn blev særdeles 
kort.

- Det var ellers kærlighed 
ved første blik, da vi så huset 
i Harritslev i en boligannon-
ce. Vi bød på det og købte det 
uden videre betænkning. Kort 
tid efter fik jeg en forestilling 
i Nordsjælland, der betød, at 
jeg skulle ligge og køre frem 
og tilbage hver eneste dag. 
Der var prøver om aftenen, 
så jeg var fuldstændig ødelagt, 
når jeg endelig nåede hjem til 
Fyn ud på natten, husker Se-
bastian.

Huset og lokalområdet fej-
lede ikke noget. Men efter få 
måneder måtte han konklu-
dere, at det ikke fungerede at 
bo på Nordvestfyn og arbejde 
i Nordøstsjælland.

- Mig og huse er ikke et spe-
cielt klogt match. Jeg har væ-
ret ekspert i at købe huse, som 
jeg synes virkede perfekte til 
både at kunne bo og arbejde 
i. Men som der altid har været 
noget i vejen med. En gang 
kom min kæreste og jeg til 
at bo op ad en campingplads 
med larmende trampoliner 
dagen lang og karaoke om 
natten. Tjuhej, hvor det gik. 
En anden havnede vi midt i 
et hidsigt vejkryds, selv om 
det havde virket så roligt, den 
dag, vi så huset, fortæller Se-
bastian opgivende.

I dag har kæresten og han 
fundet lykken i Vejby tæt på 
Tisvildeleje i Nordsjælland, 
og der er ingen planer om at 
flytte.

- Indtil videre har vi ingen 
planer om at skulle nogen 
steder. Så fuglen er ikke flø-
jet videre endnu. Så må vi se, 
hvornår det trænger igen-
nem, at det altså er der, vi bor 
og hverken på Nordfyn eller i 
Norge. Selv om jeg aldrig har 
boet i Norge, er der af en el-
ler anden mystisk årsag stadig 
nogle, der tror på en fejlagtig 
avis-forside fra sluthalvfjerd-
serne, siger Sebastian og smi-
ler overbærende.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Kor�t 
fynsk 
eventyr�

Hvor og hvornår hørte du ”Den store flugt” første 
gang?

- Jeg kan ikke huske det præcist, men sange 
som ”Rose” og ”Når lyset bryder frem” husker jeg 
meget tydeligt fra min barndom og ungdom. Se-
bastians sange var noget, vi lyttede til i mit barn-
domshjem. Min søster og jeg hørte vores favorit-
sange igen og igen og kunne dem ofte udenad. 
Inden vi selv begyndte at skrive, sang vi i stedet. 
Hele tiden. Blandt andet nogle af Sebastians san-
ge.
Hvordan påvirkede albummet dig?

- Albummet som sådan er ikke det, jeg husker 
mest, men nærmere de sange, der stak ud. De gav 
klart blod på tanden til selv at synge. Hans musi-
calsange fra ”Skatteøen” har også gjort stort ind-
tryk.
Hvilke sange betyder mest for dig og hvorfor?

- ”Rose” er simpelthen så smukt et nummer. Jeg 
husker at have hørt Lis Sørensen synge den sam-
men med Sebastian på tv. Teksten var meget ram-
mende, og guitarspillet enkelt og meget passende 
til hele stemningen i sangen.
Hvor højt vil du rangere albummet inden for danske 
rockklassikere?

- Nu opfatter jeg meget Sebastian som en trou-
badour og ikke rocksanger, han er nærmere en af 
vores ypperste inden for folk-, vise-, og sangskri-
ver- traditionen.
Hvor holdbare er teksterne efter 40 år?

- De er meget holdbare, og hver gang, man lyt-
ter til hans tekster, dukker der nye ting op. Det 
er en kvalitet i sig selv, synes jeg. Sebastian har 
sat ord på små og store tanker på en måde, som 
ikke er blevet mindre spændende at lytte til med 
årene. (SS)

Anja Følleslev, 
sanger i Straw-
berry Blonde og 
daglig leder af 
Studenterhus 
Odense

Anja Følleslev: Albummet som sådan er ikke 
det, jeg husker mest, men nærmere de sange, 
der stak ud.


