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L
ige inden for hoveddøren i det
grå hus i Hellerup viser Johnny
Reimar vej ned ad en trappe, der
fører til ”hulen” – hans drenge-
værelse i kælderen, hvor vægge-
ne vidner om en lang og succes-

fuld karriere. I den ene ende, længst fra dø-
ren, står et skrivebord med en computer.
Rundt om hænger diplomer, priser og ind-
rammede LP-plader. 

Langs venstre side hænger syv guitarer
med tilhørende billeder af kunstnere.

»Ja, det er mine autografguitarer,« siger
Reimar og slår stolt ud med armene.

Både den britiske Tommy Steele, regnet
for det første store rock’n’roll-idol fra Stor-
britannien, og danske Jørgen Ingmann er
blandt ophavsmændene til signaturerne,
der pryder instrumenterne og minder en
om, at Reimar har en rocket side.

Pladerne viser de af Reimars udgivelser,
der har solgt mest, og afslører endnu en side
af den musikalske entreprenør – hans voks-
ne legebarn. Den plade, der har solgt aller-
mest, hele 100.000 eksemplarer, er nemlig
hans berømte smølfehits fra 1978.

Rundt om smølfepladerne hænger fl��ere
numre af ”Johnny Reimar Party”, og gemt i
mængden fi��nder man en lille singleplade,
der, akkurat som øjnene falder på titlen,

sætter gang i en indvendig sang: »Folk vil
gerne ha' noget at grine af?! Du burde købe
dig en tyrolerhat … «

Tyrolerhatten blev fravalgt
Netop den sang kan langt de fl��este danskere
på tværs af fl��ere generationer helt sikkert
synge med på, og selv om Johnny Reimar
har rundet de 75 år, optræder han stadig
gerne med tyrolerhatten på. Mange forbin-
der sikkert sangen, der udkom i 1969, med
”Dansktoppen”, men faktisk kom melodien
aldrig ind på radiohitlisten.

»Den kunne godt have været på, men den
blev aldrig testet,« fortæller Johnny Reimar
og sætter sig i en stol foran skrivebordet.

Hverken ”Du burde købe dig en tyroler-
hat” eller ”Lille fregnede Louise”, Johnny
Reimars to største hits, har været på ”Dansk-
toppen”. Sangen om Louise fra Karise ud-
kom, før radiovært Jørn Hjorting startede
hitlisten i 1968, og sangen om den fjollede
hat er et godt eksempel på grammofonbran-
chens største kritik af ”Dansktoppen”. 

Som indspilningschef, talentspejder og
teenagekonsulent ved grammofonselskabet
Nordisk Polyphon var Johnny Reimar både
kunstner på ”Dansktoppen”, men også en
del af branchens business, og han har ikke
altid været helt enig med værten Jørn Hjor-
ting. Listen fungerede nemlig sådan, at en
redaktion med blandt andre Hjorting valgte
de numre ud, som lytterne efterfølgende

kunne stemme om.
”Tyrolerhatten” var et af dem, der blev

valgt fra.
»Det var jo ret hemmeligt, hvem der i

grunden valgte de melodier, som skulle te-
stes. Hvem sagde f.eks. nej til ”tyrolerhat-
ten”? Det fi��k vi aldrig noget entydigt svar
på,« fortæller Johnny Reimar.

Tilpassede sig hitlisten
Jørn Hjorting har forklaret til Jyllands-Po-
sten, at lige netop tyrolersangen blev afvist
på et højere niveau: 

»Programchefen, Kaj Bruun, blandede sig

normalt ikke meget, men det var ham, der
sagde nej til "Du burde købe dig en tyroler-
hat". Han syntes, at den var for plat,« fortal-
te Jørn Hjorting.

Den information ændrer dog ikke meget
på Reimars kritik.

»Det kan da godt være, at Bruun har hørt
melodien og sagt, at han ikke ville have den
med, men det er da stadig forkert. Hvorfor
må lytterne ikke bestemme det?« spørger
Johnny Reimar.

Udvælgelsen var simpelthen for tilfældig,
mener han, men i grammofonbranchen
lærte man at tilpasse sig. 

»Nogle gange lavede vi endda teksten om!
Man ringede til Jørn Hjorting og spurgte,
hvad der var galt, siden et nummer ikke
blev testet, og så sagde han ”Ah, det er den
tekst, hvor I synger sådan og sådan … ”. Så
lavede vi en helt ny plade og smed den
gamle væk – og så kom den ind,« fortæller
han. 

Følg opskriften!
I virkeligheden blev det hurtigt sådan, at
man bare skulle kende de rigtige ingredien-
ser, hvis man ville have succes på ”Dansk-
toppen”. 

»Du kunne næsten altid følge den samme
opskrift,« siger Johnny Reimar og sætter sig
frem på stolen for at fortælle.

»Altså, det var jo som regel en lille histo-
rie, der blev fortalt: Der skulle være en kort,

»Det lyder
fuldstændig
gak i mine
ører, at man
ringer til en på
75, når man
skal have gang
i en fest«

Programchefen, Kaj Bruun,
blandede sig normalt ikke
meget, men det var ham,
der sagde "nej" til "Du bur-
de købe dig en tyrolerhat".
Han syntes, den var for plat.
Jørn Hjorting, radiovært, om Johnny Reimars
største hit, der aldrig har været på 
"Dansktoppen"

Først spillede han pigtråd og optrådte med sange fra sine
rock’n’roll-idoler, siden blev han dansktop-stjerne, og
som talentspejder opdagede han kunstnere som Birthe
Kjær og Bjørn & Okay. Johnny Reimar har været med fra
længe før ”Dansktoppen” var en ting, og han står stadig
på scenen med tyrolerhatten på hovedet.
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iørefaldende introduktion. Så kom der et
vers, hvor man sang, at man havde været i
udlandet i mange år, og nu vendte man til-
bage. Så kom omkvædet, der skulle være no-
get i stil med: ”Og så stod du der i døren”,«
fortæller Johnny Reimar og synger den sid-
ste sætning med godt schwung i melodien.

»Og så kommer der et vers igen, som
handler om, at vi boede sammen i mange år
og ”bla bla bla”. Og så igen: ”Og så stod du
der i døren”,« synger Johnny Reimar derud-
ad.

Den sidste ingrediens var at gå en halv to-
ne op og slutte sangen af.

»Det var opskriften,« siger Johnny Reimar.
»Og dem, der skilte sig ud og prøvede at

lave noget lidt mere indviklet og bedre mu-

sikalsk, blev som regel ikke stemt ind,« tilfø-
jer han. 

Som producent af både rock og dansktop-
musik har han også ofte været med i prote-
ster mod Danmarks Radio og hitlistens
magt.

»"Dansktoppen" var så dominerende og
havde så stor magt, at alt andet ikke havde
samme muligheder,« fortæller han.

Det gjaldt bl.a. den dansksprogede rock,
der kom frem omkring 1970, og som indtil
1972 ikke havde en hitliste på Danmarks
Radio – og som ikke havde en chance for at
blive stemt ind på den konforme "Dansk-
toppen". 

Nok af samme årsag mente fl��ere modstan-
dere af ”Dansktoppen”, at musikken var lige
enkelt nok.

»Hvilket de måske kan have ret i, men det
var altså det, publikum ville have,« siger
Johnny Reimar. 

Talentspejderen
Og Johnny Reimar havde om nogen øre for,
hvad publikum ville have. Som ansat ved
Nordisk Polyphon opdagede han fl��ere nye
stjerner. På rocksiden var det bl.a. Savage
Rose, og til ”Dansktoppen” var det både
Bjørn & Okay og hitlistens dronning Birthe
Kjær. 

Da han fandt Bjørn & Okay, var de allere-
de et kendt navn i Nordjylland, hvor de
spillede hver eneste onsdag på Hotel Phønix

i Thisted. Dengang hed de Okay Kvartetten,
og Reimar er næsten sikker på, at hele ”op-
dagelsen” var iscenesat af forsanger Bjørn
Hansen. 

Reimar og hustruen Annie var inviteret på
en uges ophold på Hov-Odde Kro i Thy, og
hver dag gik en af tjenerne og lyttede til den
samme musik på sin transportable båndop-
tager – det kunne ikke undgå at fange ta-
lentspejder Reimars interesse.

Da han spurgte tjeneren til musikken, fi��k
han forklaret, at det var et lokalt band, som
spillede hver uge i Thisted, og Johnny Rei-
mar tog ind til byen for at høre det.

»Det var helt sikkert det, der var menin-
gen,« siger Johnny Reimar med et godmo-
digt grin.

Det viste sig også senere, at det var Bjørn
Hansen, der stod bag invitationen fra Hov-
Odde Kro, men han har aldrig indrømmet
konspirationen.

»Nej, han griner bare, når jeg spørger,« si-
ger Johnny Reimar. 

Pladekontrakt under pres
I modsætning til Bjørn Hansens skarpt ud-
tænkte plan for at få Johnny Reimar til Thy,
så var opdagelsen af Birthe Kjær mere ligetil.
Hun havde en ganske stædig manager ved
navn Basse Bertram, som kimede Reimar
ned for at få ham til at komme til hendes
koncert i Aarhus, hvilket Reimar fl��ere gange
afslog. 

»Jeg rejste i det hele taget ikke ret meget
for at høre kunstnere, men bad dem altid
sende et kassettebånd, og så bedømte jeg ud
fra det, om det var noget, jeg skulle gå vide-
re med,« fortæller Johnny Reimar.

Men Basse Bertram var sikker på, at ta-
lentspejderen ville slå til, hvis han bare så
den 20-årige Birthe live. Derfor sendte han,
uden Reimars vidende, en taxa for at hente
ham, da han alligevel var i Randers med Sa-
vage Rose. Den ihærdighed kunne Reimar
ikke afslå.

»Men han tog virkelig fusen på mig,« si-
ger han.

Da han ankom til dansebaren ”La Caba-
na” i Aarhus, hvor hun skulle optræde, hav-
de Bertram allerede inviteret den lokale
presse, som skulle overvære Johnny Reimar
bedømme den aarhusianske sangerinde. Da
hun var færdig på scenen overtog Bertram
mikrofonen og spurgte åbent ud i rummet,
om Johnny Reimar så ville give en hende en
kontrakt.

Publikum hujede og klappede, og Bertram
accepterede ikke et svar, førend Reimar hav-
de været oppe på scenen og sige højt i mi-
krofonen, at han ville give hende en plade-
kontrakt. Og så var Birthe Kjær godt på vej
til en karriere, som hun stadig har succes
med nu, 50 år senere. 

Musik på samlebånd
Både Birthe Kjær og Bjørn & Okay 

MR. SHOWBIZ JOHNNY
REIMAR

Født Reimar Kristensen den 12.
juni 1943 i Odense.

Karrieren begyndte for alvor, da
han og hans skoleband vandt en
amatørkonkurrence i Tivoli
Odense i 1958.

Debuterede på plade med The
Cliff��ters i 1961.

I 1963 blev The Cliff��ters opløst,
og han dannede i stedet The
Scarlets.

Året efter fi��k han sin danskspro-
gede debut som solist ”Lille
fregnede Louise”.

I 1969 udgav han "Du burde kø-
be dig en tyrolerhat", som aldrig
kom på ”Dansktoppen”, men fi��k
succes, fordi han kom i fjernsy-
net. 

I 1972 kom "Sikk' en fest, vi har
haft nu i nat".

I slutningen af 1970'erne fi��k han
stor succes med hittet "Smølfe-
sangen", som han de følgende
år turnerede landet rundt med
sammen med Smølferne.

Reimar har siden 1960'erne pro-
duceret musik, og han stod bl.a.
for lanceringen af en lang række
kendte dansktopkunstnere, her-
iblandt Bjørn & Okay, Birthe
Kjær og Familien Andersen.

Smølfesange, partymiks og en
berømt tyrolerhat: Johnny Rei-
mar – her med hunden Bubi – har
i sin 60-årige musikkarriere
spændt vidt. Men den har altid
handlet om at gøre andre
mennesker glade. 
FOTO: STINE BIDSTRUP
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50 år
MED DANSKTOPPEN
Dansktoppen havde premiere
søndag den 1. september 1968
med Jørn Hjorting som vært.
Gennem centrale personer for-
tæller vi i en sommerserie om
den populære hitlistes historie.



Du burde købe dig 
en tyrolerhat

Jeg har været på tourne
havde ingen stor succes
men den kloge direktør

klapped mig på skuldren Johnny,
sae' han ta' og hør

Du burde købe dig en Tyrolerhat
folk vil gerne ha'
no'ed at grine a'

Du burde købe dig en Tyrolerhat
så tror jeg det glider glat.

Ak min tegnebog er tom
det er no'ed vi er fælles om

men når jeg betaler skat
tænker jeg når det' på
lommeforet jeg får fat

Du burde købe dig en Tyrolerhat
folk vil gerne ha'
no'ed at grine a'

Du burde købe dig en Tyrolerhat
så tror jeg det glider glat.

Verden styr's af kloge mænd
men der' ingen skæg ved dem

bedre blir det først den dag
alle statsmænd slår sig løs og

lær' at slappe af

Du burde købe dig en Tyrolerhat
folk vil gerne ha'
no'ed at grine a'

Du burde købe dig en Tyrolerhat
så tror jeg det glider glat.

Det kan ske at du blir' sur
og jeg kan osse ta' en tur

men min kur slår aldrig fejl
på med hatten og spring hen 

og se dig i et spejl

Du burde købe dig en Tyrolerhat
folk vil gerne ha'
no'ed at grine a'

Du burde købe dig en Tyrolerhat
så tror jeg det glider glat.

(Carl Niessen/Peter Mynte/1969)
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var med fra ”Dansktoppens” første år,
og dengang blev der gjort meget ud af

produktionerne. Ifølge Johnny Reimar kun-
ne der sagtens være 25 musikere med på et
nummer. 

En af de store udfordringer var derfor, at
Dansk Musikerforbund havde en regel om,
at grammofonselskaberne skulle betale mu-
sikerne for mindst tre timer. 

»Hvis vi skulle indspille to numre til Bir-
the Kjær, havde musikerne næsten to timer
til overs, som de fi��k penge for, og det så vi
ingen grund til,« siger han. 

Derfor indspillede de gerne til både Bjørn
& Okay og andre på samme tid. 

»Og havde vi 18 strygere i studiet med tid
tilovers, lagde vi lidt på nogle af rockmusi-
kernes numre også,« siger Johnny Reimar og
griner. 

Konstant kom der nye kunstnere til på
”Dansktoppen”, og konkurrencen var hård,
fordi udsendelsen på monopolradioen hav-
de så stor magt, at kom man ind på listen,
var man sikker på at få spillejobs over det
meste af landet. 

»Vi havde så stor en produktion at det
faktisk var lidt samlebåndsagtigt,« siger
Johnny Reimar.

Men selv om Johnny Reimar som musiker
selv kom fra pigtråden, og selv om ”Dansk-
toppen” havde en bestemt opskrift og kørte
på samlebånd, så er han taknemmelig for
den.

»Jeg er sgu meget glad for, at vi havde
"Dansktoppen". Rockmusikken udviklede
sig jo til noget, hvor det ikke bare var musik
– det var en livsstil. Musikerne kom uforbe-
redte i studiet, sad og røg og skulle øve sig i
dagevis, inden de fandt på noget,« siger
han.

Så var det lettere med de ordentlige kunst-
nere på ”Dansktoppen”. 

Det hårde liv med musikken
Men selv i populærmusikkens kredse kunne
branchen være hård, og i Reimars 60 år lan-
ge karriere har været tæt på det hele. 

I Sverige havde han bl.a. et tæt samarbej-
de med musikproducenten Stikkan Ander-
son, som havde rettighederne til en stor del
af de tyske og amerikanske melodier, der
blev oversat til svensk på ”Svensktoppen”,
og som senere, gennem Reimar og hans
kunstnere, kom på dansk på ”Dansktop-
pen”.

Det var også Stikkan Anderson, der senere
stod bag ABBA og endte som milliardær,
men ifølge Reimar altid holdt jordforbindel-
sen.

»Vi svingede godt sammen, og vi havde et
meget tæt samarbejde. Venskabet bevarede
vi helt til hans død,« siger han. 

De sidste år af Stikkan Andersons liv var
præget af et tungt alkoholmisbrug, og det
hårde liv i musikbranchen fi��k konsekvenser.
Stikkan Anderson døde i 1997 som kun 66-
årig.

»Branchen er jo ikke hårdere, end man
gør den til, men han gjorde den desværre til
en meget hård branche. Ligesom John Mo-

gensen og mange andre,« siger Johnny Rei-
mar og holder en lille pause.

»Måske er det, fordi der er så meget succes
omkring en, at man måske … at man sim-
pelthen bliver nødt til at dulme det for at
kunne administrere det,« siger han og træk-
ker på skuldrene.

Selv siger han, at han aldrig er faldet i
med den hårde livsstil, det har han altid
haft for travlt til – helt fra han spillede pig-
tråd med The Cliffters. 

»Det må være min gammeldags opdragel-
se med, at man skal have et arbejde. Når

gutterne fra Cliffters skulle ud og feste efter
en koncert, have det skægt og møde alle da-
merne, så måtte jeg ofte stå af, fordi jeg skul-
le op og tømme papirkurve næste dag på teg-
nestuen,« fortæller han. 

Ved siden af musikken
Ved siden af sin karriere som pigtrådsmusi-
ker tog han nemlig en uddannelse som re-
klametegner. Senere startede han sit eget pla-
deselskab ved siden af musikkarrieren. Det
var bl.a. i den forbindelse, at han i 1976 køb-
te rettighederne til Smølferne i Danmark.

»Så jeg har ikke bare kunnet lade stå til,
og det har været godt for mig,« siger han. 

Nok også derfor kan han i år fejre sit 60-
årsjubilæum i branchen, og han bliver
ved med at stå på scenen, så længe han
kan.

»Så længe folk gider høre mig, og jeg
kan gennemføre det, så tror jeg, jeg bliver
ved. Også selv om det lyder fuldstændig
gak i mine ører, at man ringer til en på 75,
når man skal have gang i en fest,« siger
han og smiler, så øjnene bliver smalle på
den velkendte Johnny Reimar-måde. 

Johnny Reimar tager stadig ger-
ne en tyrolerhat på, når der skal
festes. Han undres stadig over,
hvorfor sangen i sin tid ikke måt-
te blive testet på ”Dansktoppen”.
Her står han med det originale
cover til pladen fra 1969. 
FOTO: STINE BIDSTRUP

Dem, der skilte sig ud og prøvede at lave noget lidt
mere indviklet og bedre musikalsk, blev som regel
ikke stemt ind.
Johnny Reimar om "Dansktoppen", hvor melodierne helst skulle være ret enkelt opbygget.


