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Hed musik med humor
Anmeldelse. The Mc-
Calmans har overle-
vet tabet af Derek
Moffatt. Trioen gav
en veloplagt koncert
i Tønder Kulturhus.

TØNDER. Humor og høj
musikalsk standard i et
hedt hus.

Det er de ord, vi kort og
godt kan sætte på en dejlig
torsdag aften i Tønder Kul-
turhus.

Lige så forskellige folk-
musikere er, lige så godt
passer de nogle gange i  en-

blanding, og Tønder Festi-
val havde meget fornuftigt
valgt at sætte skotske Mc-
Calmans på sammen med
danske Niels Hausgaard.

Såvel trioen som indivi-
dualisten fra Vendsyssel
synger gerne på dialekt, og
alle har en underfundig og
respektløs humor, der går i
hjertet på selv en stivstik-
ker.

Nu har vi trofast berettet
om Niels Hausgaard, lige
så trofast, som han er over
for Tønder Festival.

Derfor får The McCal-
mans i denne omgang vor
specielle opmærksomhed.

Også af en anden vægtig
grund. I oktober sidste år
døde trioens grundlægger,
Derek Moffatt, ret pludse-
ligt af kræft. Torsdag aften
ventede vi altså spændt på,
hvordan trioen har overle-
vet denne sørgelige ampu-
tation.

Galgenhumor
Derek Moffat er svær at er-
statte, når det gælder den-
ne særegne kombination i
forhold til fest og perform-
ance.

The McCalmans eneste
svar på vor forventning var
en galgenhumor af bedste

skuffe. Da det ny medlem,
Stephen Quigg, midtvejs i
koncerten blev overladt til
en solo af de to gamle med-
lemmer, Ian McCalman og
Nick Keir, udbasunerede
de med en ironisk skade-
fryd:

- Ha, ha! Nu skal vi se,
om han kan klare det.

Og da Quigg så skulle til
at danse skotsk kom top-
målet af en bemærkning
fra Ian McCalman:

- Derek så Stephen dan-
se. Jeg tror, det var det, der
gjorde, at han døde så tid-
ligt...

Hvis Derek Moffat så de

jordiske rester af McCal-
mans oppe fra sin sky, så
kan han ikke have været
utilfreds.

Der var den samme pro-
fessionalisme og musikal-
ske stolthed over trioen
som før. Der var næsten de
samme trestemmige vokal-
harmonier, der har gjort
den til det store navn, trio-
en er på den internationale
folk-scene.

Der var nye numre fra
cd‘en »Where The Sky 
Meets the Sea«, der udkom
i maj, en finurlig udgave af
Judy Smalls »Golden Ar-
ches« - en kras kommentar

til McDonalds’ papmad -
og smukke udgaver af »Ri-
se, Rise« og »The Voice of
My Island«.

Alt var næsten ved det
gamle - og tak for det.

Tønder Festival: The
McCalmans og Niels
Hausgaard, torsdag af-
ten i Kulturhuset.

Hans Chr. Davidsen

De velklingende vokalharmonier er fortsat The McCalmans’ force. Her er det Nick Keir. (Fotos: Karsten Sörensen)

Talent og tradition om torsdagen
Anmeldelse. Runrig
måtte op med seks 
ekstranumre, inden
publikum ville slippe
det efterhånden 
legendariske skotske
folkrockband, da 
Tønder festival blev
spillet i gang i det 
store telt.

TØNDER Festival er i høj
grad traditionernes festival.
En af dem drejer sig om, at
skotske Runrig starter festi-
valen i Telt 1, der kan rum-
me 2200 tilskuere.

Så mange var der også
torsdag aften, da den skot-
ske gruppe for ottende gang
stod på scenen. Og tradition
er som bekendt ikke noget
værd uden fornyelse, så som
opvarmning havde Runrig
fået det unge band Croft No-
Five med sig. Gruppen stam-
mer også fra det skotske
højland.

Det unge band præsterede
en gang energiladet rock -
men man kunne konstatere,
at det store telt ikke var me-
get mere end halvfyldt. Pub-
likummerne ventede på ho-
vednavnet.

Men Croft NoFives tid skal
nok komme, som konferenci-
eren rigtigt konstaterede.

Talentet er der, og musikerne
er endnu meget unge.

Da Runrig endelig kom på
scenen, kunne man konsta-
tere, at Tønder er dens hjem-
mebane. Gruppen kan ind
imellem høres andre steder i
det danske land, hvor der så
bliver spillet flot, poleret
folkrock.

Nerven i Tønder
Men det er først i Tønder, at
der rigtig kommer nerve
over spillet. Det er måske ik-
ke så svært at forstå, når
man betænker, at det er flere
tusinde rigtige aficionados,
der befinder sig i det store

telt.
Det eneste canadiske islæt

i gruppen, sangeren Bruce
Guthro, kunne glæde sig
over, at han ikke længere er
»den ny mand«. Der er nem-
lig kommet en ny key-
boardspiller til. Og Bruce
Guthro er da også blevet
spillet godt og grundigt ind.

Flere gange kunne han
nøjes med at holde mikro-
fonen i vejret - så sang pub-
likummerne selv videre på et
af Runrigs mange gode num-
re.

Nede på jorden var tempe-
raturen o.k. i teltet, men op-
pe på tribunerne var der ko-

gende hedt. Det forhindrede
imidlertid ikke næsten alle
tilhørerne i at holde ud, til
det sidste nummer klingede
ud.

Seks ekstranumre
Det var for en gangs skyld et
stille nummer at gå hjem på
- som det sjette ekstranum-
mer, der var blevet klappet
frem. Inden da havde publi-
kum selvfølgelig fået den ef-
terhånden ret elektrificerede
ballade om »Loch Lomond«,
hvor nogle af dem havde
valgt »the high road«, mens
andre valgte »the low road«
for at nå frem til søen - og
halvt over i et musikalsk
Nirvana.

Det var først og fremmest
det, de var kommet efter. Og
det var også, hvad de fik.

Tønder Festival. Croft
NoFive og Runrig, Telt 1
torsdag aften.

Jens Nygaard
Croft NoFives tid skal nok komme. Her er det den
unge violinist, Adam Sutherland.

Det ny medlem af The McCalmans,
Stephen Quigg, imponerede ikke kun på 
guitar, men også med sin solosang.

Skotske toner blev krydret
med dance-rytmer og funk i
Telt 1 torsdag aften. Her er
det Msiha Somerville på fløj-
te i Croft NoFive.

(Fotos: Karsten Sörensen)


