
 

 

 

Det bedste til mig og mine venner … 
Af Ove Eriksen  

Det var det, vi fik serveret, da Munkebo Kulturhus sluttede musiksæsonen 

2013/14 med et brag af en festaften i selskab med det odenseanske orkester "En 
lille pose støj", der har specialiseret sig i at spille Kim Larsen-numre. 

Én lang perlerække af klas-

sikere fra nationalskjaldens 
ufattelig store bagkatalog. I 
alt leverede orkestret 29 

numre (inklusive 3 ekstra-), 
fra tiden i Gasolin', solopla-

der, udgivelser sammen med 
Belami, Starfuckers, Kjuk-
ken o.s.v. 

Efter indledningen med "Fly-
vere i natten" fra teaterfore-

stilling Kielgasten, drønede vi 
rask "På banen deruda'", 
men kun "Hvis din far gi'r dig 

lov" til at besøge "Nanna", 
"Rita" og "Susan Himmelblå".  

"Mig og Molly" fik undervejs følgeskab af "Inga, Kathinka og smukke Charlie på 

sin Harley", og da vi nåede til "Jyllingevej", sågar af den flinke politibetjent, der 
satte Viggo, Mohammed, Jørgen og Kaj i spjældet i 16 år for at køre 4 på en cy-

kel uden lys og lygte på. 

På den måde bliver man jo til "Dem, de andre ikke må lege med" og så kan man 
godt komme til at længes efter fjerne horisonter. Det blev klaret på en tur med 

"Jutlandia" til "Haveje" og "Joanna", ud i himmelrummet sammen med "Tarzan 
Mamma Mia", inden vi begyndte at "Længes hjem". Så "Vi vendte kajakken" og 
returnerede hjem til "De smukke unge mennesker". 

Men "Tik-tik", tiden går, - og hvor vi "Dagen før" spugte: "Wie geht es, schöna 
Flicka", beder vi nu "Kvinde min", nemlig "Fru Sauterne", om at "Gøre mig lykke-

lig".  

Og pludselig: "Blip båt" er dagen forbi, og man går hjem over "Langebro" "Midt 
om Natten". 

Dermed var den egentlige koncert forbi, men så let er der ingen musikere, der 
slipper - heller ikke "En lille pose støj". Til stående bifald gav de derefter to eks-

tranumre "Det bedste til mig og mine venner" og "Kringsat af fjender", så aftenen 
kunne slutte på allerøverste hylde. 
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Og så var det alligevel ikke helt slut, for et begejstret publikum giver ikke sådan 
lige op. Det endte derfor med en fællessang, hvor aftenens "Kim Larsen" førte an 

på akustisk guitar i "Østre Gasværk", hvor vi fik lov at lufte stemmebåndene. 

Omsider - efter 2½ times - var det fyraften for orkestret, der tydeligvis trængte til 

at komme af de gennemblødte skjorter/bluser og få noget tørt tøj på. 

Det var uden sammenligning den festligste koncertoplevelse i Musikgruppens 
levetid. Et fantastisk veloplagt og velspillende orkester, der havde masser af 

overskud til at joke undervejs.  

Der er dog grund til at fremhæve gruppens sanger, 
Claus Balslev, der både i sang og udtryk/attitude 

har meget af Kim Larsen i sig. Ingen tvivil om, at 
han har researchet ganske grundigt på Larsen for 

at komme så tæt på. 

Men ingen stor koncertoplevelse uden et veloplagt 
publikum, og her var stemningen høj fra første 

nummer. En medvirkende årsag var helt sikkert, 
at der for første gang var arrangeret spisning før 

koncerten.  

Et tilbud, 
som flere 

end 30 kon-
certgæster havde benyttet sig af, og det 
initiativ vil helt sikkert blive gentaget ved 

afslutningen af næste sæson. 

Som trofast publikummer er der al mulig 

grund til at sige Musikgruppens en kæm-
pe tak for endnu en forrygende sæson i 
Munkebo Kulturhus. Til alle øvrige er der 

kun at sige: følg med her på hjemmesiden, 
hvor sæsonens koncerter bliver omtalt. 

 


