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Session A9 har taget navn efter den nord-sydgående motorvej i Skotland og gav fire kon-
certer ved årets Tønder Festival. (Foto: Lars Salomonsen)

Lau er en ny fremadstoremnde trio, der også var med på Tønder Festival for første gang.
Her ses trioen i telt 2. (Foto: Lars Salomonsen)

Anmeldelse. Den skotske sanger-
inde Julie Fowlis var et af de nye
navne på Tønder Festival. Hun er
synonym med en smuk stemme
og følsomme ballader.

TØNDER. Ét er, at kunstnerne på Tønder
Festival kan spille musik. Noget andet er
deres attitude. Den måde, de kigger ud af
øjnene på, når kunstnerfotoet skal tages.
Jeg indrømmer blankt, at jeg også falder
for det sidste, når jeg bladrer festivalpro-
grammet igennem.

I rockens verden er kunstnerfotos et ka-
pitel for sig selv. Ofte stiliserede og påta-
gede grænsende til det komiske. Det skal
se uhøjtideligt ud, men det ender med at
blive så selvhøjtideligt, at det halve kan
være nok. Folk-musikere har - generelt! -
en helt anden attitude på de kunstnerfo-
tos, der nu engang skal tages til den nød-
vendige promotion. Man ser ud, som man
nu engang ser ud, og her er kun sjældent
smarte fiksfakserier a la det at gemme sig
bag coole solbriller eller anden fernis.

Det er musikken, det kommer an på. Ja-
vel ja - men når man ser Julie Fowlis dér
på side 26 med sine dybe blå øjne og stille
smil, så tænker man: Der må også være
hjerte med i hendes musik.

Og dét var der.
Avisens udsendte oplevede den unge

skotske sangerinde i Tønderhal 1 fredag
aften: Gæliske tekster, som man ikke for-

stod, og heller ikke behøvede at forstå.
Følsomme ballader. Indlevelse. En smuk
stemme. Man kunne blive ved.

Julie Fowlis var et af de nye navne på
årets Tønder Festival, og det er i høj grad
også dem, vi vælger ud, når vi skal skrive
om musikken. Dér, hvor Runrig, Great Big
Sea og The McCalmans spiller, er der gang
i den og mange mennesker. Men de har
været i Tønder mange gange før, og med al
respekt for kvaliteten er det ikke bands,
der med Tønder som udhængsskilt viser,
hvor folk-musikken er på vej hen lige nu.

Mystik og tyngde
Julie Fowlis er derimod et af Skotlands
hel store og nye navne. Sidste år fik hun
BBC Radios Horizon Price, og det var før-
ste gang, den gik til en gælisk sanger.
Hvad er det så, hun kan?

Hendes baggrund er Hebriderne, øgrup-
pen ud for Skotlands nordvestkyst. Det er
her tørv, sand, og andre mineraler udnyt-
tes. Der er kvæg- og fåreavl, og der frem-
stilles landbrugsprodukter, uldvarer, der-
under den kendte Harris Tweed og whisky
ikke at forglemme. Det er her tågerne
hænger tungt og mystisk i lange perioder,
og det er den stemning, som Julie Fowlis
meget autentisk får frem - ind imellem
med sikker brug af tin-whistle og i øvrigt
med Duncan Chisholm på violin, kendt
fra gamle dage i det skotske folkrockband
Wolfstone.

Desværre fik hun kun tre kvarter på
scenen i Tønderhal 1. og derfor knap be-
gyndt, før hun holdt op. Det var for lidt til
at lære et nyt navn at kende. Man blev en
erfaring igere: Næste år lytter vi til Tøn-
der-debutanterne to gange.

Tønder Festival: Julie Fowlis i Tønder-
hal 1, fredag aften. Optrådte også i
kunstmuseet lørdag aften,Visemøllen
Sønder eftermiddag og i Telt 1 søndag
aften.

Hans Chr. Davidsen

Genklang 
på gælisk

Anmeldelse. Det behøver
ikke at være Oysterband
og Runrig alt sammen. I
år kom Levellers til Tøn-
der Festival for første
gang. Det var da egentlig
på tide.

TØNDER. Sig Levellers i Dan-
mark - og en lektor med England
som speciale vil fortælle en lang
historie om en politisk bevægel-
se, der allerede i 1600-tallet
kæmpede for mange af de samme
værdier, der voksede ud af oplys-
ningstiden 100 år senere.

Det er også denne bevægelse,
et engelsk punkorienteret folk-
rockband har taget navn efter.

I Danmark har Levellers ikke
rigtig fået den store genklang,
selv om de er bundsolide leve-
randører af melodisk folkrock.
Englænderne optrådte et par
gange på Roskilde Festival i be-
gyndelsen af 1990erne, men for-
svandt derefter lidt ud af den
danske bevidsthed. Det var aller-
højst musikmagasinet Gaffa, der
nogle gange kunne svinge sig op
til at anmelde deres plader.

I år kom så endelig en invita-
tion fra Tønder Festival - en invi-
tation, som arrangørerne - med
rette - var meget stolte af at have

fået et ja til. Og i Storbritannien
er Levellers heller ikke hvem
som helst, selv om de også her i
lange perioder er blevet ignore-
ret af mainstream-anmelderne.

Levellers har gentagne gange
været fremhævet med de fede ty-
per på Glastonbury Festival, og
de har sågar deres egen festival,
»Beautiful Days«, der blot har et
S mere i navnet end det album,
»Beautiful Day«, Levellers
blandt andet præsenterede num-
re fra i Telt 2 i Tønder.

Kropslig folkrock
Det var tæt på midnat fredag af-
ten. Teltet dampede, og stemnin-
gen var helt i top. Der var knap

nok plads til forstærkerne på
scenen.

Trommeslageren Charlie
Heather var klemt inde mellem
de store kasser, der sendte en
hårdtslående, meget kropslig
folkrock ud under teltdugen af
den kaliber, man ellers kun ken-
der fra Oysterband og Runrig.
Levellers er dog langt mere poli-
tiske i deres tilgang til musikken.

Politisk kritik
Folk med mange penge er ikke
deres livret, og miljøet har i man-
ge år før FNs friske klimarap-
port haft seks harske kritikere i
Mark Chadwick (sang, guitar),
Simon Friend (guitar, mandolin,

banjo, sang) Jon Sevink (violin,
kazoo), Jeremy Cunningham
(bas), Matta Savage (keyboard,
kor) og Charlie Heather (trom-
mer).

Levellers var et dejligt be-
kendtskab på festivalen: De kom
med masser af energi og en frisk
blanding af traditionel engelsk
musik med en moderne indfald-
svinkel. Elektrisk mandolin og
violin kørte i spand med lydef-
fekter og et guitarspil, der i mo-
menter kunne minde om U2.

Tønder Festival: Levellers -
Telt 2 fredag aften.

Hans Chr. Davidsen

Så kom de endelig

Julie Fowlis havde tre
kvarter i Tønderhal 1. Det
var lige i underkanten.
Man blev sulten efter mere.
(Foto: Lars Salomonsen)


