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Oplæg udarbejdet af Flemming Vestergaard



Omkring The Doors

 
– Jim Morrison og Ray Manzarek er filmstuderende i 

Los Angeles. Mødes i 1965.
– Densmore og Krieger kommer med og Doors er dannet 
– Spiller i natklubber i 1966. Bliver opvarmningsband, 

bl.a for Van Morrison
– Mange numre bliver til i denne periode bl.a 'The End' 

og 'Light my fire', de får lov at bruge meget tid på at 
spille på scenen

– Opdages her og får pladekontrakt med Elektra



The Doors (januar 1967)

 

– Indspillet på kort tid, numrene var allerede 
gennemarbejde på forhånd.

– Tekster er psykologiske ladede og surrealistiske, især 
slutnummeret ”The End”, men også tekster om 
kærlighed

– Singler: Break on through (promo-film) og Light my 
fire (nr 1)

– Spilles: Take it as it comes (fra cd)



Strange Days (september 1967)

 
– Indeholder også numre fra klub-tiden, herunder var 

'Moonlight Drive' det første nummer de skrev
– Jim Morrison skrev digtet 'Horse Latitudes' som helt 

ung teenager
– Singler: People are strange og Love me two times
– Spilles:  Moonlight Drive / Horse Latitudes (Live 

youtube)



Waiting for the sun (1968)

 

– Politiske sange (Unknown soldier, Five to one)
– Eksperimenter med Flamenco og Tribal-chant
– Spilles: Unknown soldier (Live in Copenhagen)
– samt The hill dwellers (fra Celebration of the Lizard, 

som var planlagt at være på album men blev udeladt)



The Soft Parade (1969)

 

– Eksperimenterne i stilarter:
– Jazz, Country, Prog rock, Gospel, Barok pop mm
– Strygere og horn på mange numre
– Spilles: Touch Me live 

 



Morrison Hotel / Hard Rock Cafe (1970)

 

– ”Back to Basic” til bluesbaseret rock
– og stilen fra Strange Days
– Godt modtaget, Doors atter populære efter Miami 

episoden.
– Spilles: Peace Frog / Blue sunday (fra cd)

 



L.A Woman (1971)

 
– Fortsætter stilen fra Morrison Hotel, men mindre 

psychededelisk og spoken word
– Lavet uden Doors' faste producer Paul Rotchild som 

ikke kunne lide musikken
– Optaget i hjemmestudie, bl.a. i badeværelset
– Jim Morrison får et sammenbrud halvvejs gennem 

koncert og nægter at fortsætte.
– Spilles: Riders of the storm (fra cd)



The Doors sidste år

 
– Jim Morrison er efter L.A Woman turneen træt af at 

være rockstjerne og tager til Paris med sin kæreste for 
at skrive digte

– Han dør på et hotelværelse af (officielt) et hjerteanfald 
og begraves på Pere La Chaise cemetere i Paris,men 
der var og er stadig uenighed om hvad der førte til hans 
død.

– De resterende Doors medlemmer indspiller 2 albums 
uden den store succes

– i 1978 sætter The Doors musik til Jim Morrisons digte 
som han reciterede i 1970 og udgiver An American 
Prayer, (spilles fra start til ca. 5 min inde, youtube)

– i 1991 er der premiere på Oliver Stones Doors film  
med Val Kilmer i hovedrollen

– i 2000 udgive tribut-albummet Stoned Immaculate, 
herfra spilles Under Waterfall (youtube)


