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2.09. Grenaa, Pavillonen

6.09. Aarhus, Skt. Lukas Kirken

7.09. Viborg, Paletten

8.09. Jelling, Byens Hus

9.09. Herning, Fermaten (frokostkoncert)

9.09. Odense, Dexter

4.09. Randers, Turbinen

16.09. Silkeborg, Rampelyset

17.09. Sønderborg, Sønderborghus

21.09. Aabenraa, Nygadehuset

22.09. Assens, Tobaksgaarden

23.09. Fredericia, Tøjhuset (frokostkoncert)

 
 

Fakta
koncerter med kira Skov og nikolaj HeSS

interview
Simon Staun  
sim@jfmedier.dk

muSik: For fem år si-
den mødte jeg Kira Skov i 
hendes lejlighed på Vester-
bro i København. Dengang 
konkluderede jeg, at det var 
imponerende, at hun ikke 
så ud til at være ældet, si-
den vi mødtes fem år tidli-
gere. Til trods for en alvorlig 
kræftsygdom i mellemtiden.   

Nu sidder vi igen over for 
hinanden. Denne gang er 
rammen banegårdsrestau-
ranten Giraffen i Odense, 
da Kira Skov tager et pit-
stop mellem Aarhus, hvor 
hun optrådte aftenen før, og 
hjemmet i København.

I dag tænker jeg eksakt 
samme tanke som i 2012. 
Hvordan kan det lade sig 
gøre, at Kira Skov tilsynela-
dende ikke har fået en ryn-
ke? Livet har ellers revet og 
flået i den 41-årige sanger, 
der i februar mistede sin 
mand og musikalske part-
ner, Nicolai Munch-Hansen.

Selvom Kira Skov sta-
dig er ramt af sorg, ser 
hun frem til en yderst travl 
september. Måske den tæt-
teste bookede måned i he-
le hendes karriere med 20 
koncerter linet op i kalen-
deren.

- Lige efter Nicolais død 
var jeg usikker på, om jeg 
nogensinde kunne stille mig 
op på en scene igen. Men da 
jeg optrådte tre måneder ef-
ter hans død, fandt jeg ud 
af, at man ikke har tid til at 
stå og dvæle ved fortiden på 
scenen. Man er tvunget til at 
være i nuet. Det er sjældent, 
at man befinder sig dér 
midt i en sorg. Når man sav-
ner nogen så meget, tænker 
man nærmest uafbrudt på 
dem. Tænker på alt det, der 
var. Og den fremtid, man 
aldrig får. At optræde har 
nærmest været en form for 
meditation for mig. Selv om 
min sorg stadig er enormt 
intens, har musikken alle-
rede hjulpet mig enormt, si-
ger Kira Skov.

Flere af de sange, hun har 
skrevet de seneste år, rum-
mer på mærkværdig vis no-
get, der kunne kaldes et for-
varsel.

- Jeg troede, jeg skrev om 
andre menneskers liv. Hvil-
ket var første gang i karrie-
ren. Men teksterne kom al-
ligevel til at handle om mit 
eget liv. Om tabet af Nicolai. 
Det gjorde det efterfølgende 
meget følelsesladet at synge 
sangene, som ovenikøbet 

var planlagt til at udkomme 
den dag, han blev begravet, 
siger Kira Skov.

Specielt sangen "The Sun 
a Lonely Host" har ændret 
karakter og betydning efter 
ægtemandens død.

- Sangen begynder som 
en meget hengiven kærlig-
hedserklæring, men har et 
meget dramatisk skift, hvor 
den går fra dur til mol. Tek-
sten kredser om, at kærlig-
heden blot er et spøgelse i 
en mørk, endeløs nat. Det 
havde jeg ikke analyseret 
meget på, da jeg skrev tek-
sten. Men da jeg hørte san-
gen efter Nicolais død, føltes 
det som om, at teksten var 
en profeti, siger Kira Skov.

livet har formet stemmen
De 20 koncerter er et sam-
arbejde med pianisten Ni-
kolaj Hess. Det var dog ikke 
dem selv, der kom på idéen 
om at prøve sig af som duo. 
Det var spillestedet Giant 
Steps i Svendborg, der fore-
slog, at sangeren og piani-
sten optrådte sammen.

- Jeg har spillet sammen 
med Nikolaj i flere sam-
menhænge, men aldrig 
tænkt tanken, at vi skulle 
danne en duo. Men efter 
koncerten i Svendborg sid-
ste efterår kunne vi begge 
mærke, at det havde været 
helt magisk. Vi besluttede 
ret hurtigt, at vi skulle ud-
forske det lidt grundigere og 
fik vores booker til at sætte 
et par koncerter op, siger Ki-
ra Skov.

Fra at skulle på en mi-
niturné med en håndfuld 

koncerter har det grebet om 
sig, så de nu skal turnere i 
det meste af Danmark.

- Det var aldrig tanken, at 
det skulle være så omfatten-
de, men nu ser jeg frem til 
at undersøge, hvad det kan 
udvikle sig til. Jeg har spillet 
i alverdens sammenhæn-
ge, men det er første gang i 
min karriere, at jeg optræ-
der i en duo. Jeg glæder mig 
til at dykke ned i det format, 
da det er en ukendt disci-
plin for mig. To mennesker 
på en scene kan være eks-
tremt subtilt og nuanceret. 
Det bliver spændende at se, 
hvordan det udvikler sig 
over de 20 koncerter, siger 
Kira Skov.

Hvis man hører Kira Skov 
synge i dag og sammenlig-
ner med Kira anno 2002 i 
Kira and the Kindred Spi-
rits, er det to forskellige san-
gere. Det er dog ikke kun 
årene, der har formet stem-
men, men i høj grad de skel-
sættende hændelser i hen-
des liv.

- Efter min kræftsygdom i 
2010 kunne jeg høre, at min 
stemme lød anderledes. For 
mig var der et tydeligt før 
og  efter. Det er der så des-
værre kommet igen. Jeg 
kunne dengang og kan i dag 
mærke et behov for at syn-
ge fra et andet sted i krop-
pen. Man kan fysisk høre, at 
livet har formet min stem-

me. Mit instrument har æn-
dret karakter, hvilket i sa-
gens natur får markant be-
tydning for, hvordan mine 
kommende sange ender 
med at lyde, siger Kira Skov.

Skar ind til benet
Hun er ikke ubetinget fan 
af et minimalistisk setup 
som en duo, fordi hun altid 
har været draget af dyna-
mikken i et band.

- Af samme grund har jeg 
nærmest heller aldrig op-
trådt solo. I mine øjne skal 
man være en troubadour 
som Dylan eller Townes van 
Zandt, før det giver mening. 
Der sker dog noget interes-
sant i sammenspillet, når 
man kun er to på scenen. 
Man kan følge hinanden på 
en måde, som man af gode 
grunde ikke kan, hvis der er 
fire, fem eller seks musike-
re, der skal navigere mellem 
hinanden, siger Kira Skov.

Hun overvejede på et tids-
punkt, om hun skulle bidra-
ge med guitar, men endte 
med at droppe idéen.

- Da vi prøvede det af, 
kom jeg til at spekulere for 
meget på alt det andet, som 
manglede. Så vi skar helt 
ind til benet. Det betyder, at 
jeg i langt højere grad kan 
koncentrere mig om Niko-
lajs spil. Det gør sangene 
meget levende, konstaterer 
sangeren.

En stemme og et klaver er 
grobund for at dyrke san-
genes essens, konklude-
rer Kira Skov, der er overbe-
vist om, at det gør hendes 
fortolkninger af blandt an-

det Leonard Cohen, Johnny 
Cash og Nina Simone mere 
intime.

- Jeg oplever, at histori-
en kommer mere i fokus, 
end hvis det var spillet med 
fuldt band. Med en stemme 
og et klaver kan vi med rela-
tivt enkle virkemidler skabe 
nogle stemninger, der un-
derbygger fortællingerne, si-
ger Kira Skov. 

et særligt sprog
Der er ikke umiddelbart en 
rød tråd i udvalget af san-
ge. Nikolaj Hess og Kira 
Skov har blot plukket frit 
fra busken over favoritsan-
ge. Kun med det forbehold, 
at Kira skulle kunne synge 
dem, og at de kunne klare at 
blive fremført på klaver.

- Det er en blanding af vo-
res respektive yndlingssan-
ge og nogle af mine sange. 
Både gamle og nyere. Og et 
par helt nye, som vi har af-
talt at prøve af. Det er ret 
vigtigt for mig, at vi også 
spiller nogle sange, der er 
forankret i, hvor jeg er i livet 
lige nu, siger Kira Skov.

De sange, hun skriver for 
tiden, har flere funktioner. 
Én af dem er at holde ægte-
manden i live.

- Nicolai og jeg havde et 
helt særligt sprog sammen i 
musikken. Det var også gen-
nem musikken, vi blev for-
elskede i hinanden. Derfor 
ville det være unaturligt ik-
ke at fortsætte med at kom-
munikere med ham. Det er 
også en måde at give ham 
en stemme på, siger Kira 
Skov. 

Man skal ikke forvente 
voldsomt mange glade san-
ge, og det hænger ikke sam-
men med hendes mands 
død.

- Jeg har aldrig dyrket gla-
de sange. Jeg har altid fun-
det en vis skønhed ved de 
mørke sange. Jo mere sør-
gelig, jo smukkere. At væ-
re blevet enke som 40-årig 
kommer nok ikke til at æn-
dre voldsomt på det fak-
tum. Men der er da sange på 
sætlisten, som har lidt mere 
energi end de mest triste. De 
skaber noget dynamik i sæt-
tet, konstaterer Kira Skov. 

Hun funderer et øjeblik 
over, hvordan enke-status-
sen griber ind i alle de an-
dre ting, personen Kira sta-
dig er.

- Jeg er stadig mor. Stadig 
musiker. Stadig ven og dat-
ter. Enke er kun en del af 
mig, selv om det fylder van-
vittigt meget lige nu. Det 
kommer til at præge mit liv 
og den musik, jeg skaber i 

et spøgelse i den endeløse nat
Kira Skov mistede sin mand i februar. Sange, hun skrev inden hans død, rummer på forunderlig 
vis profetier om tabet. Et halvt år efter finder den 41-årige sangerinde fred for sorgen på scenen og 
glæder sig derfor til 20 september-koncerter sammen med pianisten Nicolaj Hess.

kira Skov skal optræde 20 gange sammen med pianisten nikolaj Hess i september. Foto: anna Petri
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Kira Skov er født 6. juni 1976 i Rødovre. Da hun var 10 år, 
blev hendes forældre skilt. På samme tid begyndte hun at 
interessere sig for musik og forsøgte at lære at spille guitar. 
Det gik dog ikke så godt, og i stedet begyndte hun at synge.

I 1993 tog hun til London, hvor hun mødte den 15 år ældre 
guitarist, Eve, som hun fulgte med til USA. Sammen med Eve og 
bl.a. Laust Sonne dannede hun et band, Butterfly Species, der 
eksisterede til 1999.

I 2002 dannede hun Kira & The Kindred Spirits, der frem til 
opløsningen i 2007 markerede sig som et potent liveorkester. 
Derefter begyndte hun en solokarriere i samarbejde med 
bassist og keyboardspiller Nicolai Munch-Hansen, som hun 
senere blev gift med. Han døde i februar 2017 efter at have 
indtaget en fatal cocktail af stoffer og alkohol.

I 2008 udkom hendes første soloplade ”The Rail Train, the 
Meadow, the Freeway and the Shadows” med backup fra 
bandet The Ghost Riders. I 2010 udkom ”Look Up Ahead”. I 2011 
udkom Billie Holiday-albummet ”Memories Of Days Gone By”. 
"Ephiphanies of Grandeur" udkom i 2012, "When We Were 
Gentle" i 2013, "The Cabin Project" med Marie Fisker i 2014, 
"May Your Mind Explode a Blossom Tree" i 2015 og senest "In the 
Beginning" med Maria Faust i april 2017.

I 2007 fik Kira Skov en Danish Music Award som "Årets sangerinde". I 
2014 modtog hun den danske kritikerpris "Årets Steppeulv" for både 
"Årets album" og "Årets vokalist". Samme år modtog hun Carl Prisen 
for sine tekster til pladen "When We Where Gentle". 
www.kiramusic.com 
 
 
 

Blå Bog
Kira SKov

fremtiden, men jeg vil al-
tid være mere end det. Jeg 
vil ikke defineres af mit tab. 
Men leve med, at det er en 
del af mig, siger Kira Skov.

Vi kommer til at snakke 
om fynske Søren Huss, der 
mistede sin kæreste og i åre-
vis ikke kunne optræde i en 
note, uden at hans personli-
ge tragedie blev nævnt. Kira 
Skov skal lige til at svare på 
et spørgsmål om for tid og 
evighed at få sit tab nævnt, 
da vi begge stopper op. I ra-
dioen kan vi høre netop Sø-
ren Huss begynde af synge 
sangen "I Surrender".

- Det er syret. Den sang 
har jeg sunget sammen 
med Søren flere gange. 
Vildt. Kan du huske, da vi 
snakkede i min lejlighed for 
fem år siden? Der begyndte 
min telefon at spille en sang 
med Billie Holiday, da jeg 
nævnte hendes navn. Det 
understreger, at der er no-
get, som er større end mig. 

Større end os. I alt det, jeg 
ikke kan forklare, gemmer 
der sig et lille håb om, at der 
kan være en forbindelse til 
Nicolai efter dette liv, siger 
Kira Skov.

Hvordan ser de døde ud?
I forhold til døden så Kira 
Skov gerne, at vi som sam-
fund var mere åbne.

- Det handler ikke om 
min personlige sorg. Jeg sy-
nes i det hele taget, vi har 
en akavet måde at behandle 
døden og de døde på i vores 
kultur. Vi ved alle, at vi skal 
dø, og alligevel har vi en ud-
talt berøringsangst. Jeg tæn-
ker ikke, at vi skal forholde 
os til døden konstant. Men 
være bedre til at favne livets 
forgængelighed, når man 
står midt i kaos, siger Kira 
Skov.

Hun har oplevet, at sor-
gen helst skal pakkes væk.

- Hvis man tager sorg-
grupper, eksisterer de nær-

mest i det skjulte. Fordi alle 
de andre helst ikke skal be-
lemres med det. I andre kul-
turer har man den afdøde 
til at ligge fremme i hjem-
met en uge. Hvor familie 
og venner kan komme og 
snakke og sige farvel. Og 
se, hvordan døden ser ud. 
Mange danskere har aldrig 
set et dødt menneske. Man 
skal på en måde forlige sig 
med liget. Det er lige så vig-
tigt for børn som voksne, 
understreger Kira Skov.

Hun kunne godt se det 
fornuftige i at gå med sør-
gebind. Eller noget andet 
synligt, man kan bære, som 
markerer, at man har mistet 
nogen.

- Man bestemmer natur-
ligvis selv, om man vil vise 
verden, at man sørger. Det 
kan være, at man kun har 
det på nogle dage, mens 
man andre dage lader væ-
re, fordi man har lyst til at 
være anonym i sin sorg. Det 

kunne også give mange et 
indblik i, at de ikke står ale-
ne i deres sorg. Efter Nico-
lai døde, har jeg fået øjnene 
op for, hvor mange af mine 
venner og bekendte, der har 
mistet forældre, børn eller 
andre familiemedlemmer. 
Jeg har kendt folk i årevis 
uden at vide, hvad de bar 
på, siger Kira Skov.

Hun er meget åben om-
kring sit tab, men forven-
ter ikke umiddelbart at tale 
om det til sine koncerter.

- Jeg har aldrig været ty-
pen, der snakker voldsomt 
meget mellem sangene til 
mine koncerter. Det laver 
jeg ikke om på nu. Nico-
laj Hess og jeg præsenterer 
også et samlet værk, som 
ikke behøver alt for mange 
forklarende ord. Jeg er fak-
tisk også en smule blufær-
dig på scenen, så det kræver 
virkelig, at jeg er tilpas, hvis 
jeg skal åbne op, siger Kira 
Skov.

kira Skov kalder det et frirum fra sorgen at optræde. På scenen er hun så meget i nuet, at smerten over at have mistet sin mand til en vis grad holdes nede. Foto: anna Petri


