
 

Sange fra Nord
Mikael K & Klondyke

Den nordjyske Trubadur og sangskriver Mikael K har med sit band Klondyke 6 anmelderroste albums på samvittigheden. 
Det sidste “SANGE FRA NORD” udkom i maj 2014 og er en samling musikalske portrætter. Portrætter af levende personer 
der befolker den nordlige region af Danmark. Værket er således udkommet både som musikalbum og en omfattende foto-
bog med portrætter af de mennsker som sangene handler om. Der er således både sange om de stille eksistenser og de 
larmende personager. Sange om en Bokser; en ølmand;en heks; en gøgler; en sømandsenke og meget mer. Der spilles 
sange fra det efterhånden store bagkatalog og det bliver klistret sammen med veloplagt kontakt til publikum og under-
fundige røverhistorier.  
 
Informations musikanmelder skrev bl.a om Sange Fra Nord: “Det er et projekt, der drypper af hjerteblod og engage-

ment tilsat en næsten trodsig attitude i forhold til alt der er in, smart og ungt, for dette er en hardcore kærlighedser-

klæring til provisen og dens indbyggere, leveret af en sangskriver, der synes at have fundet det helt rette stof til sit 

særlige talent. Og da De, kære læser, jo bliver nødt til at både investere i og ikke mindst høre Sange fra Nord, tillader 

YL�RV�DW�DQEHIDOH�GHQ�VWRUH�ÀRWWH�GHOX[H�YHUVLRQ�PHG�WLOK¡UHQGH�IRWRERJ��IRU�GHW�HU�YLWWHUOLJW�HQ�XGJLYHOVH�XGRYHU�GHW�
sædvanlige.”

 
Mikael K & Klondyke udsendte i efteråret 2011 albummet ”UDKANTSLAND – sange fra skæve Danmark vol. 1” og 
drog efterfølgende på en succesfuld danmarksturné rundt til landets mindre spillesteder og kulturforeninger. Ved årets 
afslutning blev udgivelsen kåret som et af de bedste musikalbums i 2011 af Politiken, Information, Ekstra Bladet og Go’ 
Morgen Danmark(TV2). 

6LGHQ�KDU�0LNDHO�.�VSLOOHW�RYHU�����NRQFHUWHU�UXQGW�RP�L�'DQPDUN��PRGWDJHW�*HOVWHG�.LUN�6FKHU¿J�SULVHQ������WLGOLJHUH�
modtagere er bl.a. William Heinesen, Anne Marie Helger og Allan Olsen) samt en Danish Music Award-Folk 2012 som 
Årets Autor(sangskriver). Han har endvidere siddet i ministeriet for By, Bolig og Landdiskrikters visionsgruppe sam-
men med bl.a. “Bonderøven” og Niels Hausgaard.



Koncertanmeldelse ; MIKAEL K & KLONDYKE; Tønder festival; 24. august 2012; Telt 2
Af Sten Kloppenborg , GAFFA +++++

�

“Der kvitteres med 5 stjerner til en af Danmarks absolut bedste og mest originale sangskrivere."

Koncertanmeldelse ; MIKAEL K & KLONDYKE; Prismen, København; 7. december 2011
Af Thomas Treo , EKSTRA BLADET ++++

“Mikael K bandt aftenen lystigt sammen i form af morsomme røverhistorier, og højdepunkter som 
de nye ’I mit Nirvana’ og ’Anna fra Fristrup’ understregede, at nordjyden stadig har et sikkert greb 
om sin underfundige blanding af folkemusik, visekunst, countryrock og danskpop i overalls.”

Koncertanmeldelse ; MIKAEL K & KLONDYKE; HUSET, AALBORG; 18. november 2011
Af Bent Stenbakken , NORDJYSKE ++++

“Mikael K er jo på mange måder en usædvanlig hverdagspoet, og hans sangunivers er befolket med 
DOW�IUD�EHDWGLJWHUHQ�-DFN�.HURXDF��VX¿VDQJHUHQ�1XVUDW�)DWHK�$OL�.KDQ�WLO�¿NWLYH�FLUNXVSULQVHVVHU�
og sputnikoriginaler, og han kan få traktortræk til at rime på teenagebræk.”

anmeldelse ; MIKAEL K & KLONDYKE; “UDKANTSLAND - Sange fra skæve Danmark vol.1” (2011) 
Af Klaus Lynggaard, INFORMATION

“11 sange og ikke en, som ikke holder den højeste standard, træfsikre tekster indfattet i en røvfuld 
¿QH�PHORGLHU��������J¡U�GHWWH�WLO�HW�DI�GH�EHGVWH�GDQVNVSURJHGH�DOEXP��YL�O QJH�KDU�K¡UW��2J�Q\GW�L�
fulde drag. Man hører gerne dem om »Klitmøller Cold Hawaii«, »Anna fra Fristrup«, »En romer 
i Vrå«, »Pigen i marken«, og hvad de alle sammen nu hedder igen og igen. For dette her er dansk 
sangkunst, når den er bedst.”

SANGE FRA NORD ¿N�I¡OJHQGH�NRPPHQWDUHU�RJ�VWMHUQHU�PHG�Sn�YHMHQ�

+++++���Nordjyske  
+++++���Fyens stiftstidende 
++++������Ekstra Bladet 
++++       Berlingske Tidende 
++++       Alt For Damerne
++++       Gaffa 
++++       Jyllands Posten 

Mikael K & Klondyke er :

Mikael K : Sang, Guitar, Banjo & Røverhistorier 
Anton Johannes Hejl: Bas, Kor, Theremin mm. 
Marianne Lewandowski: Trommer, Kor, Glockenspiel mm. 
Ole Albrechtsen: Pedalsteel; Dobro 
Liv Vester Larsen: Violin, Kor, Percussion


