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Anmeldelse. Ameri-
kansk songwriting,
svensk folkemusik og
et næsten grænseløst
talent fra Færøerne -
man kunne ikke gå
galt, når man valgte
Tønder Gymnasium
lørdag aften.

TØNDER. En aften i sel-
skab med tre kvinder.

Det lød fristende. Og når
man så oven i købet vidste,
at de to af dem kunne de-
res kram - og mere til. Så
gik man lørdag aften ind i
Tønder Gymnasium med
store forventninger.

Den første kvinde på
scenen, Caroline Herring,
er stort set ukendt i Dan-
mark. Selv i Tønder, hvor
publikum ellers er godt
hjemme i den amerikanske
song writing-tradition.
Caroline Herring har i
mange år været en af Mis-
sissippis udmærkede, men
forholdsvis ubemærkede
repræsentanter for Ameri-
cana-genren - en genre, der
kombinerer tre af den
amerikanske folkemusiks
væsentligste strømninger:
bluegrass, traditionel 
country og det akustiske
guitarspil.

For fem år siden debute-
rede hun med cd’en »Twi-

light«, og den gjorde hende
med ét til et navn også
uden for Mississippis
grænser. »Over hendes
kølige lag af kontrol bræn-
der der en konstant ild«,
skrev en anmelder. Denne
unikke kombination bragte
hun også med til Tønder,
hvor hun gav en times sæt
med modent og selvsikkert
spil. I pausen hørte jeg et
par tilhørere sige, de syn-
tes, hendes koncert var
halvkedelig. Musikken
sagde dem ikke noget, op-
snappede mine ører i forbi-
farten.

Jeg tilstår gerne, at jeg
var forudindtaget: Jeg el-
sker den amerikanske
song-tradition, som ikke
blot er autentisk live-mu-
sik, men også et frikvarter
fra så meget andet. Dertil
kommer, at både tekst og
musik er med til at tegne
et nuanceret billede af det
facetterede land USA.
Derfor er jeg også uenig
med de to tilhøreres dom
over koncerten, men man
kunne mærke på publi-
kums dæmpede bifald, at
det nok var den generelle
opfattelse.

Melankolske
portrætter
Svensk folkemusik er nok
lettere tilgængelig for et
overvejende dansk publi-
kum. Bellmanns drikkevi-
ser og Evert Taubes prosa
og visesamlinger er heldig-
vis stadig en del af det, der
i gamle dage hed »pen-
sum«.

Sofie Karlsson mestrer
både det lyriske og det
dramatiske og serverede fi-
ne sanselige naturskildrin-
ger og melankolske por-
trætter af mennesker fra
de svenske kulturlandska-
ber - for eksempel med

nummeret »Mill rök« om
skovmøllens røg, dom spre-
der sig ud over skovene.
Hun var i selskab med tre
af Sveriges ypperste fol-
kemusikere: Esbjørn Haze-
lius (violin), Olle Linder
(guitar og bas) samt Roger
Tallroth (guitar og
sitar).Og de fik hundrede
år gamle sange frem med
livskraft og friskhed, deri-
blandt flere fra cd’en
»Svarta ballader«, der er
stærkt præget af Finnmar-
kens store sanger, Dan An-
dersson.

»Jeg spiller for livet«,
sluttede Sofie Karlsson

med at synge - og med den
slog hun helt og aldeles be-
nene væk under publikum.

Indtrængende styrke
Så var klokken ved at være
mange og ørerne allerede
godt forvænt. Nummer tre
i rækken ved sådan en tre-
delt koncert skal virkelig
have noget med i posen for
at kunne holde begejstrin-
gen hos publikum.

Derfor var det et natur-
ligt valg at sætte uforlig-
nelige Eivør Pálsdóttir på
til sidst. Siden hun i fo-
råret scorede to statuetter
ved Danish Music Awards i

netop Tønder, har hun stort
set kun kaldt sig Eivør i
offentligheden - og hendes
navn er også titlen på hen-
des seneste soloudgivelser,
som hun forkælede publi-
kum med.

Det er ikke alt på album-
met, der er lige interessant
rent kompositorisk, men
hun har et udtryk og et ta-
lent, der gør ellers mid-
delmådige sange til  inten-
se oplevelser i koncertsam-
menhæng. Den 23-årige
færing sang med indlevelse
og indtrængende styrke.
Ungdommen har så sande-
lig også meget at udrette

på Tønder Festival.
Det blev en god aften

med tre kvinder, der er sto-
re på hver deres måde.

Tønder Festival. Koncert
med Caroline Herring,
Sofia Karlsson og Eivør
på Tønder Gymnasium,
lørdag aften.

Hans Chr. Davidsen

Tre kvinder der kan deres kram
Den svenske Sofie Karlsson: »Jeg spiller for livet«.

Helt ny i Tønder: Caroline Herring har en stor og varm altstemme. (Fotos: Povl Klavsen)

Den unge Eivør Pálsdóttir fra Færøerne.
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Vejrprofeterne havde lovet en solrig formiddag  og en våd eftermid-
dag om lørdagen. Det blev lige omvendt. (Fotos: Povl Klavsen)

Skilt over indgangen til et af Tønders værtshuse. Dåsebajere er ikke
restauratørernes yndlingsøl.


