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Man kunne være så fræk at spørge: Hvad sjov er der ved at turnere kloden rundt med uendelige
transporttider, ventetider med lydprøver og hele sliddet og slæbet med at holde et band sammen
for at tage hjem på et ensomt hotelværelse? Næste dag: Det samme igen. Men som BB King siger:

- Hvis jeg satte mig i lænestolen derhjemme, ville jeg gå i stå. Nu turnerer jeg, og hver dag møder
jeg nye mennesker og får ny energi.

Anmeldelse. Det burde
være naturstridigt: En
bedstefar på 83 år spiller
blues, joker og tryllebin-
der, så hårene rejser sig.

SØNDERBORG. I 2006 rejste BB King
verden - og sandelig også Danmark -
rundt for at sige farvel og tak. Det
havde været 60 år på landevejen
med lidt af hvert.

Fingrene kendte snart enhver na-
nometer af gribebrættet på den el-
skede Lucille-guitar (hvis man var BB
Kings kone, måtte man være pokkers
jaloux på den), og mavens volumen
vidnede også om appetit på andet
end musik. Bentøjet knirkede, og øj-
nene kunne ikke længere bestå en
synstest hos øjenlægen.

Nu skulle det være slut.
Ja, en gammel hat skulle det. Søn-

dag aften stod, var vi lige ved at
skrive, nej sad BB King på scenen i
Mølleparken i Sønderborg. Over 2400
mennesker stod i gryden i parkens
amfiteater, mens BB - Blues Boy -
King holdt den i kog.

Hvad med en cowboyfilm?
Den 83-årige bluesmusiker har for-
trudt, at han tog på afskedsturne
dengang i 2006 - det kriblede i fing-
rene, og godt for det. Det behøvede
han slet ikke at undskylde.

- Der var en, der sagde til mig, at
jeg da bare kunne trække mig tilba-
ge. At jeg kunne sætte mig mageligt
i min lænestol og slappe af til en
masse gamle cowboyfilm. But I don’t
wonna do that, sagde BB King til
stor jubel for de 2400 mennesker -
200 flere end der skulle til for at give
overskud.

Det var svært at få øje på util-
fredshed blandt publikum. Der blev
smilet, jublet, klappet, og en moden
kvinde her og der vrikkede lidt med
bagdelen til »Whole Lot of Lovin’« el-
ler »You Are My Sunshine«. Nogle
gange var BB Kings indsats sporadisk,
men mere skulle der åbenbart ikke
til. En intro her, en solo dér, og så
sørgede hans velspillende orkester
ellers for at holde bolden i luften.

Skolemesteren
På en udrangeret højskolestol spille-
de BB King skolemester for sine mu-
sikere  - mest for sjov - og agerede
ellers talkshow som en anden Larry
King med masser af selvironi og en
livsglæde, som man ville ønske, man
kunne sætte i banken og hæve igen,

hvis man selv når at runde de 83 år.
»Eleverne« fra orkestret blev kaldt
frem én efter én. Man er vel konge,
men ikke mere end, at stoltheden
over musikerne kunne skjules - og
det gjorde BB King godt i.

Med fare for at fornærme inkarne-
rede fans (som man inden for alle
musikalske genrer helst ikke skal sige
for meget imod!): Det fremkalder da

al ære og respekt, at en bessefar kan
sidde her og rive spade og synge
sumpet blues - men konceptet på BB
Kings gamle dage er næppe helt til-
fældigt

Kongen spillede lidt spredte riffs
på rutinen, jokede, tryllebandt og
sang,så hårene rejste sig i nakken -
men lod også bandet bære musikken
igennem, så han lige selv kunne

komme til luft en gang imellem. Alt
andet ville også have været natur-
stridigt i en alder af 83.

Snøren ud i sumpen
I det hele taget fik BB King sig en
god snak med publikum - om damer,
Viagra og den fornøjelse det er at
kaste fiskesnøren ud i en sump et
sted i Mississippi og forhåbentlig ha-

ve en Jack Daniel’s med i sidelom-
men.

Klassikerne blev serveret for os
med en umiskendelig elegance: 
»I Need You So« blev spillet med
hænder, der så ud, som om de kær-
tegnede guitaren. »Key To The
Highway« og »Nobody Loves Me«
svingede mellem det sørgmodige og
det sødmefulde. Og igen: Med et vel-
spillende band, hvor alle slægtede
mesteren på. Ikk e kun musikalsk.

Velnærede herrer
I orkestret var vel allerhøjst et par
stykker, der har vejet under de 120
kilo. Alene trompetisten - en gudbe-
nådet en af slagsen i øvrigt - havde
en statur, så jeg godt ved, hvad jeg
ville vælge, hvis han gav mig det
ubehagelige ultimatum: En nat med
konen eller én på kassen!

Der var adskillige dejlige swing-
rundgange med krydrede rækker af
soli, og så var Mølleparken omdan-
net til en svedig klub i det franske
kvarter i New Orleans.

Bessefar og blues - den slags burde
ikke kunne lade sig gøre. Men det
kunne det altså. Og det var vel det,
der gjorde denne aften så minde-
værdig. Nu ved man, hvad det er de
mener, når de snakker om det grå
guld.

Koncert med BB King og band i
Mølleparken i Sønderborg søndag
aften. Opvarmning: Mike Ander-
sen Band. Arrangør: Kultur i Syd.

Hans Christian Davidsen

Det grå guld
BB King blev født i 1925 på
en plantage i Mississippi.
Ifølge sine egne oplysninger
har han 15 børn med 15 for-
skellige kvinder. Men hans
bedste kvinde er nu »Lucille«.
Guitarer er som bekendt hun-
køn.


