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Den danske rockgruppe Kash-
mir  blev dannet af Kasper Ei-
strup, Mads Tunebjerg og Asger
Techau på Kastanievej Efter-
skole i foråret 1991. I 2001 fi k de
selskab af svenskfødte Henrik
Lindstrand.
I 1993 blev Kashmir nummer
to ved DM i Rock, og samme

år blev de spottet af plade-
selskabsmanden Poul Martin
Bonde, som i 1994 udgav deres
debutalbum ”Travelogue”.
Gruppen har udgivet  i alt seks
studiealbummer. Seneste udspil
er ”Trespassers”, der blev udgi-
vet den 1. februar 2010.
Gruppen er opkaldt  efter Led

Zeppelins sang af samme navn.
Kasper Eistrup,  født 24. januar
1973, er ved siden af sin rolle
som forsanger udøvende billed-
kunster og tilknyttet Skolerne I
Oure som konsulent på musik-
linien.
www.kashmir.dk

Kashmir

og finde det, der stikker lidt
dybere og fremstår lidt mere
stimulerende. Der skal helst
ikke gå for lang tid, før vi når
orgasmen, og vi vil helst ikke
arbejde alt for meget for den,
kritiserer han.

Til trods for, at Kashmir
ikke som udgangspunkt skri-
ver lettilgængelige sange, er
gruppen et af Danmarks bedst
sælgende bands gennem de
seneste 20 år.

- Der er visse numre og
visse plader, der er mindre
tilgængelige end andre. Men
det til trods må der være en
tilgængelighed og noget, der
tiltrækker folk. Måske netop,
fordi der er noget i vores mu-

sik, der appellerer til, at man
kan spendere lidt mere end
fem minutter. Det håber jeg,
og der er noget, der tyder på
det, siger Kasper Eistrup.

Tårene flød i Mexico
I et land langt væk fra Dan-
mark er der tusindvis af fans,
der gerne ofre mere end fem
minutter på Kashmirs emo-
tionelle rock. Gruppen er net-
op vendt hjem efter sin første
turné i Mexico. Fremmødet
til koncerterne og entusias-
men slog medlemmerne om-
kuld som én af de orkaner, der
jævnlig brager hen over det
mellemamerikanske land.

- Vi oplevede noget, som vi

Odense er vores
by. Jeg ved ikke
hvorfor, men det
har altid været
sådan. Vi har ikke
spillet på Posten,
efter det blev om-
bygget. Så vi glæ-
der os meget, siger
Kasper Eistrup.

aldrig har oplevet uden for
Danmark. Vi blev modtaget
som stjerner og spillede tre
udsolgte koncerter i Mexico
City. I lufthavnen og ved ho-
tellerne var der et kæmpe
opbud af mennesker, og til
koncerterne oplevede vi et
publikumskor, som stemte i
på en måde, som vi aldrig har
oplevet før. Ikke engang til
vores vildeste koncert i Dan-
mark, fortæller Kasper Ei-
strup benovet.

Han har svært ved at svare
på, hvorfor lige netop det me-
xicanske publikum faldt pla-
dask for Kashmir. Men hans
bedste bud er den kroniske
kræsen om de store følelser.

- De mexicanske journali-
ster stillede samme spørgs-
mål. Jeg tror, det er den me-
lankolske tone i vores musik,
der rammer den latinoagtige,
dramatiske spanske sjæl. Vi
stod og kiggede på fl okke af
både drenge og piger, der
græd med tårene løbende
ned ad kinderne. Meget følel-
sesladet, passioneret og tem-
melig langt fra den oplevelse
vi havde i Fredericia, siger
Eistrup og stirrer tomt frem
for sig med åben mund, mens
han klapper sjusket.

Stor fan af Helmig
Danskerne er et tilbagehol-
dende folkefærd på mange
måder. Hvilket kan være både
en fordel og ulempe for et
kendt ansigt.

- Det er en meget positiv
sideeffekt af janteloven, at
meget få danskere stopper én
på gaden. De vil nødigt vise,
de er imponerede. Jeg kan
dog komme i tanke om an-
dre danske musikere, der må
have det 10 gange værre end
mig, fortæller Kasper Eistrup
og nævner Thomas Helmig.

- Den mand kan jo ikke stå
i et omklædningsrum i svøm-
mehallen, vurderer Kasper
Eistrup, mens han ser frem
for sig, som om han stod ved
siden af århusianeren under
bruseren og tjekkede ham ud
fra top til tå.

- Jeg er jo selv fan af folk. Og
faktisk er Thomas Helmig en
af dem, jeg ser mest op til. Det
er på en lidt underlig måde,
fordi det er hans person og
ikke så meget hans musik, jeg
er fan af. Når man ser ham på
tv, læser interviews med ham
og møder ham, oplever man

en person så professionel, at
man ikke kan have andet end
respekt for ham. Han er klar
i sin tale og har altid noget
på hjerte. Og han står ved, at
han er en popdreng. Det kan
man ikke rigtig skælde ham
ud for, fordi det altid har væ-
ret sådan, erkender Kasper
Eistrup.

 En anden, der stadig gør
ham dybt perpleks, er Kim
Larsen.

- Jeg ved ikke, hvad det er.
Men han er jo en legende,
som man ser op til, selv om
han har lavet en masse lat-
terligt lort som den der ryge-

kampagne, der er noget gam-
melt forstokket fis. Men når
jeg møder ham, går jeg helt
i baglås, konstaterer Kasper
Eistrup.

Urealistisk selvbillede
Der er noget unaturligt i at gå
hen til et fremmed menneske
og begynde at tale til dem.
Men Kasper Eistrup har haft
mange år til at vænne sig til
fænomenet.

- Kashmir slog ikke igen-
nem med et brag. Vi var et
undergrundsband, der lang-
somt blev mere og mere over-
grund. Først med ”The Good
Life” blev opmærksomheden
meget voldsom. Det ændrede
ved min selvopfattelse, fordi
jeg befandt mig nogle steder,
der ikke var godt for mig på
det tidspunkt. Jeg gik utroligt
meget i byen og blev hele ti-
den konfronteret med min
egen person, hvilket ikke er
sundt for nogen mennesker,
efterrationaliserer han.

De største konsekvenser
af at være et kendt ansigt har
været, at han til tider fi k et
urealistisk billede af realite-
terne. Nogle ting var ganske

enkelt nemmere, når man
hed Kasper Eistrup.

- Det giver nogle vrang-
forestillinger, som man skal
passe på med. Man skal holde
fast i virkeligheden og fi nde
en kontinuitet og normalitet
i sit liv. Det er usundt at leve
for udsvævende og arytmisk,
hvilket mit liv var i lang tid.
Nu har jeg boet det samme
sted i mange år, og folk ved,
hvem jeg er og lader mig være
i fred, forklarer han.

Den kendthed, han lever
med, kalder han moderat.
Alle danskere over fem år ved
trods alt ikke, hvem han er,

modsat omtalte hr. Larsen.
- Alligevel vil jeg gerne

have, at folk bekender kulør.
Det værste er, når folk for at
være høflige spørger: ”Nå,
hvad laver du så”, når de ud-
mærket ved, hvad jeg laver.
Det er et misforstået hensyn.
Jeg har også oplevet folk, der
har stoppet mig i et super-
marked og sagt, at de virkelig
ikke brød sig om min musik.
Det svarer jo til, at jeg stop-
pede en komplet fremmed og
sagde: ”Undskyld, dit ansigt
siger mig virkelig ingenting”.
Tak for den information og
fortsat god dag.

Kashmir, Posten, Odense,
Lørdag

❈enigmatisk: Gådefuld

”Time Has Deserted Us”:
Some odd persistent nerve
That he has got preserved
When I am all dry ice to touch
An unaff ected smile
To add up to his pile
Of insolence immaculate
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