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Anmeldelse. Eric Clapton
er ikke en særlig talende
mand. Det, han vil sige,
kommer ud gennem hæn-
derne og med sange, der i
Augustenborg blev serve-
ret med masser af sved.

AUGUSTENBORG. Eric Clapton
har fået halvdårlige karakter-
bøger de seneste år. Kritikerne
har i bedste skolelærerstil med-
delt, at »Eric har evner til meget
mere«, og hvis ikke snart Eric ta-
ger sig sammen, så.... ender han
som en parodi på sig selv.

Nu er 61-årige Clapton jo ikke
typen, der forsøger at gejle stem-
ningen op med løs snak a la »Au-
gustenburgh, how are You?«. Han
ligner mere en lidenskabsløs em-
bedsmand, hvis metier nu engang
er at rive i en guitar.

Onsdag aften gik han på sce-
nen foran godt 12.000 tilskuere i
Augustenborg Slotspark og fyre-
de næsten hele første sæt af uden
en pause. Ingen smil, ingen blær,
ingen positurer og når han så en-
delig sagde noget, blev det til et
lemfældigt »thank ya«.

Arret multimilionær
Clapton er ingen entertainer.
Men Augustenborg-billetterne
var væk i løbet af nul komma
niks, så noget indikerer, at Clap-
ton endnu er mere legende end
dinosaur. Og han kan spille gui-
tar som ingen anden. Han kan
forvandle noget, der er ment og
markedsført som en event til en
rigtig koncert med liv, sved og
eksplosion.

Godt nok var det en multimil-
lionær, der her stod og spillede
musik, der er blevet født af fatti-
ge bomuldsplukkere i Sydstater-
ne. Men Clapton har selv store ar.
Han kender heroinens helvede.
Han er tidligere dranker. Har mi-
stet en søn ved en ulykke. Og
haft en ulykkelig kærlighed til
Pattie Boyd, til hvem han skrev
»Wonderful Tonight« og »Layla«.

De var der næsten også alle
sammen i Augustenborg, de gam-
le »lightersange« på akustisk
guitar, og det var denne dybfølte
sang, der så ud til at gøre under-
værker ved publikum. Og da
rundt regnet 75 procent så ud til
allerede at have haft 50 års fød-
selsdag, var det også velanbragt.
Her var mange, der havde fulgt
Claptons op- og nedture, som de
gjorde i »Nobody Knows You
When You’re Down and Out«.

Men ellers var det sange fra
den seneste cd, »Back Home«, der
blev serveret foran de gamle her-
tugers residens: Blues i uptempo

tilsat lidt reggae-inspiration og
Claptons sprøde klang. Blandt
numrene var titelsangen og »Lo-
ve Comes To Everyone«, et ko-
pinummer af George Harrison.

Clapton kørte med venstre
hånd op og ned ad gribebrættet,
snart som en doven krikke, snart
som en hingst i galop. Hvor ele-
gant det kunne gøres, så og hørte

man i cover-versionen af reggae-
nummeret »I Shot The Sheriff«.

Probably the best
Det hele foregik i selskab med et
dusin solide musikere i bandet
Derek And The Dominos, med
to-stemmige kvindelige backing-
vokaler, tre guitarer, en blød
blæserbesætning med to gange

sax og trompet, keyboard, syn-
thesizer, bas og trommer.

I øvrigt med opvarmning af det
udmærkede Robert Cray Band.

Må vi omskrive den gamle
Carlsberg-reklame en smule til:
Probably the best guitarist in the
world. To timer non-stop - en lun
sommeraften med bøgetræer, øl
og et østjysk fjordlandskab som

kulisse. Hvad mere kan man for-
lange?

Koncert med Eric Clapton og
Derek And The Dominos i Au-
gustenborg Slotspark, onsdag
aften. Opvarmning: Robert
Cray Band. Arrangør: Kultur i
Syd.

Hans Chr. Davidsen

Stille herre med stor guitar

Snart som en doven krikke, snart som en hingst i galop. Eric Clapton imponerede publikum i Augustenborg
Slotspark. (Fotos: Lars Salomonsen)

Når 12.000 mennesker står på en flad græsplæne, må de fleste nøjes med storskærme. Selv pressefotograferne blev forvist til en afstand på over 60 meter.

Tre timers
bilkø bagefter

AUGUSTENBORG. Når
6000 bilister skal hjem på
samme tid i samme retning,
så er der på forhånd dømt
ventetid.

Det varede godt tre timer,
før de sidste gæster fra 
Eric Clapton-koncerten
onsdag aften kunne komme
ud af Augustenborg og over
Alssundbroen. Mange bili-
ster forsøgte sig med smut-
veje. Dem er der dog ingen
af, når man skal fra Augus-
tenborg, så mange endte
med slet ikke at kunne
komme ind i køen.

De smarte havde parkeret
bilen et stykke uden for
Augustenborg og taget de
sidste kilometer til fods el-
ler  på medbragte cykler.
Sønderborg Politi fortæller,
at trafikken forløb gnid-
ningsløst, når først den var
i bevægelse. Afviklingen af
koncerten gik også roligt.

Ingen adgang
fra vandet
AUGUSTENBORG. Flere
sejlende gæster havde fået
den geniale ide at kaste an-
ker i Augustenborg Fjord,
der støder lige op til slots-
parken. Her kunne de høre
Clapton i deres gyngende
både.

Nogle havde også håbet
at kunne gå i land og på
den måde vandre uforstyr-
ret op på koncertpladsen.
Men arrangøren, Kultur i
Syd, havde organiseret sin
egen lille kystvagt, der pa
truljerede med båd og med
et par velvoksne herrer, der
gik frem og tilbage på
bredden.

Stemningen var i top ved her-
tugernes gamle slot.Varme, øl
og fjordstemning var en del af
alt det udenom.


