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The Deep South. Der
blev serveret stærk
mad fra sydstaterne,
da Chili John fra
Århus kokkererede i
Tønderhal 2. Han be-
gyndte som studen-
terkok på et kolle-
gium og bespiste sid-
ste år 6000 menne-
sker til H.C. Ander-
sens fødselsdag. På
Tønder Festival var
han oppe mod en
trænet mund: Lillian
Boutté.

TØNDER. Chili John
Rasmussen skulle have
haft en præstekrave på,
hvis alt var gået efter pla-
nen i 1973.

Dengang indskrev han
sig på teologi-studiet i
Århus. Mad havde mor
hjemme i Varde altid lavet
til ham, så der var ikke an-
det at gøre end at lege
svensk kok på Skjold-
højkollegiet i udkanten af
byen. Her begyndte hans
kokke-karriere - med
spanske ris fra Bilka og en
hulens masse gryderetter,
der skulle være billige og
spændende på samme tid.

Det blev aldrig til særlig
meget teologi. Madlavnin-
gen greb om sig, og hans ry
blev så godt, at han i dag
bærer tilnavnet »chili«.

Lørdag aften stod den
gamle kok fra Skjold-
højkollegiet for en kæmpe
cajun-menu for 530 men-
nesker i Tønderhal 2, da
Tønder Festival åbnede
dørene for »An evening in
The Deep South«. Klokken
18 var der cajun-mad en
masse og klokken 20 rigtig
sumpet sydstatsmusik med
Jordans Drive og Lillian
Boutté Band.

Modigt udspil
Cajun-mad er synonym
med sydstaten Louisiana.
Det er her, der serveres

Crawfish Boil, hele krebs
kogt med majs, kartofler
og hele chilier. Eller Jam-
balaya - mange tror, det er
en sang, men sangen hand-
ler om mad, og jambalaya
er en risret fyldt med
grøntsager og krebsehaler.
Lillian Boutté, der er æres-

borger i New Orleans, tog
selv for sig af retterne - en
kompetent kritiker skulle
man mene.

- Spørg hende da bare,
hvad hun synes om min
mad, sagde Chili John
Rasmussen.

Modigt gjort, tænkte vi.

Da vi mødte Lillian
Boutté i et baglokale i
Tønderhallerne, havde hun
netop fortæret den mest
sublime fiskeret, som ken-
des fra New Orleans: Sve-
den sankt peterfisk, eller
»Blackened Fish«, som det
kaldes på de kanter. Og

lidt krebs med marinerede
svampe.

- Når vi laver krebs
hjemme i Louisiana, så er
det jo krebs, der kommer
direkte fra sumpene, og det
kan smages. Denne her
smagte anderledes, men
ganske fremragende. Kom-

mer kokken virkelig fra
Danmark? Det vidste jeg
ikke. Jeg havde gættet på,
at han var amerikaner... ja-
men så er jeg virkelig dybt
imponeret, sagde Lillian
Boutté.

- Når man spiser cajun-
mad uden for min hjem-
stavn, er det sjældent rig-
tig »spicy«. Men det har
denne John da sørget for,
skal jeg love. Og mad, der
er »hot«, behøver ikke
være det samme som, at
det smager af noget. Men
det her smager af noget,
sagde Lillian Boutté efter
middagen.

Chili med dynamit
Det var anden gang, at
Chili John Rasmussen var-
mede op under publikum i
Tønderhal 2. Hans firmalo-
go er en rød chili, der har
form som en dynamitstang
og har ild i lunten. I festi-
val-weekenden var der og-
så lige et bryllup i Maria-
ger, der skulle klares sam-
men med en firmafest i As-
sens. Men Chili John sad
bare dér i Tønder i en
halvsvedig t-shirt med en
bajer i hånden og så ud til
at tage det helt roligt.

- Det mest spændende er
sgu altid, om man bliver
ædt nedenom og hjem. En
kok er tilfreds, hvis der ik-
ke er ret meget af det hele
tilbage. Det er ikke sjovt,
hvis der er én ret, der ry-
ger, og folk lader en masse
andre retter stå. Derfor er
det også vigtigt, at jeg ved,
hvem jeg laver mad til: Der
er forskel på at lave mad
til Bork Havnefestival,
hvor folk har været ude
ved Vesterhavet hele dagen,
eller til byboere, der i for-
vejen har fået et stykke
lagkage til eftermiddags-
kaffen, siger Chili John -
der i øvrigt er forfatter til
kogebøger med titler som
»Jorden rundt på 80 kalo-
rier« og »Spis verden - nu
med madplan«.

500 mennesker på Tøn-
der Festival kan slet ikke
slå ham omkuld. Sidste år
ekspederede han 6000 mål-
tider på en uge, da H.C.
Andersens fødselsdag blev
fejret i København. Og om
få dage er det Københavns
Kommunes integrationsaf-
deling, der skal bespises i
Valby-Hallen: Over 1000
maver venter her på at bli-
ve fyldt.

Hans Chr. Davidsen

Krydret mad som i Louisianas sumpe

Masser af chili til ganerne i Tønder. Lørdag aften bugnede fadene af cajun-mad i  Tønderhal 2. (Fotos: Povl Klavsen)

Skolekoncert
Fredag var der indkaldt til en skolekoncert for 2500
elever fra sønderjyske skoler. Så for en tid var det en
helt anden slags publikum, der fyldte op i det store
telt på festivalpladsen i Tønder. Tønder Festival hav-
de selv sat levende folkemusik på skoleskemaet for
også at få genren udbredt til det unge publikum. De
unge kom med busser fra hele Sønderjylland.

Campingkoncert
Der er musik overalt på Tønder Festival. Ind imellem
bygerne turde denne trio godt sætte sig ud under åben
himmel med fiol, guitar og harmonika. Det lød godt
nok ikke helt som musikken fra de professionelle på
de officielle festivalscener rundt om i Tønder, men til
gengæld blev der ikke opkrævet entre på camping-
pladsen. (Fotos: Claus Fisker, Scanpix)

Gensyns-koncert
Amerikanske Eileen Ivers gav publikum en stor kon-
cert, da hun senest var i Tønder i 2003. Derfor havde
Tønder Festival igen sendt bud efter hende og bandet
Immigrant Soul, der satte gang i festivalens største telt,
telt 1, lørdag aften. Her var hun på scenen sammen med
de to irske bands Four Men and a Dog og The Saw 
Doctors.

Chili John Rasmussen er ikke udlært kok. Hans eneste uddan-
nelse er learning by doing på Skjoldhøjkollegiet i Århus.

- Den kok laver cajun-mad, så man skulle tro,
han kom fra New Orleans, sagde Lillian Boutté.


