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Anmeldelse. Benny
Holsts sang og musik
havde nerve i Tøn-
der, og den blev især
fornemt bakket op af
Martin Andersens
ømme violinspil. Til
gengæld var snakken
mellem numrene lidt
af en kliche.

TØNDER. 64-årige Benny
Holst har været med på
Tønder Festival helt fra
begyndelsen for 30 år si-
den. Dengang blev han
indkvarteret oppe under
taget i roklubbens lokaler i
det sydlige Tønder.

I weekenden gæstede
han igen Tønder efter en
meget, meget lang pause.
Efter ikke at have ladet
høre fra sig siden 1981 ud-
sendte han sidste år al-
bummet »Himlen må ven-
te«, der honorerede ham
med to priser i folk-
afdelingen under dette års
»Danish Music Award«.

- Nu er det ikke alle, jeg
kan se. Men på dem jeg
kan se, kan jeg se, at I har
set det meste i livet, sagde
den gamle sangskriver, da
han fredag aften satte sig
til rette på Tønder Gymna-
sium med sin trio: Jakob
Rathje på guitar og Martin
Andersen på violin.

... og alt det løse
Det var  heller ikke Kim
Larsens »smukke, unge
mennesker«, der fyldte
gymnasiets festsal: Det var
deres lærere, deres foræl-
dre og en masse andre, der
er begyndt på nedtællin-
gen til pensionen.

- Jeg har i mellemtiden
et par huskøb bag mig, to
ægteskaber og så alt det
løøøøse, ik? (udtalt på rig-
tig fladkøbenhavnsk). Fire
børn og fire børnebørn,
sagde Benny Holst og be-
gyndte med »Rastløs« at
synge om forhold, der går i
stykker.

Og så kørte koncerten
med numre fra »Himlen
må vente«: En fordansk-
ning af Bob Dylans »For-
ever Young«, en smuk og
inderlig version af St. St.
Blichers »Det er hvidt her-
ude«, »Livet er så kort (og
man er så længe død)« og
en suite om verden set fra
et værtshus.

For Benny Holst er øl ik-
ke blot til tørst, det er en
del af hans identitet. Der-
for varede det ikke længe,
før der var et rend fra sce-
nen til toiletterne. Martin
Andersen ikke blot spille-
de en fantastisk, men iføl-
ge Holst også en vanddri-
vende violin.

Der var lige lovlig meget
jargon over det hele. Lidt
gammel venstreorienteret
dobbelttydig selverkendel-
se: Vel er jeg gammeldags,
men det er jeg altså, og er
det ikke bare fedt?! Og lidt
romantiseren over den be-
rygtede dødsrute mellem
de københavnske værtshu-
se. Fulderikken, der står
og tisser i Christianshavns
Kanal, er helten, og stris-
seren er en stodder.

Så lyserød er værts-
husverdenen heller ikke.

Nerve
Alt dette skrevet for at an-
ke lidt over snakken mel-
lem numrene. Den var lidt
højtidelig, især fordi den
gav sig ud for ikke at være
det.

Musikken skal til
gengæld have alle de stjer-
ner, den kan få. Det er im-
ponerende, at en 70er-agtig
blanding af jazz, blues og
viser er så fuldstændig ude
af trit med nutidens strøm.
At den overlever uden at
blive en parodi. Benny
Holsts sang og musik hav-
de nerve i Tønder, og den

blev især godt bakket op
af Martin Andersens ømme
violinspil

Tønder Festival: Benny
Holst Trio på Tønder
Gymnasium fredag aften
og Visemøllen lørdag ef-
termiddag.

Hans Chr. Davidsen

Genopstået fra de skindøde

Anmeldelse. Forsange-
ren i Hayseed Dixie er
både filosof og whisky-
brænder. Det siger en
del om den aparte, men
fascinerende blanding,
bandet står for.

TØNDER. Fine fornemmelser
er der så rigeligt af i musik-
branchen. Også inden for folk-
musikken, selv om den udadtil
ser så sorgløs og tilfældig ud.

Derfor er den amerikanske
bonderøvs-kvartet Hayseed
Dixie en lise at lytte til. Histo-
rien om de fire amerikanere ly-
der næsten for god til at være
sand. Men den er sand. Med
kedeldragter, halm i træskoene
og en drævende accent er de

kommet direkte ind fra Ap-
palachian Mountains og har
solgt næsten en kvart million
eksemplarer af deres debutal-
bum »A Hillbilly Tribute to
AC/DC«. På denne skive blan-
der de traditionel amerikansk
oldtime og bluegrass med hea-
vy metal, og resultatet er stor-
slået.

Derfor var det i år godt set af
Tønder Festival at sende en
kontrakt til Tennessee. Navnet
Hayseed Dixie er en ordleg, der
rimer på AC/DC, som der spil-
les covernumre af. Hayseed be-
tyder frit oversat bondeknold,
og dixie er et billede på de

amerikanske sydstater.
To gange fyldte amerikaner-

ne teltene i Tønder med druk-
musik, der ligeså godt kunne
være fyret af til det lokale
høstbal. Bandets geniale ide er
simpelthen at udsætte gamle
AC/DC-numre for bluegrass,
og siden er klassikere fra Mo-
törhead og Kiss også kommet
gennem kødhakkeren.

Her var armsved, mande-
hørm og højt tempo med violin,
banjo, guitar og mandolin og -
bemærk - uden slagtøj.

Forsangeren Barley Scotch
ligner ikke en, der har en uni-
versitetsgrad i filosofi, men det
har han altså - i øvrigt kombi-
neret med en fortid på sin fars
whisky-brænderi.

Nogle gange slipper man
godt fra at blande sagerne. Det
gjorde Hayseed Dixie også i
Tønder. Og publikum blev blot
endnu mere tørstig af det.

Tønder Festival: Hayseed
Dixie i Telt 1 fredag aften og
Telt 2 lørdag aften.

Hans Chr. Davidsen

Grovkornet bluegrass
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Benny Holst (oven-
for) er stadig spil-

levende og ved-
kommende. Han

var i godt selskab
med Martin Ander-

sen (til højre).
(Fotos: Povl 

Klavsen)

Bassisten Jason D. Smith
tog fusen på publikum
med en cykelklokke.
(Foto: Povl Klavsen)


