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FORORD

På grund af min kærlige interesse for ungdomsoprørets kulisser og mu-
sikhistorien fra 1960’erne frem til i dag røg jeg ind på sporet af duoen 
Lasse & Mathilde og deres vennekreds af musikkoryfæer med deres 
store lagre af fine historier og anekdoter om det, der definerede tidsån-
den. At tage et samlende kig bagud er en værdifuld ting, og det behøver 
ikke være nostalgisk på den dårlige måde. Vores ufatteligt rige kulturliv 
de sidste fyrre år fortjener at blive generindret og det gerne i sin helhed, 
for samspillet mellem litteratur, film, musik, teater, dans, manifester og 
demonstrationer var noget helt særegent ved perioden. Nutidens inte-
resse er da også nem nok at få øje på, f.eks. når København allerede nu 
er begyndt at opkalde steder efter dem, der ikke er her mere: Thomas 
Koppel, Eik Skaløe og Dan Turèll alias Onkel Danny.

Mange af den perlerække af pinger og musikere fra den tids lydtapet 
er aktive endnu. Og hvem er de så i dag? Lasse & Mathilde er stadig 
Lasse & Mathilde med brede berøringsflader og et stort repertoire 
over Carl Nielsen-sange, Højskolesangbogen til deres egen musik til 
danske digtere. Og nu også jazz. Det har vi talt om i timevis alle 
mulige steder rundt om i det danske land. Men ikke alt i deres venne-
kreds er, som man troede. Bassisten Wili Jønsson elsker f.eks. opera, 
til gengæld ser Peter Ingemann fra Røde Mor stadig marxismen som 
den bedste samfundsteori. Mange himmelstormere døde tidligt af 
druk og stoffer, men Lasse undgik at ende på det, miljøet kaldte ”ele-
fantkirkegården”, da han – tæt på at dø af druk – tørlagde sig selv for 
12 år siden. Hatten af!



Der er noget særligt med ungdomsoprøret i 60’erne og 70’erne. No-
get i det ”inderste hjerte”, som man siger i de varme lande. Det er 
identitet. Nok har vi skippet pandebåndet og ølkassereolerne, men 
bag det faste job og buksedragten sukker en lille nostalgisk sorg over, 
at silken blev slidt af drømmen fra 69. For den ånd har aldrig forladt 
os. Og vi har aldrig forladt den. Folk var over månen af livsglæde 
og forandringslyst, der satte sig i musikken. Vi var en hel genera-
tion af hippier, ungdomsoprørere, blomsterbørn, studenteroprørere, 
rødstrømper og flowerpower-folk med bare fødder, afghanerpelse og 
chillummer. Der var gadeteater, demonstrationer, psykedelisk musik, 
kollektiver, pigtrådsmusik, mikromakro, happenings, økokollektiver, 
BZ-bevægelse og Nej til atomkraft. Og folk holdt til på steder, som 
nærmest er mytologiske i dag. Gasser-huset, Maos Lyst, Christiania, 
festivalerne, Thy-lejren, Femø-lejren og Sofiegården. Og så var der de 
marxistiske bevægelser. Salvador Allende Komiteen, maoister, anar-
kister, lilleskolefolk, Solvognen og Røde Mor. Det er hele dette broge-
de billede, som bogen gerne vil mane frem – med Lasse & Mathilde 
som det naturlige fikspunkt.

Tak til forlagsredaktør Jens Eichler Lorenzen for et levende og inte-
ressant samarbejde. Tak til Århus Stiftstidende for lån af artiklen om 
Lasse & Mathildes debut og en høj femmer til journalist Uffe Chri-
stensen på Jyllands-Posten for hans nekrolog over Midtfyns Festival. 
Og en fed Hare Krishna til alle medvirkende musikere, der lukkede 
mig ind i deres skattekamre, lossede til min nysgerrighed og fornyede 
min ”sentimental-hygiejne”. Det var selve vort hjerteblod, der dun-
kede bag det lange hår dengang, og lidt hippie er man vel altid …

Peace, Love and Understanding!

Elisabeth Saugmann
København, august 2014



KAPITEL 1
BEGYNDELSEN PÅ NOGET STORT
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TOVE DITLEVSEN SPARKER EVENTYRET I GANG

Det er 1975. Ungdomsoprøret lever i gaderne i en ” inæsefaldende” duft 
af hash. Fristaden Christiania, der blev skabt af hippier med egne regler, 
er kun fire år gammel. Det samme er nøgenballetten Dødens triumf med 
musik af Savage Rose. Dan Turèlls Vangede billeder udkommer. Det er 
fem år siden, Ebbe Kløvedal Reich, Klaus Rifbjerg og Niels Skousen tog 
sig en pibe hash på Kulturministeriets trappe i protest mod ministerens 
indblanding i hashrygning under kulturaktiviteter. 

Og nu er der så sat vand over til et nyt banebrydende udbrud, der 
skal få stor betydning i mange år fremover. For det gamle agtværdige 
bogforlag Gyldendal har fundet ud af, at de også vil til at sælge plader, 
og opgaven med at udgive plader med ny rytmisk musik til digte af 
forlagets fineste forfattere er lagt i hænderne på den unge musikalske 
blæksprutte Peter Abrahamsen på det nye musikforlag ExLibris, der 
er skabt til formålet og ejes af Gyldendal. Historien kan begynde. 
Stemningen er mere end almindelig spændt i Gyldendals fornemme 
direktionslokale i Københavns indre by på en duftende sommerdag 
under et af århundredets mest hede hule hotte hedebølger.

Trods tidens flippede toner er der mange nervøse sommerfugle løs 
i auditoriet i Klareboderne, hvor litteraturens guldrandede pinger og 
skønånder er samlet på elitekunstens og finkulturens bonede gulve. 
Direktion og bestyrelse – Ole Wivel, Mogens Knudsen og Godfred 
Hartmann – er klar til ”Operation Pigesind” sammen med to unge, 
i litterære kredse ukendte, musikere: Mathilde Bondo og Lasse Hel-
ner. Lasse har sat Tove Ditlevsens digtsamling Pigesind i musik, og 
Mathilde skal synge den for digteren. Det er en slags eksamen. Det 
er hende, de venter på. Et nej fra hende vil ødelægge det hele. Efter 
intens venten er det nu! Der sukkes lettet og diskret, da en af tidens 
mest omstridte og berømte digtere, Tove Ditlevsen, gør sin entré iført 
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elegant spadseredragt, nonchalant bredskygget sommerhat og mørke 
solbriller. Man kunne faktisk lugte, at hun var på vej, for i den ene 
hånd har hun en tændt cigaret i et langt ravrør. Tove Ditlevsen er 
kendt for at være en svimmel dame med et lavt kogepunkt. Og uden 
så meget som at hilse på de to unge musikalske fynboer siger hun 
til dem: ”I skal lige være klar over, at jeg ikke kan fordrage musik!” 
Boink!

”Jeg var kun 19 år og i chok, for hun sagde hverken hej eller hvor-
dan går det,” fortæller Mathilde Bondo, der var mødt frem med hjer-
tet bankende i livet i sit stiveste hippie-puds: en smuk lang, lilla kjole. 
Hun følte, at hun havde fået en spand koldt vand i hovedet. Men 
hun var klar til at synge Lasse Helners nye musik til Pigesind for den 
fjendtlige poet. Lasse Helner, der havde lagt blod, sved og kærlighed 
i musikken, blev forarget over digterens attitude: ”Hvad bilder hun 
sig ind, tænkte jeg, men i dag er jeg ret sikker på, at nogen på forlaget 
havde vredet armen om på hende for at få hende til at komme og høre 
os.”

De to musikere måtte til det. Og det var næsten et H.C. Andersen-
eventyr, da de sang og spillede for den navnkundige forfatter og hele 
parnasset, mens de gik mere til inderligheder end til yderligheder. Og 
ifølge Lasse løb tårerne ned ad digterens kinder, mens hun røg løs 
på ravrøret, da hun havde hørt den første live-udgave af hans musik 
til hendes digtsamling, sunget sanseligt sødt og for fuld pigesind af 
Mathilde Bondo. Imens gik ungdomsoprørere og hippier i afghaner-
pelse og pandebånd ude på gaderne og var cool på den tids måde. 
Indenfor på Gyldendal var en sejr blevet hevet i land. Et hjerte var 
vundet, da den unge fynske elverpige med bedårende naturrød mund 
havde sunget med en uskolet stemme, der gik lige på indvoldene. Og 
for første gang nogensinde sagde Tove Ditlevsen ja til, at nogen måtte 
sætte hendes digte i musik og synge og spille dem. Der blev sådan set 
skrevet musikhistorie, for nu var duoen Lasse & Mathilde en realitet.
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Deres karriere var skudt i gang med et 
nik fra La Ditlevsen, og deres liv efter 
denne dag skulle blive forandret for altid. 
På selve dagen hos Gyldendal kendte de 
to unge musikere ikke hinanden. Men 
de gik straks i studiet, pladen fik masser 
af omtale og god kritik hele raden rundt, 
og på kort tid blev deres lp, Pigesind, det 
største hit på musikforlaget ExLibris med 
25.000 solgte eksemplarer. ”Pladerne gik 
som varmt brød, og vi fik mange jobs på 
den konto, men rødstrømperne var ra-
sende. De sagde, at Tove Ditlevsen var 
en selvundertrykt mandschauvinist. Og 
så var musikken ovenikøbet skrevet af en 
mand,” fortæller Lasse.

ExLibris var opfundet af Gyldendals 
bogklubredaktør Ole Verner Thomsen. 
Ideen med et pladeselskab skyldtes, at 
konkurrenten Borgen havde succes med 
Svantes viser med Povl Dissing og digteren 
Benny Andersen. Og da det store bogforlag 
Gyldendal sad på bagkataloget med Tove 
Ditlevsen, Frank Jæger og andre populære 
danske digtere, var det bare om at komme i 
gang. Musikeren og pladeselskabsmanden 
Peter Abrahamsen var hyret til at realisere 
projektet. Det siges, at der havde været pro-
blemer med at få et ja ud af Tove Ditlevsen, 
som var en ”nervesanatorisk” forfatter, der 

flere gange havde forsøgt at trække stikket med farvelbrev og det hele. 
I fuld offentlighed.

Hun var født i 1917 i et arbejdermiljø på Vesterbro i København, 

Da Lasse og Mathilde 
mødtes i 70’erne, skulle 
de som andre af tidens 
unge prøve en af de 
mange offentlige fotoau-
tomater. Privatfoto
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og hendes berømte bøger som Barndommens Gade og Man gjorde 
et Barn Fortræd solgte i store oplag. Nøgleromanen Vilhelms værelse 
sendte chokbølger ud i samfundet med en række afsløringer af den 
netop fraskilte ægtefælle, Victor Andreasens, stormfulde gøren og la-
den i tiden som chefredaktør på Ekstra Bladet. Han var kendt som 
”vaginalgangster”, og Tove Ditlevsen havde været på mange forsider 
for sit alkohol- og pillemisbrug samt selvmordsforsøg.

Med sin accept skabte hun rum for en lys fremtid for de to unge men-
nesker, der ovenikøbet kom til at holde meget af den skrøbelige digter. 
Men mindre end et år efter deres møde på Gyldendal var hun død. Dog 
var hun altså inden sit definitive farvel til livet medvirkende til et nyt 
tiltag i dansk kulturliv. En ny tradition var født. Mange digtere fulgte i 
sporet. Og de skulle komme til at trække forsider. For Lasse og Mathilde 
var virakken noget nyt, men Tove Ditlevsen var vant til forsider: ”Hun 
nåede at opleve vores plades kæmpesucces, og den glædede hende, men 
efter et fejlslået selvmordsforsøg, hvor hun var blevet fundet i en skov, fik 
hun tiltrængt fred for verden og sig selv, da det endelig lykkedes for hende 
at tage livet af sig. Den dag på Gyldendal, da vi drak lidkøb med hende 
og fik alt ordnet over en frokost med mange, mange Linjesnaps, sagde 
hun: ”Næste gang finder de mig ikke, og ude på Familie Journalen kan 
de være helt rolige, jeg har allerede besvaret min familiebrevkasse et helt 
år frem i tiden,”” husker Lasse. ”Hun endte med at elske os; hun var skøn 
og dedikerede sine bøger til os,” tilføjer Mathilde.

Pigesind var et hit, og Lasse & Mathilde var de første, der trak for-
sider for ExLibris/Gyldendal. På privatfronten var Lasse Helner gift 
og havde børn. Fra 1970-73 havde han været familiefar på Fyn, inden 
han flyttede med sin familie og slog sig ned i tidens ”røde-mondæne” 
Farum uden for København. Mathilde var kæreste med en musiker 
fra miljøet omkring Christianshavn og boede i kollektiv i Hellerup. 
Mange tror, at de to kendte hinanden i forvejen. Men det var kun 

Udgivelsen af Pigesind fik masser af avisomtale, og alle ville høre om 
hovedpersonerne Lasse og Mathilde. Her i Århus Stiftstidende, d. 3.8.1975.



15



16

overfladisk, som man nu gør, når begge er nye i hovedstaden og i den 
samme branche. For selv om de begge er fra Fyn, havde Lasse kun 
sporadisk set hende i skolegården hjemme i Odense. 

”Hun var en lille irriterende tøs, der gik og spurgte efter hash, selv 
om hun ikke var ret gammel, og når jeg så hende, vendte jeg uvil-
kårligt det hvide ud af øjnene, for hun var langt fremme i skoene,” 
siger Lasse. Og Mathilde smiler sit Mona Lisa go home-smil. Lasse 
var 9 år ældre end den ombejlede Mathilde med den uskyldsfrække 
frøkenstemme. Og det var netop på grund af den særligt poetisk ind-
smigrende pigestemme, at hun var blevet håndplukket til Pigesind på 
Gyldendal. Ifølge Peter Abrahamsen var hun som skræddersyet til 
jobbet, for siden Pigesind i 1939 udkom som digtsamling, var bogen 
tit blevet brugt som konfirmationsgave. Og så kunne man ikke have 
en stor voksen kone til at synge den. 

LYKKE, BEGYNDELSE OG MAGI

Lasse Helner var slet ikke interesseret i alt det hurtige og smarte 
i København. Han var først og fremmest komponist og musiker 
med dybe rødder i mulden og kulturen på Fyn, hvor han spillede i 
bandet Moondust med journalist og musiker Jørn Mader, der senere 
blev landskendt, ja elsket, som Tour de France-kommentator på TV 
2 med sproglige perler, der nærmest er blevet danefæ. Doping el-
ler ej: ”Han har længe sat vasen frem, nu sætter han blomsterne i”, 
”Han smider dem simpelthen ned som pærer fra et træ i efteråret” 
og ”Kys til Bjarne, kys til Danmark!” Desuden havde Lasse sit eget 
band, The Baronets, og begge orkestre spiller endnu den dag i dag. 
Det vender vi tilbage til. Da Lasse var midt i 20’erne, bevægede han 
sig alligevel over i miljøet i København, hvor mange unge var på 
barrikaderne, akkurat som de var det ude i resten af verden. I Kø-
benhavn havde folk næse for ungdomsoprør, og mange var ”codylt 
fede”. Så det var i København, kunstnere og aktivister skulle være, 
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hvis de ville pisse territoriet af. Og det ville unge Helner fra Fyn, 
der også var en blid mand med sans for fred. Men ikke altid. Og om 
opløbsfasen til Pigesind fortæller han:

”Jeg komponerede meget og spillede med i mange bands, men da jeg 
hørte om Gyldendals nye pladeselskab ExLibris og planerne om at få 
lavet musik til Pigesind, var jeg lidt skeptisk. For jeg vidste, at Tove Dit-
levsen tidligere havde afvist alle de komponister, der havde nærmet sig 
hende med planer om at sætte hendes digte i musik. Tilbage i 1972 og 
73 havde hun dog gjort en enkelt undtagelse på bøssebaren Cafe Intime 
på Frederiksberg, hvor en gammel dame, Oda eller Olga, tit sad og 
spillede sin egen musik til Tove Ditlevsens tekster. Det havde hun fået 
lov til af Tove selv, sagde hun. Men hun måtte ikke indspille noget af 
musikken. Derfor ville jeg aldrig selv være gået i gang med at kompo-
nere Pigesind, hvis jeg ikke havde fået henvendelsen fra Gyldendal. Jeg 
havde læst meget Tove Ditlevsen og syntes, det var fantastisk læsning, 
men jeg havde aldrig tænkt hendes tekster ind i en musikalsk sammen-
hæng, før end jeg skulle. Og det var ikke uden bekymring, jeg gik til 
opgaven, for mange havde prøvet at sætte musik til Pigesind før mig, 
f.eks. havde Eddie Skoller prøvet, men var ikke kommet længere, og 
Anne Linnet ville frygteligt gerne, men hun lavede siden Kvindesind.

Så da jeg blev opfordret af Peter Abrahamsen til at prøve, gik jeg 
fuldstændigt vildt i gang med at komponere. Man havde nemlig over-
vejet at lade flere forskellige komponister komme til orde i albummets 
forskellige sange, men jeg ville ikke dele opgaven med andre, jeg ville 
have den alene. Jeg var 27 år og ville fandeme lave al musikken til 
Pigesind selv. Så jeg tog fra min familie i lejligheden i Farum og flyt-
tede ind til min svigerinde i Brøndby uden for København for at få 
total arbejdsro. Her sad jeg og spillede nede i kælderen som en gal. Jeg 
komponerede og komponerede uden pauser, og hver gang jeg var fær-
dig med noget godt, sendte jeg det straks af sted til Peter Abraham-
sen inde på Gyldendal i en taxa, indtil han ringede til mig og sagde: 
”Rolig, rolig, rolig – du har fået opgaven!” Det var en helt fantastisk 
besked, men hvem skulle nu synge min musik og Toves tekst?”
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Lasse Helner sukker nostalgisk ved tanken om mødet med Ma-
thilde dengang for over 40 år siden. ”Helt magisk,” kalder han det. 
Da man begyndte at lede efter en uskolet og spontan pigestemme til 
Lasse Helners smukke musik, fandt Peter Abrahamsen hurtigt Ma-
thilde, som året inden havde indspillet sangen ”Jeg vil vende tilbage 
til markerne” med tekst af Grethe Risbjerg Thomsen. Hendes stem-
me ville passe perfekt til Pigesind, mente Peter Abrahamsen. Og Lasse 
fik et chok, da Abrahamsen introducerede ham til den nye stemme, 
der hed Violin-Mette. Lasse fortæller:

”Det gik op for mig, at det jo var hende fra Marie Jørgensens 
Skole i Odense, der nu var kendt i miljøet som et syngende og violin-
spillende stjernefrø, der gik under navnet Violin-Mette. Og ganske, 
ganske kort havde jeg faktisk truffet hende året inden, da jeg spillede 
med Baronets i Huset i Magstræde i København. Hun kom over og 
blærede sig med alt muligt, om hvor meget hun spillede, og hvor me-
get gang hun havde i den, og jeg tænkte: Hold da op – hvad pokker 
er det, hun siger? Jeg var ikke imponeret. Og tænk! Så vil skæbnen, 
at jeg kort efter stod sammen med Peter Abrahamsen og hørte hende 
på pladen og overgav mig. Hun var lige nøjagtigt den sangerinde, vi 
skulle bruge til Pigesind. Der var ingen tvivl overhovedet. Tænk at 
hun dukkede op igen – jeg var helt uforberedt på det.”

Den unge Lasse åndede lettet op. Sangerinden var fundet. Hun 
spillede ovenikøbet violin. Og nu skulle Tove Ditlevsen overbevises. 
Og det blev hun jo, som vi ved. Skæbnedagen på Gyldendal kom 
ikke kun til at lægge grunden til sangduoen Lasse & Mathilde, men 
også til ægteparret. Det sidste tog sin tid. Og selv i dag må Lasse og 
Mathilde lige trække vejret en ekstra gang ved tanken om dengang 
i København, da de to tilflyttede fynboer bevægede sig i de samme 
musikcirkler nær hinanden uden at vide det. Det må være skæbnen, 
mener de begge. Cirklen var sluttet. ”Det med, at Mathildes sang 
”Tilbage til markerne” skulle blive symbolsk for kompasnålen, for vi 
endte jo med at komme tilbage til Fyn,” siger Lasse.

Men i midten af 70’erne var Lasse og Mathilde endnu ikke et par og 
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stillede derfor op som to selvstændige musikere på lp’en Pigesind. Han 
med sit efternavn. Hun var bare Mathilde. Ikke noget med Nina og Fre-
derik her. Mathilde indspillede Pigesind i Wifos-studiet på Nylandsvej 
på Frederiksberg. ”Da vi skulle indspille videoen, der skulle køre i bog-
handlervinduer over hele landet sammen med plakater med os, ville jeg 
gøre mit hår ekstra smukt. Men det gik helt galt, for hver gang jeg havde 
klippet pandehår, blev det pilskævt og skulle så klippes lige. Så jeg klip-
pede igen og igen og igen, indtil jeg kun havde en streg stritpandehår helt 
oppe ved hårgrænsen, som man kan se det på videoen. Der var der ikke 
noget at gøre, men jeg havde da min smukke lilla hippiekjole på,” husker 
Mathilde med det smil, der gør, at man godt forstå, hvorfor vennen Povl 
Dissing kaldte hende ”en engel med en violin”, når de spillede folkemu-
sik sammen. Det gør de endnu, og særligt den gamle danske vise ”Som 
stjernerne på himlen blå” vækker sorrig og glæde på grund af Dissing og 
Bondos ”skæve” nærvær, der rækker langt ud af boksen. 

PIGEN MED VIOLINEN OG GASOLIN’ 

Den purunge hippie-violinist Mathilde Bondo fra Odense var i lig-
hed med Lasse Helner kort forinden kommet fra fødeøen Fyn til ho-
vedstaden. For det var her, det sneede. Eller som hippie-folk sagde 
dengang: Der var knæhøj karse og bred ymer. Det var fedt og syret 
eller codylt og småborgerligt. 

Der var orden i etiketterne på oprørets hylder. Mette Mathilde Bon-
do, med kunstnernavnet Mathilde, husker stadig med glæde, at det 
blev en fantastisk præsentationsturne landet over med Pigesind sammen 
med bl.a. Lasse, Ole Fick, Jan Toftlund og Erik Grip. Også publikum 
røg med på Pigesind. Ifølge Lasse og Mathilde var boghandlerne vilde, 
og rundt om på landets togstationer var der store plakater med den nye 
solist Mathilde, som bød på noget, ingen havde hørt før. Men så skete 
der noget uventet. Pludselig ville folk kun have Mathildes autograf. Og 
det var på grund af Gasolin’ og Kim Larsen. Det kræver en forklaring, 
og den får vi her helt fra begyndelsen. Mathilde fortæller: 
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”Som stor pige havde jeg fået undervisning af den navnkundige 
Ewald Thomsen og spillede derpå med folkemusik-grupperne Djurs-
land Spillemændene og Hvalsøspillemændene, efter at jeg var flyttet 
hjemmefra allerede som 14-årig. Jeg tog til Jylland, hvor jeg boede 
hos min moster i Silkeborg og begyndte faktisk at spille med Djurs-
land Spillemændene, fordi jeg havde en kæreste på Djursland. Så hver 
weekend blaffede jeg frem og tilbage mellem Silkeborg og Djursland 
for at spille violin med dem. Jeg jammede også med Lone Keller-
mann, der ofte kom med datteren Iben i et kollektiv på Djursland, 
hvor jeg slog mig ned for en tid. Dengang var der kollektiver alle 
steder over hele landet, og det var virkelig steder, hvor man voksede. 
Jeg kom først og fremmest til København, fordi jeg savnede nogen at 
spille sammen med. Baggrunden var, at jeg i 1973 havde været med 
på pladen Kvinder i Danmark. Jeg husker ikke, hvem der havde banet 
vejen for mig, for jeg var jo ganske ung. Men Helle Ryslinge, der 
ligesom jeg havde skrevet sange til pladen, havde i hvert fald peget på 
mig og sagt: ”Hun kan spille violin og laver melodier.” 

Så vi mødtes alle sammen i Aarhus og København, inden vi ind-
spillede pladen på en højskole oppe ved Vrå i Nordjylland. Ha! Jeg 
ved ikke engang, hvem vi egentlig var, for dengang i 70’enes røde 
kredse måtte man ikke hedde noget på plader. Det var en tid med 
stærke politiske venstrebevægelser – herunder kvindebevægelsen. Så 
man var en gruppe, et fællesskab, ikke enkeltpersoner med navne. 
Ergo måtte der ikke stå på coveret, hvem der var med på pladen.

Bagefter inviterede Helle Ryslinge mig over til Købehavn, hvor hun 
boede. ”Kom bare forbi en dag,” sagde hun. Så jeg troppede op en af-
ten og mødte blandt andet hendes kæreste, der var alene hjemme. Det 
var ikke så godt, for jeg blev kæreste med hendes fyr. Det var rigtig 
skidt, og hun blev meget, meget vred på mig. Det kunne jeg godt 

Hippiepigen og rebellen Mathilde i 1970’erne, inden hun mødte Lasse. 
Den første kontrakt med DR, på turne med Hvalsø Spillemændene og 

hvile med venner på Djursland. Privatfoto
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forstå. Men han fastholdt, at de to ikke længere var kærester, og jeg 
var ung og nem at smigre, så vi flyttede sammen i hans atelier i et kol-
lektiv på Strandvejen 83 A, der var ret flippet med mange musikere.

Nu var jeg så pludselig kæreste med en musiker og boede i hovedsta-
den. Vi var mange musikere i kollektivet, og vi befrugtede naturligvis 
hinanden musikalsk, røg tjald og jammede, desuden plejede vi omgang 
med alle de andre musikere og de andre kollektiver. Vi boede tæt på 
det senere så berømte kollektiv på Svanemøllevej i Hellerup, Maos Lyst, 
som var et af landets ældste kollektiver, der igennem årene har huset en 
lind strøm af kreative igangsættere og festlige beboere. Også den store 
Kløvedal-familie holdt til der. Der lå også kollektiverne 100 Blomster 
og Nordkrog, hvor blandt andre Henrik Strube boede, også tromme-
slageren Peter Mogensen fra Røde Mor hang ud dér. I Mathildes kol-
lektiv kom bl.a. fotografen Susanne Mertz, der var kæreste med Bjørn 
Uglebjerg, som spillede i Swing Jørgens Rytmecirkus. 

Jeg har altid elsket hunde og husker, at nabokollektivet Nordkrog 
havde en fantastisk hund, der hed Laban, som selv kørte med S-tog. 
Og i nærheden boede bl.a. Anne Marie Helger og Carsten Lund med 
deres lille Johanne, som i dag har et firma med lækre kjoler. 

Journalisten og forfatteren Niels Ufer kaldte de tre tætliggende kol-
lektiver i Hellerup og København Ø for ”Landsbyen”, og jeg blev gode 
venner med de fleste, særligt astrologen Douglas, Henning Prins og 
alle Kløvedalerne: Pernille, Mogens, Troels og ikke mindst Ebbe. I det 
hele taget blev mange livslange venskaber knyttet i den tid. Da Ruth 
senere – i 1980 – fødte Troels’ og hendes første datter, Gurli Marie, 
boede de i Københavnersalonen, som lå på hjørnet af Skindergade og 
det stræde, der går ind mod Gråbrødre Torv. I det kunstnerkollektiv 
boede også folk som Pernille Helweg Kløvedal og Jesper Jensen, så der 
blev virkelig talt og talt og røget hjemmerullede og pøledrukket vinho 
verde fra Portugal, til vi var helt blå i hovederne. Mange nætter er gået 

Violinpigen Mette inden hun tog til København og blev berømt under 
navnet Mathilde. Privatfoto
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i salonen med at ordne verdenssituationen, og der blev skrevet tekster 
til mange af tidens sange, når vi vendte emnerne. 

Da det gik op for mig, at jeg ville være professionel musiker, be-
gyndte jeg at cykle ud til Christianshavn hver dag, for det var der, 
det hele foregik, og det var her, de unge, hippe Gasolin’-drenge var. 
Der var et frugtbart, kreativt musikmiljø med masser af fælles jam-
sessions med udveksling af musik og røg. Jeg blev hurtigt kendt som 
Mathilde med violinen, og nej, hvor var det sjovt at komme rundt i 
miljøet, for der var musikere over det hele, og der var alle slags. Man 
kunne både spille med jazzmusikere, folkemusikere, rockmusikere og 
protestsangere. Vi krydsede veje, alle var bare på ”hej”, for vi var kun 
få aktive musikere dengang, så alt var afslappet, vi hjalp hinanden, og 
min fascination af miljøet var stor, for det var fedt, at man ikke var 
bundet til noget.” 

KIM LARSEN OG ”LANGE LONE” HITTER STORT PÅ TV

Kim Larsen og Mathilde på Østre Gasværk, hvor deres ”Lange Lone” blev 
berømt gennem Danmarks Radio over hele landet. Privatfoto




