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"Sange til drømmescenariet" er Se-
bastians fuldlængde-album num-
mer 30, siden "Den store flugt" ud-
kom i 1972. En bedrift, som få om 
nogen dansk musiker kan matche. 
Det får dog ikke den kronisk be-
skedne musiker til at juble af be-
gejstring.  

- Jeg tror mest, det er en sjov 
gimmick fra pladeselskabets side. 
Hvis man regner efter og tager revl 
og krat med, har jeg nærmere ud-
givet 55 albummer. Men 30 stu-
diealbummer er da en sjov tanke, 
selv om det ingen betydning har 
haft for indholdet, siger Sebastian. 

Man taler ofte om "stjernebe-
sætninger" på albumudgivelser. 
Således også i tilfældet "Sange til 
drømmescenariet", hvor promi-
nente navne som Klaus Menzer, 
Perry Stenbeck, Gustaf Ljunggren, 
Palle Mikkelborg og Nanna Øland 
(Oh Land) er på holdkortet.

- Flere af de medvirkende mu-
sikere er gamle kendinge, jeg har 
arbejdet sammen med i årtier. 
Både i forbindelse med koncer-

ter og musicals. Suppleret med et 
par nye bekendtskaber som ek-
sempelvis Steen Rasmussen, der 
afløste en syg Morten Kærså. Det 
er vigtigere for mig at omgive mig 
med et band i studiet, end når 
jeg turnerer. Musikerne er hver 
især med til at forme sangene. 
Tag eksempelvis Gustaf Ljung-
gren, der har en særlig evne til at 
farve melodierne, uanset om han 
spiller mandolin eller saxofon, si-
ger Sebastian. 

På opdagelse i sangskrivningen
Sebastian fortæller, at sangene på 
"Sange til drømmescenariet" i hø-
jere grad er enkeltstående fortæl-
linger, selv om enkelte af dem er 
forbundne.

- En sang som "Dans mig ud en 
stjernenat" efterfølges af "Planet 
væk", så på den måde hænger de 
sammen, fordi man både kommer 
ud mellem stjerner og planeter. 
Men der er ikke en rød tråd som 
på "Den store flugt", hvor man føl-
ger en pige i en drømmeverden. 
Hun vokser op, kommer ud og 
mærker de barske realiteter på ar-
bejdsmarkedet i sangen "Hvis du 
tror, du er noget" og ender tragisk 
som stofmisbruger i "Rose", fordi 

hun forfølger en naiv drøm om 
lykke. De nye sange har ikke lige 
så konkret en historie, men hand-
ler grundlæggende om de drøm-
me, vi hver især har. Og hvordan vi 
lever dem ud. Lyder det for kryp-
tisk, spørger Sebastian venligt.

Jeg svarer pænt nej. Og fortsæt-
ter med at spørge om, hvordan 
hans fantasi påvirker sangskriv-
ningen knap 50 år inde i karri-
eren.

- Fantasien ligger i sangskrivnin-
gen. Det er dér, billederne, idéerne 
og ordene kommer til mig. Det er i 
sangskrivningen, jeg går på opda-
gelse. Jeg er ikke voldsomt fantasi-
fuld i andre sammenhænge, kon-
staterer Sebastian tørt. 

en flue på væggen
Sangen "Ih du milde Maja" er nært 
beslægtet med sangene om Ronja 
Røverdatter fra musicalen og Na-
na fra tv-serien af samme navn. Ik-
ke kun, fordi titlen indeholder et 
pigenavn, men fordi melodien har 
samme legende, barnlige nuancer. 
Maja er dog ikke en fiktiv person 
som de to andre.

- Den store hemmelighed, som 
jeg ikke har fortalte andre, er, at 
Maja er mit barnebarn. Da jeg 

skrev sangene om Nanna og Ron-
ja, var det i høj min datter Sara, 
der blev brugt som model. For-
skellige små hændelser, vi opleve-
de sammen, kom med i sangene. 
Nu er det så hendes datter Maja, 
der har inspireret mig. Jeg håber, 
at lytterne kan abstrahere fra, at 
det handler om mit barnebarn og 
tænker, at Maja bare er et pige-
navn, de kender. Forhåbentlig kan 
andre bruge sangen, siger Seba-
stian ydmygt.

Det får ham til at fundere over, 
hvordan hans lyttere gennem 
snart fem årtier har brugt hans 
musik.

- Jeg har spekuleret på, hvordan 
det kunne have været at sidde som 
en flue på væggen i 1000 hjem. For 
at se, hvordan mine sange har le-
vet ude hos publikum. Det kan og-
så være, at det er meget godt, at jeg 
ikke har kunnet se med, siger Se-
bastian og ler.

Humor og alvor i forening
Den 67-årige musiker har altid 
dyrket både humor og alvor i sine 
sange. På "Sange til drømmescena-
riet" er der glimt i øjet på "Planet 
væk", som Sebastian allerede har 
spillet flittigt på sin seneste turné.

En flue 
på 1000 
vægge
Sebastian udsender sit 30. studiealbum 8. 
september. "Sange om drømmescenariet" 
byder både på kosmiske sange om skjulte 
planeter og mikrokosmos-betragtninger 
om barnebarnet Maja i en sang, der har 
klare ligheder med de legendariske sange 
om Nana og Ronja Røverdatter.

 zKnud Torben Grabow 
Christensen bedre kendt 
som Sebastian er født 19. 
december 1949 i Sønderborg.

 zHan begyndte sin karriere 
i slutningen af 1960’erne, da 
han rejste rundt med 
”Sommerferiebussen” i Danmark. 
Sebastian har siden sin danske 
albumdebut i 1972 med ”Den store 
flugt” solgt flere end to millioner 
plader.

 zOp gennem 1970’erne og 
1980’erne stod han bag store 
hits som ”Måske ku' vi” (1976), ”Du 
er ikke alene” (1978), ”Den lille 
malkeko” (1979), ”Romeo” (1981) 
og børnesangen ”Hodja fra Pjort” 
(1984).

 zSebastian har også været 
flittig musicalkomponist med 
”Skatteøen” og ”Ronja Røverdatter” 
som markante publikumssucceser.

 zSebastian er far til sangerinden 
Sara Grabow. I dag bor han på 
Bornholm med sin kæreste.

Blå Bog
SeBaStIan
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- Det er da sjovt, når viden-
skabsmænd og astronomer siger, 
de har fundet en ny planet, som 
ingen kan se, fordi den gemmer 
sig bag en anden planet. "Man har 
fundet en planet, som ingen har 
set" er simpelthen for oplagt en 
linje, til at jeg kunne lade den lig-
ge. Jeg var nødt til at skrive en 
sang, som så handler om, hvorvidt 
man skal tro på det, man ikke kan 
se. Det kan man jo tolke på man-
ge måder ... Det var en sjov sang at 
skrive, og den skaber på en måde 

balance på albummet, hvor mere 
personlige sange som "Farvel Jose-
phine" og "Sangen om barmhjer-
tighed" vejer tungt på alvorsbaro-
meteret, siger Sebastian. 

En sang som "Vindens glemte 
sange" handler om, hvordan san-
ge overlever eller dør med dem, 
der har brugt dem.

- Det fiffige ved denne sang er, 
at det netop var en sang, jeg selv 
havde glemt. Jeg lavede melodi-
en til teaterforestillingen "Jern-
byrd" i 1999, og den havde en 
form, der gjorde den svær at bru-
ge i albumsammenhæng. Så jeg 
fortrængte den. Indtil jeg fik idé-
en om at genoplive nogle af de 
glemte sange. Det er min hyldest 
til de millioner af glemte sange, 
som folk har danset til, sunget til 
og alt muligt andet til gennem ti-
den. "Vindens glemte sange" er på 
mange måder et paradoks. Hvis 
ikke melodien var blevet vakt til 
live, ville den være forsvundet for 
altid, konstaterer Sebastian.

Savner Lennons fredssange
Som en bonus på det fysiske al-
bum får man den 50 minutter lan-
ge dokumentarfilm "Filmscena-
riet", hvor man blandt andet føl-

ger Sebastian og bandet i studiet. 
Og får serveret en masse person-
lige tanker om dette og hint. I fil-
men konstaterer han blandt an-
det, at "skyerne trækker sig sam-
men og bliver stadig sortere".

- Der er mange ting, der skræm-
mer mig for tiden. Mængden af 
problemer virker voldsommere i 
dag end i slutningen af 1960'erne 
og begyndelsen af 1970'erne, da 
vi gik atommarch. Dengang var vi 
"kun" bange for, at der ville blive 
atomkrig. I dag hører man hver 
eneste dag om noget, der poten-
tielt kan udslette hele planeten. 
Hvis ikke det er atomkrig, er det 
klimaproblemer eller robotter, 
der går amok. Eller en stor meteor 
eller en virus, der slår os alle ihjel. 
På den måde mener jeg, at skyer-
ne trækker sig sammen og bliver 
stadig sortere. Jeg har på fornem-
melsen, at vi godt kan komme til 
at sidde og se Jordens undergang 
live på fjernsynet, siger Sebastian 
og ler lettere opgivende.

Han går ikke og ryster i bukser-
ne, men han håber, at vi alle sam-
men forsøger at ændre det, vi kan 
som individer.

- Der er mange ting, vi kan hjæl-
pe med at ændre hver især. Men 

nogle af scenarierne er ude af vo-
res hænder. Jeg bilder nu heller ik-
ke mig selv ind, at jeg kan ændre 
noget med mine sange. Så langt 
rækker min fantasi alligevel ikke. 
Dylan udtalte også engang: "San-
ge forandrer intet". Jeg ved dog, at 
nogle af mine sange er blevet hørt 
af politikere. Det har jeg hørt i ra-
dioen. Om det har ændret noget, 
tvivler jeg på, siger Sebastian.

Åbningssangen "Drømmescena-
riet" kalder han en naiv sang om 
håb. Inspirationen kommer fra 
blandt andet John Lennons "Give 
Peace a Chance" og "Imagine".

- Under de mange forskellige 
konflikter de seneste 20-30 år har 
jeg ofte tænkt: "Hold kæft, hvor vi 
mangler John Lennon til at kom-
me og smække nogle ordentlige, 
internationale fredssange på bor-
det. Det kan godt være, de ikke 
ændrer så meget. Men det kunne 
give folk troen på, at vi sammen 
kan ændre noget. Det har en ten-
dens til at gøre det hele lidt min-
dre forfærdeligt, siger Sebastian.

Ikke en nostalgiker
Da Knud Christensen fik kunst-
nernavnet Sebastian og begynd-
te at turnere i begyndelsen af 

1970'erne, var hans publikum 
ungt. De fleste var jævnaldrende 
med ham og sjældent mere end 
fem år ældre, husker han. I dag 
kommer de samme tilskuere, som 
stadig er fem år ældre end ham. 
Men der kommer også mange, 
som er 40 år yngre.

- Til de fleste af mine koncer-
ter er der lige så mange på 25 år 
som 65 år. Det svinger naturlig-
vis fra sted til sted, men mit ind-
tryk er bestemt, at jeg også taler til 
et yngre publikum. En sang som 
"Når lyset bryder frem" har fundet 
nye lyttere i både 1982, 1992, 2002 
og 2012. Det kan man tydeligt se 
til koncerterne, siger Sebastian.

Han understreger, at han ikke 
anser sig selv for at være nostal-
giker, selv om aktuelle "Sange til 
drømmescenariet" i mange hen-
seender kunne være født i 1980'er-
ne.

- Albummet kunne snildt væ-
re blevet til i perioden omkring 
"Tusind og en nat" og "På vulka-
ner". Men der er - naturligvis - 
også elementer af nutiden med. 
Ellers gav det overhovedet ikke 
mening at lave et nyt album, uan-
set om det er nummer 30 eller 
55, siger Sebastian.

 z9.9  - Musikhuset, Aarhus

 z10.9 - Musikhuset, Aarhus

 z13.9 - Godset, Kolding

 z14.9 - Musikteatret, Holstebro

 z19.9 - Magasinet, Odense

 z20.9 - Jysk Musikteater, Silkeborg

 z21.9 - Alsion, Sønderborg

 z22.9 - Harmonien, Haderslev

 z23.9 - Borgerforeningen, 
Svendborg

 

Fakta
koncerter med 
SebaStIan

��  Jeg har spekuleret 
på, hvordan det kunne 
have været at sidde som 
en flue på væggen i 1000 
hjem. For at se, hvordan 
mine sange har levet 
ude hos publikum. det 
kan også være, at det er 
 meget godt, at jeg ikke har 
 kunnet se med.
sebastian, musiker

Åbningssangen på ”sange 
om drømmescenariet” 
kalder sebastian en naiv 
sang om håb. inspirationen 
kommer fra blandt andet 
John Lennons ”give Peace 
a Chance” og ”imagine”.
Foto: daniel buchwald


