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Henrik Gunde Pedersen havde grund
til at være glad. Han gjorde det godt.

Katrine Madsen - uden forceringer eller dramatiske overdrivelser.

Her er så ham, Katrine
Madsen deler ægteseng

med. Jesper Bodilsen
kender hendes rytme.

Sådan ser en rigtig trommeslager ud:  Jonas Johansen i en solo.
(Fotos: Lars Salomonsen)

Anmeldelse. Katrine
Madsen er vokaljazz uden
tilsætningsstoffer. Hendes
koncert i Flensborghus
bød på smukke ballader
og numre med melodisk
substans.

FLENSBORG. Hvad er det, Ka-
trine Madsen kan, som de andre
ikke kan?

En hel del åbenbart, for tors-
dag aften blev der bare ved med
at komme folk ind i salen i
Flensborghus. Og sørme om ikke
Katrine Madsen med sin karak-
teristiske mørke og sprøde stem-
me lagde ud med »Come a Little
Closer«. Denne gang - for hun

har været her før med det sven-
ske Bohuslän Big Band -  kom
hun i selskab med sin bedre
halvdel, bassisten Jesper Bodil-
sen, pianisten Henrik Gunde Pe-
dersen og trommeslageren Jonas
Johansen. Og afleverede en af de
bedste koncerter, der længe er
hørt i Flensborghus.

Katrine Madsens stemme, fra-
sering og formidable rytmiske
fornemmelse er der aldrig nogen,
der har sat spørgsmålstegn ved.
Hun er en fremragende fortolker
og går ikke af vejen for improvi-
sation helt ude på det dybe vand.

Hun har altid gerne villet synge
egne sange, der nogle gange har
været lidt for kedelige - til min
smag.

Det var der ingenting af ved
denne koncert i Flensborghus.
Katrine Madsen er en ægte jazz-
sangerinde og kommer rigtig til
sin ret i en kvartet. Bliv ved med
det.

Vanskelige tempi
Af alle de originale soloer, vi fik
at høre, var pianisten Henrik
Gunde Pedersen aftenens store
oplevelse. Og Jesper Bodilsen er -
hvis nogen havde været i tvivl -
en ganske suveræn akkompagna-
tør.

Der var flere numre, der var
særdeles vanskelige at spille i
det tempo, de blev spillet i - lad
os bare tage ekstranummeret

med det samme: »My Funny Va-
lentine« nærmest krøb ud af dø-
ren.

Melodisk substans
En positiv overraskelse ved kon-
certen var de mange numre, der
også havde en melodisk substans
- noget af det, der har været sav-
net tidligere.

I første sæt varierede det fra
Katrine Madsens egen smukke
ballade »Under a Great Dusty
Morning Sun« til det interessan-
te arrangement af Beatles-num-
meret »Can’t Buy My Love«.

Andet sæt bød på endnu flere
ballader med blødt pianospil og
suverænt solo-akkompagnement
af ægtefællen Bodilsen og en an-
den version af »All My Tomor-
rows«, som Katrine Madsen har
indspillet med bigband. »This Is

What You Get« blev det sidste,
der skulle synges - før ekstra-
nummeret.

Publikum kunne sagtens have
fordøjet er par ekstranumre mere
- men Madsen lod klogeligt være
ved at spare stemmen. Det blev
en intim aften med en tæt atmos-
fære - vokaljazz uden nogen for-
mer for tilsætningsstoffer, rent,
når det er allerbedst.

Men Katrine Madsen havde så
sandelig også tre musikere, der
rykkede.

Koncert med Katrine Madsen
Kvartet i Flensborghus tors-
dag aften. Arrangører: Syd-
slesvigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsforenin-
ger.

Hans Christian Davidsen

Hun var helt
oppe at ringe

Anmeldelse. Iris Garnov får
ikke rigtig hul på sine Grøn-
lands-digtes blanke overfla-
de.

KØBENHAVN. Der er vel kun en op-
levelse, der kan konkurrere med forel-
skelsen, når det drejer sig om at kalde
digteren frem i en person, og det er
naturen. Og det er den, der først og
fremmest har inspireret Iris Garnov
til hendes seneste digtsamling »Grøn-
land«, som netop er udkommet. Nu
skal der jo ikke kaldes så meget frem,
når det drejer sig om netop denne for-
fatter. Hun debuterede i 1978 med
»Skuffebarn«, som var en stærk be-
skrivelse i lyrisk form af en barsk op-
vækst i husvildebarakkerne på Vigers-
levvej i Valby.

I »Grønland« er tonen helt anderle-

des. Mild og åbent oplevende. Flere af
digtene er rimede, og der er heldigvis
langt mellem nødrimene i Garnovs
bog. I et stort vue over det storslåede
landskab rimer forfatteren således:
»her er så stille skønt det larmer
slemt/ når indlandsisen brøler i sin
kælven/ er dette kredsløb mon forud-
bestemt/ er fødselsbrølet selve livets
skælven«. (»Dette kredsløb«)

Brunst og fryd
De store syner veksler med mere
anekdotiske oplevelser som i det vel-
lykkede digt »Rensdyrflokken«, hvor
en skrækslagen forfatter oplever flok-
ken nærme sig, men skånes for nogen
form for angreb eller krænkelse og
kan opleve renernes kurtiseren om-
kring en parring: »et blandingsbrøl af
brunst og fryd og vrede/ signal til
hunnen det skal være nu/ hun vendte
sig stod stille hun var rede/ og hannen
gjorde det han netop sku«.

Iris Garnov har haft stærke oplevel-
ser i Grønland, forstår man, men der
er noget problematisk ved transfor-
meringen til digte. Formsproget er så
velkendt, brugt af mange i ældre digt-
ning. Der er ikke det, måske bare lille,
skridt frem, som man fornemmer i den
kunst, der rigtig bevæger. Der vil lige-
som ikke gå hul på digtenes blanke
overflade.

Det er oplagt, at mange, der har op-
levelser af lignende art som Garnov,
vil kunne elske denne bog.

Nogle har måske selv boet på Ra-
diofjeldet og handlet i Brugsen i
Nuuk. Og for grønlændere er bogen
tilgængelig, da den kan vendes og læ-
ses i en grønlandsk version. Det er en
fin idé.

Iris Garnov: Grønland, digte, 88 s.
125 kr. (Fofo, Forfatternes Forlag)

Ole Møller

Lovsange til Grønland

Iris Garnov har haft stærke oplevelser i Grønland.
(Foto: FlA)


