
Anmeldelse. Hold da
op, hvor har USA ba-
re meget at byde på
inden for den auten-
tiske og akustiske
musik. Det gik fra
garvet sangskriver
over purungt natur-
talent til en roots-
koncert med fest og
farver på Tønder 
Festival.

TØNDER. Det er måske ikke så
høfligt at sige det, men mon
ikke mangt en musiker, musi-
kjournalist eller festivalgæst
på vej mod Tønder har tænkt
tanken:
- Det er fandme godt nok

langt ude, det der Tønder...
Men jeg var i Amerika på

Ribe Landevej - sammen med
500 andre i Tønder Kulturhus.
Og netop her så, hørte og føl-
te vi med følelser og forstand
et USA, som vi næppe ellers
ville have mødt i mediernes

mainstream.
En 65-årig sangskriver, hvis

kone mener, han burde være
holdt op. En 20-årig ung og
temmelig uprøvet pige, der
endnu ikke er sluppet ud fra
musikkonservatoriet. Og Po-
key LaFarge, en amerikansk
sprællemand med brylcreme i
håret og et musikalsk katalog,
der allerede sidste år sparkede
benene væk under publikum i
Tønder. Og kaldte på en invi-
tation igen.
Koncertaftenen med først

Chris Smither på scenen, så
Sarah Jarosz og til sidst Pokey
LaFarge var et suverænt mix
af blues, americana, folk, blu-
egrass, lidt jazz og ragtime.
Med forspil og klimaks.

Tørlagt sanger
Det er Chris Smithers hustru,
der har talt om, at han snart
skal holde en farvel-turné.
Hvad sangeren og sangskrive-
ren siger, han ikke er klar til

det endnu. Hvis han da over-
hovedet bliver klar til det no-
gensinde.
Chris Smither har fremtiden

bag sig. Derfor er det pudsigt,
at han først fik sin Tønder-de-
but sidste år. Efter et væld af
udgivelser kan han i dag leve
af royalties og et reduceret
koncertprogram.
Hans adoptivdatter fyldte

syv år, da dette års Tønder Fe-
stival begyndte. Han har haft
lidt problemer med alkohol -
som det er kendt inden for
den branche. Og mange andre
brancher med. Er siden blevet
tørlagt. Og fortsætter nu stille
og selvsikkert med opvisnin-
ger i akustisk folk-blues. Chris
Smither tilhører den race af
sangere, der med en guitar i
skødet slår et par akkorder,
fortæller, slår et par akkorder,
fortæller videre, slår flere ak-
korder, og fortæller - om alt
fra en gps uden strøm og en
ung mand, der ved, at lytter
man for meget til mor, så er
der ikke noget sjov i livet.
Til Smithers dejligt kantede

ballader hørte i Tønder Kul-
turhus »I Don’t Know« om en
datter med alle spørgsmålene
og en far med svaret, han lær-
te for lang tid siden. Eller
»Father’s Day« - en sang, han
egentlig ville skrive om sin far,
efter at denne var død. Fade-
ren blev bare ved med at leve,
og Smither var nødt til at
skrive sangen, da han selv var

blevet gråhåret - og var kom-
met til at ligne sin far op ad
dage i det meste af sin gøren
og sin laden. Og sådan blev
»Father’s Day« en sang om
ham selv.

Ung bluegrass
Efter koncertens pause var der
i den grad dømt foryngelses-
kur. Texaneren Sarah Jarosz er
blot 20 år. Hendes violinist
Alex Hargreaves 19 år, og cel-
listen Nathaniel Smith blot 17
år. Det siger næsten sig selv,
at det var deres første besøg i
Tønder.
Sarah Jarosz skiftede mel-

lem banjo og akustisk guitar i
den progressive bluegrass-af-
deling mixet med lidt folk,
oldtime og country. Og med
en dejlig sangstemme, som
rummer et stort potentiale.

Hun har nået at blive nomine-
ret til en Grammy og udgive
to albummer, »Song Up In Her
Head« (2009) og »Follow Me
Down« (2011), som hun med
sin trio spillede flere veloplag-
te og meget nuancerede num-
re fra. Dertil kom der lidt Paul
Simon- og Bob Dylan-fortolk-
ninger. Lørdag eftermiddag
medvirkende hun desuden i
de to Bob Dylan-koncerter,
hvor en stribe af forskellige
musikere hyldede mesteren
samtidig på to scener i telte-
ne. Sarah Josz var en rigtig
god oplevelse.

Fest og farver
Sidst på aftenen steg vi så på
en riverboat med Pokey LaFar-
ge og hans orkester South Ci-
ty Tree - og når først han får
munden på gled og strengene

til at svinge, så sker der noget.
Hans inspirationskilder er dø-
de for længst, men lever vide-
re gennem musik med mund-
harmonika, guitar og gulvbas.  
Pokey LaFarge havde stem-

me nok til, at de havde kun-
net slukke for mikrofonen i
Kulturhuset, og bassisten le-
gede strengeleg som en figur
fra en tegnefilm. Der stod Po-
key LaFarge med sangstem-
men på vid gab og guitaren i
skulderhøjde. Hold da op for
en afslutning. Fest, farver og
amerikansk roots-musik fra
begyndelsen af det forrige år-
hundrede.
Tønder Kulturhus fredag af-

ten: Chris Smither, Sarah Ja-
rosz og Pokey LaFarge med
South City Three.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Chris Smither har fremtiden bag sig. Derfor er det lidt pudsigt, at han først fik sin Tønder-debut
sidste år.

Sarah Jarosz skiftede mellem banjo og akustisk guitar i den progressive bluegrass-afdeling mixet
med lidt folk, oldtime og country. 

Amerika på
Ribe Landevej
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Åbning med gratis musik
TØNDER. Åbningskoncerten på Torvet har den fordel, at den er gratis. I år spillede først det
skotske Paul McKenna Band (billedet), dernæst The New Rope String Band fra England og til
sidst det danske orkester med det lyriske navn »Kaufis fodkølere«. Fodkølernes varemærke er
toner fra New Orleans blandet med gøgl og galskab.

Tætpakket torv i Tønder
TØNDER. Torvet var tætpakket, da den officielle åbning af den 37. Tønder Festival fandt sted.
Prinsesse Marie og tusindvis af ikke-kongelige overværede Tønders borgmester, Laurids Rude-
beck (V), holde en veloplagt tale. Også den skotske sangerinde Emily Smith talte som repræ-
sentant for musikerne.


