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Man er ikke i tvivl. Ingen an-
den dansk sanger kan forme
ordene ”mouthful of wasps”
så karakteristisk som Kash-
mirs forsanger Kasper Ei-
strup, der i knap 20 år har
skrevet og sunget sig til en
placering blandt de fremme-
ste danske rockpoeter iklædt
engelske gloser.

Som andre rockgrupper
har Kashmir både fortalere
og modstandere. Senest er
det teksternes kompleksitet
på albummet ”Trespassers”,
der har delt vandene. De er
kaldt kryptiske og indfor-

ståede. En kritik,
manden bag ikke
overraskende har
et modsvar til.

- Jeg har haft
lidt svært ved at
forstå den vinkel.
Jeg tillader mig at
være lidt poetisk
og lege med spro-
get. Og jeg tilla-
der mig at skrive
på en måde, så jeg
ikke nødvendigvis
skal gøre mig helt
konkret eller let
forståelig for alle.

Jeg har faktisk undret mig
over nogle af de reaktioner,
der har været. Hvis jeg læser
nogle af mine idolers tekster,
eksempelvis Leonard Cohen,
Bob Dylan eller Thom Yorke,
er der masser af kryptiske ting
og sager gemt i sproget. Spro-
get er en måde at male på, så

når jeg skriver tekster, kan jeg
godt lide at give lytteren bille-
der og ikke nødvendigvis for-
tælle en a til b-historie. Det er
slet ikke min intention, for-
klarer Kasper Eistrup.

Han er ikke interesseret i
at skrive letbenet underhold-
ning. Dyrker man den slags,
skal man lede et helt andet
sted.

- Jeg er meget optaget af
den poetiske side af sproget,
og det undrer mig lidt, at folk,
der er vant til alternativ mu-
sik, hæfter sig ved sværheds-
graden. Der er en mening
med alt, jeg skriver. Hvis man
tager en sang som ”Mouthful
of Wasps”, refererer det til en
ordstrøm af aggressive ord,
som kan ophobes, hvis man
ikke får lettet gassen af bal-
lonen. Det er vigtigt, at man
gør det i et hvilket som helst
forhold mellem mennesker.
Man skal sige fra og trække
grænser, inden det bliver
til dårlig energi, understre-
ger Kasper Eistrup bestemt.

Man må alt
Den 37-årige københavner
har et lille skud nordjyde i
sig efter tre års eksil på Mors.
Om det er de år, der har ce-
menteret den trods, der om-
gærder ham, er uvist. Men
han spekulerer aldrig på, om
han bliver for indforstået, el-
ler om lytteren står af. For når
man er kunstner, må man alt.

- Jeg kunne på ingen tæn-
kelig måde finde på at lægge
bånd på mig selv. Man må
fuldstændig, hvad man vil.
Der er ingen grænser for,
hvad man kan som kunstner.
Men der er derimod grænser
for, hvad folk vil finde sig i. Jeg
er på ingen måde interesseret
i at lave noget, der bliver så
klogt, at ingen kan finde ud af
det. Hvis det er facit på denne
plade, er jeg ked af det, da det

Efter 19 år i Kashmir kan Kasper Eistrup stadigvæk rystes.
Og på turné i Mexico bestemt positivt. Bandet blev spurgt,
hvordan det var at være det mest kendte, der nogensinde
var kommet ud af Danmark.
- De kender ikke meget til Danmark, selv om få af dem
har hørt om vindmøller, Kierkegaard og H.C. Andersen.
Så det er ikke en dårlig liste at komme med på.

Dalby:  Der i år 80 år siden, at Hinds-
holm Musikforenings Orkester blev
oprettet. Dette markeres ved en fødsels-
dagskoncert i Dalby Forsamlingshus på
onsdag kl. 19.30.

Aftenens program byder blandt an-
det af overturen til Verdis opera ”Na-
bucco”, Schuberts symfoni nr. 8, Leroyd
Andersons ”Blue Tango” samt et pot-
pourri over melodier af George Gers-
hwin. Desuden vil der være fl ere ekstra
festlige indslag i løbet af aftenen. Bil-
letter sælges ved indgangen fra kl. 19.
(rumo)

80 års fødselsdags-
koncert

Odense:  Ole Frimer er en af de guitari-
ster, man ikke kommer udenom, når
man taler om dansk blues. Den ruti-
nerede århusianer med den autentiske
lyd, har spillet med blandt andre Peter
Thorup, og landets måske mest velspil-
lende blues-orkester, Blue Junction. I
foråret 2008 dannede han så Ole Frimer
Trio, som, i følge musikeren selv, skulle
kompensere for, at netop Blue Junction
efterhånden sjældent optræder på små
spillesteder. Således kan trioen opleves
fredag kl. 21 på Dexter. (rumo)

Drivende blues
på Dexter

Odense:  Den danske sanger Michael
Falch, som sidenhen også har gjort kar-
riere som skuespiller, startede karrieren
som musiker og forsanger i rockbandet
Malurt. Siden bandets opløsning i 1984,
har han udgivet 11. albummer i eget
navn, heraf et opsamlingsalbum og et
livealbum.

I aften er der mulighed for at høre
sange fra det efterhånden temmelig om-
fattende bagkatalog, når Michael Flach
sammen med sit band giver koncert
på Magasinet i Odense. Dørene åbner
kl.20. (rumo)

Michael Falch
på Magasinet

Munden fuld
af hvepse
■ Kasper Eistrup skriver sangtekster, der skiller sig ud fra
mængden. Han har gennem karrieren udviklet en sans for at
finde og udvælge særlige Kashmir-ord

■ De melankolske melodier har for nylig bragt bandet til Mexico,
hvor medlemmerne blev modtaget som superhelte

”Bewildered In The City”:
Angelic friend, I watch you sparkle from afar
With spikes and dents
And a hundred thousand luminous arms
I wouldn’t know how to find your exit doors
I wouldn’t know how to stay and extract it all


