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Til minde om en gammel banjo-mand
Minde-cd. Ny cd om
afdøde Derroll 
Adams fik en aku-
stisk verdenspremie-
re i Tønder med Arlo
Guthrie, Donovan,
Allan Taylor, Ramb-
lin’ Jack Elliot og
mange andre af de
helt store.

TØNDER. Folkmusikken
lever af - og med - legen-
der. Når en dygtig musiker
har slået sin sidste akkord,
ja så går det op for publi-
kum og kolleger, hvor me-
get han eller hun fyldte i
landskabet.

Meget whisky og meget
vin er gået ned gennem
halsen på banjomanden
Derroll Adams, inden han
døde i 2000.

Det synger den kendte
sangskriver Allan Taylor
om i sit bidrag til minde-
cd’en »Banjoman«. Cd’en
blev præsenteret under
årets Tønder Festival.

En lang række verdens-

kendte folkmusikere har
indspillet deres bidrag til
minde om Derroll Adams,
og flere af dem var samlet
til premieren i Jam-teltet
på festivalpladsen: Allan

Taylor, Donovan, Ramblin’
Jack Elliot, Happy Traum,
Arlo Guthrie, Hans Thees-
sink og Youra Marcus.
Folk-musikkens helt store
navne forsamlet på ganske

få kvadratmeter. Der blev
stemt guitarer for presse-
fotograferne og spillet et
par akustiske numre fra
cd’en.

Cd’en er i Europa ud-

kommet på bluesmusike-
ren Hans Theessinks pla-
deselskab Blue Groove
(med nummeret BG-1420).

Det var derfor også den
dansktalende hollænder,
der under præsentationen
sagde et par bevingede ord
om både Derroll 
Adams og musikken på
cd’en.

Ide før Adams’ død
Blandt de øvrige bidrag-
ydere, der til manges for-
trydelse ikke kunne være
til stede i Tønder, er Dolly
Parton, Billy Connolly og

Ralph McTell.
- Vi fik allerede ideen, da

Derroll Adams var i live,
og vi ville også gerne have
kunnet præsentere den in-
den hans død, afslørede
Hans Theessink.

- Da Derroll døde, var
der dog ingen grund til, at
vi skulle skynde os. Derfor
har vi hellere villet gøre
cd’en så god, som vi kunne.
Alle de medvirkende musi-
kere har hele tiden været
spredt over hele verden, så
derfor er det trukket ud
med udgivelsen, sagde
Hans Theessink - der i
øvrigt selv medvirkede på
årets Tønder Festival i
blandt andet Visemøllen og
Telt 1.

Derroll Adams blev des-
uden mindet på afslut-
ningskoncerten, Grande
Finale, i aftes. Her medvir-
kede et udvalg af de kunst-
nere, der er med på cd’en.

Efter Tribute-koncerten
gik The Dubliners på og
fejrede deres 40 års jubi-
læumskoncert.

Hans Chr. Davidsen

Franske Youra Marcus var kun ni år, da han mødte Derroll Adams i Paris.Et møde som gjorde et stort indtryk på ham. Her sætter
han sin autograf på en plakat med Derroll Adams. Fotoet er taget på Tønder banegård. (Foto: Povl Klavsen)

Tre stjerner på stribe.
Fra venstre er det Al-
lan Taylor, Arlo Guth-
rie og Donovan. Bag-
ved bluesmusikeren og
udgiveren Hans Thees-
sink. (Foto: Povl 
Klavsen)

Biografi
TØNDER. Derroll Adams var til Tøn-
der Festival første gang i 1976. Siden
var han fast inventar til sin død i
2000.

Derroll Adams var ikke verdens-
kendt, ingen stjerne i kommerciel for-
stand, han lavede heller ikke særligt
mange indspilninger og drog ikke på
verdensomspændende turneer.

Men har var sammen med Jack El-
liott den, der præsenterede Europa
for gammeldags amerikansk country-
musik tilsat banjo. Og sammen med
Ramblin’ Jack Elliott dannede han
The Rambling Boys, der opnåede en
stor popularitet blandt subkulturen
af folk-fans.

Derroll Adams dukkede altid op til
Tønder Festival - lige meget om han
var på det officielle koncertprogram
eller ej. Vennerne skulle der altid hil-
ses på.

I august 1999 tog han dog afsked
med Tønder Festival, da Arlo Guthrie
kørte den stærkt sygdomssvækkede
musiker ind på scenen i en rullestol.

I februar 2000 døde han.

Hans Chr. Davidsen

- Der kan du se! Jeg får kun sjældent billetterne, siger Carsten Højlund i skæmt. Siden
1978 har han været billetkontrollør på Tønder Festival. (Foto: Karsten Sörensen)

De gik forbi ham
TØNDER. - Jeg får sgu’ al-
drig billetterne. De vil alle
sammen hellere give dem
til damen...

Udbryder billetkontrol-
lør Carsten Højlund, da vi
møder ham i Tønder Kul-
turhus. Ved hans side står
Louise Prahm og smiler
venligt til publikum, der
skal ind til koncert.

Siden 1978 har Carsten
Højlund fra Agerskov tjek-
ket billetter ved indgange-
ne til Tønder Festivals
spillesteder. Det begyndte i
seminarietiden i Tønder, og
siden har han hængt ved.
Sammenholdet med de an-
dre frivillige medhjælpere
trækker.

- Vi har nogle rigtig gode
evalueringsfester - ud over
vor alle sammens store tra-

ditionelle mandagsfest
med sammenkogt ret på
festivalpladsen, siger
Carsten Højlund.

Louise Prahm og Carsten
Højlund skiftes til at høre
musik. Der skal altid være
mindst én ved døren - både
for at holde gratister ude,
men også for at være på
pletten ved brand.

- Sidste år stod jeg med
tre barnevogne, mens for-
ældrene hørte musik, for-
tæller Carsten Højlund.

Han glæder sig over den
fredelige stemning i Tøn-
der. Kun en enkelt gang på
de 25 af hans festivaler har
der været optræk til balla-
de i korridoren.

Hans Chr. Davidsen
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