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Anmeldelse. Utradi-
tionelt rytmisk spil
på orgel og et højt
teknisk niveau. Dette
og så Povl Dissings
troskyldige varme
gjorde Grundtvig-af-
ten i Møgeltønder
Kirke til en fanta-
stisk aften for ørene.

TØNDER. - Den tager lang
tid at ryste af sig, lød det
fra en koncertgæst på vej
ud af Møgeltønder Kirke.

Her plejer Tønder Festi-
val aldrig at foregå, men i
år blev der på åbningsda-
gen, torsdag, gjort en und-
tagelse.

Povl Dissing er i forvejen
på turne i blandt andet det
sønderjyske, og derfor sag-
de den ellers folk-oriente-
rede festival ja tak til til-
buddet denne ene gang.

For det er ikke folk-mu-
sik, Povl Dissing er på lan-
devejen med for tiden. Han
er tilbage i sit bundsolide
og utraditionelle samar-
bejde med de to nordmænd
Iver Kleive og Knut Reier-
srud - et samarbejde der
gav succes med en koncer-
trække i 2002 og som nu
fortsætter om koncertpro-
grammet »Den signede
dag«.

De tre musikere spænder
himmelbro mellem kirke-
orgel, guitar (elektrisk som
akustisk) og Dissings hæse
nasale vrængen. Grundla-
get er Grundtvigs glade
univers af salmer, viser og
digte.

Det kan kun blive en
smuk og bevægende kon-
cert - og det blev det også i
Møgeltønder, der var fyldt
til det sidste. Musikken lød
himmelsk, og Povl Dissing
fik ikke blot Grundtvigs
kendte tekster ud i kirke-
rummet med stor ærbødig-
hed. Når han sang salmer-
ne og viserne med den in-

derlighed, han gjorde, var
der nok en del af os, der
for alvor fattede, hvor
mundret og moderne
Grundtvig var i sin sprog-
brug. Dissings styrke er
frem for alt de lyriske og
dæmpede passager med
hans særlige blanding af
varme og troskyldighed.

1800-tallets tekster blev
gjort lyslevende med
blandt andet »Påskemor-
gen slukker sorgen«, »Mo-

ders navn«, »Nu falmer
skoven« og »Velkommen i
den grønne lund« med Erik
Grips iørefaldende melodi.
Der var nok andre kompo-
nister, der var blevet slemt
forbavsede, hvis de havde
hørt den behandling, de
blev udsat for her, for ek-
sempel Weyse eller Rung.

Dramatiske efterspil
Knut Reiersrud gav en for-
midabel sologuitar i en

række norske folkesange,
og den klassisk uddannede
organist Iver Kleive viste,
hvor vidt han spænder i sit
musikalske udtryk. Han
havde nogle meget drama-
tiske efterspil, spændende
arrangementer og ikke
mindst et meget utraditio-
nelt rytmisk spil. I Norge
er Knut Reiersrud blevet
fjeldenes bluesnavn num-
mer ét, og klangen fornæg-
tede sig da heller ikke i

Møgeltønder. Reiersrud
har et meget højt teknisk
niveau.

Tør man næsten bruge
ordet guddommeligt?!
Publikum i Rinkenæs og
Bov har i hvert fald noget
at glæde sig til. Dissing,
Kleive og Reiersrud spiller
i Rinkenæs Kirke i efter-
middag klokken 16 og i
Bov Kirke i morgen klok-
ken 15.

På Tønder Festivals
første koncertdag stillede
Niels Hausgaard op til den
faste seance i Tønder Kul-
turhus sammen med en an-
den stamgæst på festiva-
len, guitaristen Morten Al-
fred Høirup, der denne
gang kom med farmand,
Fin Alfred.

I Telt 1 blev der åbnet
for lyden med den engelske
folkrock-gruppe Oyster-
band og det ny irske band
The Saw Doctors, der er til
fest og farver.

Tønder Festival: Povl
Dissing, Knut Reiersrud
og Ivar Kleive i Møgel-
tønder Kirke torsdag af-
ten.

Hans Chr. Davidsen

Guddommeligt

Mange i Tønder ville blive skuffede, hvis ikke Oysterband havde fået en invitati-
on. Sangeren John Jones var som sædvanlig veloplagt - her i Telt 1 torsdag aften.

Allerede
tre kvarter
før koncer-
ten stod
publikum i
kø for at
blive luk-
ket ind i
Møgeltøn-
der Kirke.

Høj stemning i Tønder Festivals Telt 1, hvor Oysterband åbnede løjerne sammen med
The Saw Doctors. (Fotos: Povl Klavsen)

Povl Dissing tog en propfuld Møgeltønder Kirke med i den grønne lund - og til de norske fjelde. Sammen med de to
nordmænd Knut Reiersrud og Iver Kleive leverede han en nyfortolkning af Grundtvig - og mange tak for det.

(Fotos: Povl Klavsen)

Kaffen var
klar hele
vejen
TØNDER. Det hele
begyndte i 1996, ef-
ter at Povl Dissing
kom hjem fra endnu
en turne med Benny
Andersen.

- Kaffen havde
været klar hele vejen,
så jeg satte mig ned
med en kop te i min
bløde lænestol. Så
ringede telefonen.
Hvem var mon det?
Joh, det var Ivar 
Kleive, der spurgte,
om ikke jeg ville syn-
ge nogle Grundtvig-
salmer med ham. Jeg
tænkte, Grundtvig
ham kender jeg da
godt. Men alligevel
måtte jeg ned på bib-
lioteket for at grave
lidt i ham Grundtvig,
og jeg gravede dybe-
re og dybere, fortate
Povl Dissing - da han
torsdag aften gav
koncert i Møgeltøn-
der Kirke med pro-
grammet »Den signe-
de dag«.

For der var meget,
Povl Dissing allige-
vel ikke anede - er-
kendte han over for
publikum.

- Jeg kendte da
ganske udmærket
højtidssalmen »Kir-
keklokke mellem
ædle malme«, men
jeg vidste sørme ik-
ke, at det var Nikolaj
Frederik Severin, der
havde skrevet den,
indrømmede Povl
Dissing.

Hans Chr. Davidsen
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