
Af Jannie Fjordside

HUDLØS ÆRLIG  Bosse Hall Chri-
stensen har sat sig i fortællepo-
sition i den cremefarvede sofa. 
Ikke på kanten, ikke tilbagelæ-
net. Lige midt i sofasædet. Med 
begge fødder fl adt i gulvet og 
en hånd på hvert sit knæ, når 
de da ikke fl yver rundt i luf-
ten og hjælper hans fortælling 
på vej. Fortællinger. Han har 
mange af dem. Og han er ikke 
længere bange for at fortæl-
le den vigtigste af dem: histo-
rien om knægten, der elskede 
Anders And, og manden, der 
med tiden lærte at holde mere 
af sig selv end sprutten. 

Med et lydløst klap i den 
brune plaid, der breder sig ud 

over sofaens anden halvdel, og 
en stemme, der nærmest blø-
der af kærlig overbærenhed 
– sådan en stemme, man kun 
kan fremtrylle overfor et lil-
le barn eller et kæledyr – kal-
der han Oskar til sig. Den log-
rende, kælesyge krydsning har 
været hans bonkammerat i syv 
år. Det er den slags ord, han 
bruger. 

’Bonkammerat’. 
Selv om kroppen har rundet 

de 65, er det stadig den 15-åri-
ge knægt med hang til rock 
musik og fjollede ord, man 
mærker. Sådan er det med Bos-
se; kontrasterne danser rundt 
om og indeni ham. 

Hans lejlighed i Fredens-
borg har ungdommens lethed, 
men den modne smags beslut-
somhed. Fra den livagtige spa-
regris i vindueskarmen til uret, 
der har glemt sin ramme, så 
tallene danser på væggen over 
sofaen. I sin stemme bærer han 
både sin opvækst i Charlotten-
lunds mondæne villakvarterer 
og drengefl aben, der aldrig 
troede, at han skulle forlade 
København. 

Og så er der øjnene. 
Bag det sorte Ray Ban stel 

er de gråblå øjne så fugtige, 
at man kunne tro, han næsten 
græd. Alt imens oprigtige lat-
terbrøl sprutter ud af ham med 
gavmilde mellemrum. 

Han er den Bosse, der elsker 
selskab og gøgler, fordi han 
slet ikke kan lade være. Og Bos-
se, som har brug for at trække 
sig væk fra verden for ikke at 
brænde ud. I dag har han lært 

de to sider af sig selv at kende 
og budt dem indenfor som to 
ligeværdige sider af den, han 
er. Rejsen dertil har været 600 
kilometer lang og varet det 
meste af hans liv. Den begynd-
te en sjasket januardag i 2004.

Druk-tur-retur
Bosse sad på et værelse på 
Hotel Kong Arthur ved søerne 
i København, dén dag i januar. 
Temperaturen lå omkring nul, 
hans humør var endnu længe-
re nede. Han og kæresten var 
lige kommet hjem fra det, der 
skulle have været en god ferie 
på Gran Canaria. 

”I taxaen -,” begynder han 
og ler lidt støvet, næsten som 
en hovedrysten af sig selv og 
situationen:

”Vi holdt nedenfor hendes 
lejlighed i taxaen – jeg hav-
de jo ingen lejlighed, jeg var 
hjemløs. Jeg var jo vant til at 
køre i Porsche og med guld-
kort og hallo! – Det var fande-
me hårdt, du. Men så kørte vi 
hjem til hendes lejlighed, og 
lige før hun steg ud af bilen, 
sagde hun: ”Du kører videre, 
du skal ikke med op.” Der sad 
jeg så, det var den 6. januar, 
med en kuffert fuld af snav-
set sommertøj og Converse på 
fødderne og sagde bare: ”Nå.”

Bosse havde bedt chauffø-
ren køre ham til Hotel Kong 
Arthur; det var det eneste sted, 
han lige kunne komme i tan-
ker om. Og der sad han så nu. 
Godt i gang med at drikke sig 
selv ihjel. 

Han havde drukket tæt i 
årevis. 

Fra den allerførste tår havde 
Bosse elsket, hvordan alkoho-
len lod ham sive ud af sin egen 
krop. Den selvbevidste efter-
nøler, som aldrig følte, at han 
passede ind, blev mere tilpas. 
Samtidig lagde alkoholen en 
hinde om den barndom, der 
hele tiden spøgte i ham.

Barndomshjemmet i Char-
lottenlund bestod af Bosse, 
hans to ældre søskende, en 
alkoholiseret far og en mor, 
der for det meste af tiden hav-
de travlt med ikke at være 
til stede. Over for sine børn, 
måske, men ikke for dem. Hun 
satte sine egne behov i forre-
ste række, bagtalte ungernes 
far og lagde ikke skjul på sine 
mange sidespring. 

Som efternøler blev Bosse 
hurtigt alene i hjemmet med 
forældrene. Han forgudede sin 
far, men når fl askerne kaldte, 
kunne han være væk i dage og 
uger ad gangen. Moren elske-
de og hadede han på samme 
tid. Hun var grov og manipu-
lerende, men samtidig del-
te de to en humor, som ingen 
andre i familien forstod. Sam-
men kunne de ligge fl ade hen 
over bordet af grin.

Morens humor, som blandt 
andet kom til udtryk gennem 
løjerlige ord, kom til at for-
me Bosses liv mere, end han 
nogensinde kunne have drømt 
om. Det samme gjorde mang-
len på ubetinget omsorg og 
farens gen for de våde sager.

Bosses egen trang voksede 
støt. Mange øl blev til endnu 
fl ere i de musiske år før og i 
begyndelsen af tiden med Shu-
bi-dua – men hva fa’en, man er 
vel rock musiker?

De første år buldrede ban-
det derudaf med en succes, der 
tog fusen på mange og i høj 
grad dem selv. Efterhånden 
kom de gode ideer imidlertid 
lidt trægt. Forholdet mellem 
nogle af medlemmerne blev 
langsomt mere anspændt, og 
Bosse, der siden begyndelsen 
havde været en af ankermæn-
dene bag Shu-bi-duas fi ffi ge 
påfund og humoristiske tek-
ster, blev stadig mindre popu-
lær i takt med, at hans misbrug 

tog til. Exitet kom i september 
1981. Han og to andre af ban-
dets medlemmer fi k at vide, at 
Shu-bi-dua ville fortsætte uden 
dem; de blev smidt ud. Med ud 
røg ikke bare Bosses levebrød, 
men også det gamle kamme-
ratskab, hele hans identitet. 

Bosse drak stadig mere, 
og selv om han havde været 
en mester i at skjule sin tørst, 
begyndte hans nærmeste kol-
leger efterhånden at lægge 
mærke til misbruget. Han var 
helt ude i tovene. Så langt, at 
han den 16. december 1991 
fandt sig selv i et stort træ, ét 
skridt fra at tage den ud over 
grenen med en løkke om hal-
sen. Han magtede ikke læn-
gere det svigt, han blev ved at 
pådrage sine to børn. 

Nu sad han så der, 13 år 
senere på Hotel Kong Arthur, 
og skulle igen vælge mellem 
fl asken eller livet.

”Det gik op for mig, at 
nu havde jeg to mulighe-
der: Enten så drikker du dig 
selv ihjel, for det er det, du er 
i gang med. Eller også har du 
én mulighed tilbage, du aldrig 
har prøvet, og det er AA,” siger 
Bosse og bliver sjældent stille i 
stemmen. 

Han havde været i fl ere 
behandlinger for misbruget 
før, men altid vægret sig mod 
AA-møderne. Især møderne i 
Ryesgade, stedet, hvor de før-
ste AA-møder i Danmark blev 
holdt i 1950erne. Møderne i 
Ryesgade havde ry for at være 
’hard core’; der blev ikke givet 
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Jeg havde jo ingen 
lejlighed, jeg var 
hjemløs. Jeg var 

jo vant til at køre i 
porsche og guld-

kort og - hallo!  Det 
var fandeme hårdt, 

du...

Rundt i 
Gokke-
lajserne

Bosse med sin trofaste Oskar. En af Bosses tidligere hunde, Cocker Spanielen Bella, var inspirationskilde til Shu-bi-dua-hittet ’Vuffelivov’. Foto: Jannie Fjordside

Livet har drevet tidligere Shu-bi-dua-med-
lem Bosse Hall Christensen ud i mange 
kroge. Og han har drevet det ud, hvor det 
næsten ikke kunne bære. Fra sit hjem i Fre-
densborg fortæller han om det vilde liv, der 
for nylig blev til en erindringsbog

Bosse på trommer i baggrunden med forsanger Michael Bundesen og Kim 
Daugaard i front. Privatfoto

Glade dage - overrækkelse af platin-, sølv- og guldplader for plade nr. 2 og 3 på 
Plænen i Tivoli i 1977. Bosse står yderst til venstre. Privatfoto

I 2010 spillede Bosse og eks-shubberne Michael Hardinger og Claus Asmussen 
for de danske soldater i Afghanistan - det gjorde et kæmpe indtryk på dem. 

Enten så drikker 
du dig selv ihjel, 
for det er det, du 

er i gang med. 
Eller også har du 
én mulighed til-

bage, du aldrig har 
prøvet...
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Blazer fra IN FRONT
Pris kr. 800,-  

Pris på DAGEN 

kr. 400,-

Top fra IN FRONT
Pris kr. 300,-  

Pris på DAGEN 

kr. 150,-

Humlebæk Strandvej 48 - 3050 Humlebæk - Tlf. 49 19 09 73 -  Følg os på Facebook - www.akayser.dk - alice@akayser.dk

Kayser Husk indlevering
til rens og pres.
Vask af 5 skjorter
kr. 120,00

Mosters Kaffebar
byder denne DAG på
kaffe og kage til 

Hanne Pihl
har på DAGEN 
tilbud på en buket til

35,-

100,-

DAGENS BUKET
fra Hanne Pihl  

kr. 100,-
Torsdag den 30. oktober 

kl. 11.00 – 17.30

PIGERNES DAG HOS KAYSER
m/stylist Lone Woolf fra IN FRONT

Har du brug for inspiration?
Så kig forbi butik KAYSER

hvor Lone vil give råd og vejledning.

På dagen udlodder vi 3 gavekort
á 500 kr. til køb af IN FRONT.

TILBUDDENE GÆLDER KUN
TORSDAG D. 30. OKTOBER

OSTEKLOKKEN I ROSKILDE · Algade 66 · 4000  Roskilde · 46 35 09 66
OSTEKLOKKEN I HUMLEBÆK · Humlebæk Strandvej 52 

· 3050 Humlebæk · 29 36 05 62

BRIAN’S DEN BEDSTE
Vel nok Danmarks bedste 

mellemlagrede ost
Som mejeristen siger: 

En ost der smager af ost, uden at være stærk…

SKAL PRØVESMAGES...

10 KR.
100 G
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plads til udenomssnak om 
ligusterhække og plæneklip-
ning. Bosse havde aldrig skul-
let nyde noget. Men nu tog han 
derhen.

Det blev hans redning.

Anden og ham den anden
Mens alkoholen var en fl ugt 
fra verden, var humoren Bos-
ses evige redningskrans. I de 
glade Shu-bi-dua-dage havde 
den affødt de originale indfald 
til tekster, cover-illustrationer 
og ’gimmicks’ på scenen. Efter 
bruddet med bandet voksede 
hans talent for at fl ække fi nur-
lige vendinger og musik sam-
men til et produktionsselskab, 
som hurtigt fi k succes som et 
af Danmarks første og største. 

Humoren havde han med 
sig hjemmefra, fra sin mor. Og 
fra barndommens anden store 
rollemodel, som har fulgt ham 
ind i voksenlivet: Anders And 

(den rigtige Anders And, som 
var født af Carl Barks, forstås). 

”Jeg synes, Anders And er 
et menneske på godt og ond. 
Han er hidsig, svigefuld, han 
er en satan, han er god, og han 
har humor – han passede fuld-
stændig til mig. Altså, giv en 
karakteristik af Anders And, og 
du har en karakteristik af mig, 
Jeg tænkte fra første færd: Den, 
and, han er for hyggelig, han 
er for sjov.”

Måske er der noget om det 
med karakteristikken; i hvert 
fald mærkes indfl ydelsen fra 
universet i Andeby tydeligt, 
som han sidder og fortæller. 
Når han pludselig spærrer 
øjnene op og skærer en mas-
se, der ser ud, nøjagtigt som 
Anders Ands (måske) vel-
kendte ”GULP!” lyder. Eller 
når han, ud af det blå, lader 
den ene hånd fi se rundt i 
propelfart foran halsen for 
at illustrere den usynlige 
butterfl y, som hans indre 
gøgler går klædt i.

Men selv om han ser sig 
selv i den and, han med 
det samme faldt for, skulle 
det tage ham det meste af sit 
liv at blive dus med sig selv. 
Ad halv-okkulte omveje førte 
AA-møderne i Ryesgade ham 
ud på en pilgrimsvandring fra 
Burgos til Santiago de Compo-
stella i Spanien. 600 kilometer 
i selskab med sig selv.

”Nu vil jeg ikke kalde det en 
åbenbaring, for det er så stærkt 
et ord,” siger Bosse og efter en 
rundtur ud af et par af hans 
kortere tangenter, fortsætter 
han:

”Dem, der går turen alene, 

får indsigt i sig selv. Det var 
derfor, jeg tog den tur. Du kan 
gå en hel dag uden at møde 
nogen, og så begynder du at 
snakke med dig selv.”

Den clairvoyante kvinde, 
Rikke, som havde rådet ham 
ud på den spanske ’Camino’, 
mente, at han ville fl ytte fra 
København til Nordsjælland 
– sandsynligvis Fredensborg. 
Aldrig i livet, bedyrede han; 
ikke ti vilde heste kunne få 
ham ud af København. 

Hun mente også, at han 

Jeg har kigget alle 
mine dæmoner i 
øjnene, og nu er 

jeg ikke bange for 
dem mere. Jeg har 

sluttet fred med 
mig selv...

med tiden ville skrive en bog. 
Det skulle han heller ikke nyde 
noget af. Men hun blev ved; det 
ville være godt for ham, og han 
kunne lige så godt indstille sig 
på det. I år udkom hans erin-
dringsbog, ’Gokkelajser’.  

Ved at skrive bogen, har 
Bosse vandret gennem sit liv 
igen. Han har grædt, skreget af 
grin og fået evnen til at se sig 
selv lidt udefra. Lært sit eget 
hele menneske at kende og 
ikke kun ham, der i årevis svig-
tede dem, han elskede højest. 

Det har krævet mange års tilløb for Bosse Hall Christensen at skrive sin erin-
dringsbog, ’Gokkelajser’, men nu, hvor bogen er færdig, føler han sig lettet:
“Jeg har pyntet på mit liv hele livet, nu ville jeg fortælle sandheden,” fortæller 
han. Bosse håber, at bogen kan inspirere andre og minde dem om, at der altid 
er et håb - også når man ligger rigtig langt nede i skidtet. 
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”Jeg har kigget alle mine 
dæmoner i øjnene, og nu er 
jeg ikke bange for dem mere. 
Jeg har lært mig selv at kende 
og fundet frem til, at jeg sgu 
egentlig meget godt kan lide 
ham Bosse Hall Christensen. 
Han kan være en værre en og 
kæfte op og alt muligt, og så 
kan han være sjov og under-
holdende og gøre noget godt 

for andre mennesker. Jeg har 
sluttet fred med mig selv.”

Gokkelajser. 
Det var et af hans mors man-

ge hjemmestrikkede ord, det 
sprog, de havde til fælles. 

Agurkesalat, betyder det. Og 
bogen kunne ikke have heddet 
andet; Bosses liv har været en 
omgang agurkesalat. 

Det sure med det søde.  


