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 ■- Da jeg flyttede til København som 17-årig, boede vi fire unge i en lejlighed med 
en fælles mønttelefon. Vi levede et fint liv, kom i skole til tiden, mødtes med vores 
venner og klarede det fint uden at skrive sms’er døgnet rundt.  Foto: Morten Rygaard

Rasmus Walter Hansen  født i Aarhus i 
1978. Han flyttede til København som 17-
årig i 1995.
Han boede i London,  fra han var 19-23 år, 
hvor han gik et år på musikskole og mød-
te de tre andre bandmedlemmer i Grand 
Avenue. Deres debutalbum udkom i 2003, 
og det blev til i alt fire udgivelser.
Han har udgivet tre  soloplader: ”Rasmus 

Walter”, 2011, ”Lige her lige nu”, 2013, og 
den aktuelle ”Verden i stå”, 2014.
I december 2012 fik  han sønnen Milo 
med sin færøske kæreste, Barbara.
Rasmus Walters  tvillingebror er filmin-
struktøren Anders Walter, som har in-
strueret kortfilmen Helium, der vandt en 
Oscar i 2014.
www.facebook.com/rasmuswalterdk

Blå bog

mennesker kender til trangen. Da jeg 
var yngre, kunne jeg ikke få afløb for 
al min indestængte energi, så jeg over-
vejede at tage ud og smadre en række 
drivhuse med en baseball-kølle bare 
for at få den uplacerede ungdomsvre-
de ud. Jeg gjorde det naturligvis ikke, 
og generelt er vi danskere nok ikke 
typen, der går ud og råber himlen ned, 
som man gør sydpå.

 ■Det lægger godt op til sangtitlen ”Dit 
nordlige sind”. Er der en sammenhæng 
mellem de to sange?
- Nej, den sang er skrevet til min fær-
øske kæreste. Det er en hyldest til 
hendes nordlige sind, uden at hun skal 
hænges ud som specielt melankolsk. 
Ha ha ... Men det nordlige sind kan 
jeg selv mærke i dag, hvor regnen siler 
ned, og det er gråt udenfor. Vi danske-
re er lige midt i skiftet mellem at være 
ekstremt udfarende, udadvendte og 
glade til at blive lidt triste og tilbage-
holdende. Det positive er til gengæld, 
at man kan have jakke på konstant. 
Jeg elsker mine jakker, og Steen Jør-
gensen fra Sort Sol har lært mig, at 
”sjælen sidder i jakken”. Så der er også 
noget positivt ved efteråret.

 ■ ”Har ventet så længe på dig” - hvad er 
det længste, du har ventet, inden du slog 
kløerne i en pige?
- Ha! Der skal vi tilbage til folkesko-
len, hvor jeg var sindssygt genert. 
Min mor tog et billede af mig i første 

klasse, hvor jeg var kravlet ned under 
bordet, fordi pigen ved mit bord var 
så smuk, at jeg slet ikke magtede det. 
Jeg spiste pigernes viskelæder, fordi 
det var den eneste måde, jeg turde 
komme i kontakt med dem. Det var 
en ret kikset måde at få opmærksom-
hed på, og senere i livet fandt jeg på 
bedre strategier end at gå så længe om 
den varme grød, at den blev kold. Og 
i dag er der alligevel ingen piger, der 
ved, hvad et viskelæder er.

 ■ ”Kom nu, vis mig hjem” - hvordan har 
betegnelsen ”hjem” ændret betydning 
for dig de seneste fem år?
- Min forestilling om hjem har ændret 
sig 180 grader. Hjem for mig er der, 
hvor min kæreste og søn er. Vi bor i en 
fin lejlighed, men uden de to ville det 
ikke være hjem. Det handler om tryg-
hed, og hvor musikken for nogle år 
siden var mit altoverskyggende fokus, 
er der noget, der kommer før. Hvis 
jeg stod ved den berømte krydsvej og 
skulle vælge mellem musikken og fa-
milien, var jeg ikke et sekund i tvivl. 
Det har også været sundt for mig at 
få andre forpligtigelser og ikke pille 
mig selv i navlen i et konstant egotrip. 
Bare se på bunken af plakater på gul-
vet med mit ansigt. Mit job handler 
meget om mig, mig og mig, derfor fø-
les det faktisk rart, at jeg har ligget vå-
gen det halve af natten, fordi et andet 
menneske har haft brug for mig.

 ■ ”Samvittigheden intakt” - hvornår 
har du senest haft dårlig samvittighed?
- Aaarh, nu rammer du mig. Sidst jeg 
optrådte på Bornholm, havde min søn 
også betændelse i munden. Jeg var 
væk seks-syv dage og kunne ikke lige 
tage hjem, så samvittigheden havde 
det ikke for godt. Heldigvis er det 
ikke min kæreste, der giver mig dårlig 
samvittighed, men mig selv. Hun er 
ekstremt forstående over for min kar-
riere, fordi hun arbejder som stylist 
og kender alt til skæve arbejdstider. 
Heldigvis, og det kommer måske til 
at lyde forkert, har jeg ikke fået stor 
succes internationalt, blandt andet 
fordi jeg synger på dansk. Koncerter i 
Nordjylland er det fjerneste, jeg kom-
mer hjemmefra. Og så savner jeg sgu 
alligevel at gramse på min søns små, 
fede lår og se lykken stråle i hans øjne, 
når han løber mig i møde.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Det har også 
været sundt 

for mig at få andre 
forpligtigelser og ikke 
pille mig selv i navlen 
i et konstant egotrip. 
Mit job handler me-
get om mig, mig og 
mig, derfor føles det 
faktisk rart, at jeg har 
ligget vågen det halve 
af natten, fordi et an-
det menneske har haft 
brug for mig.
Rasmus Walter

Premierefilm.  Gillian Flynns storsælgende roman ”Kvinden der for-
svandt” kommer nu som film. Men kan filmen hamle op med bogen? 
Fyens Stiftstidende anmelder den nye thriller.  Kultur torsdag


