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Nordjyden Niels HausgaardSøren Krogh - dansk sangskriver

Fred Morrison med sækkepibeGrand old man - Povl Dissing.

Anmeldelse. Runrig er
trofaste herrer, der kom-
mer til Tønder Festival
med genkendelsens glæ-
de. Bandets koncerter har
taget form af ritual. Fred
Morrisson Trio var et in-
teressant bekendtskab
ved åbningen i Telt 1.

TØNDER. De skotske højlandsrocke-
re fra Runrig er bare sagen i det
flade marskland. Det er dem, folket
vil have, og det må være fordi de
elsker dem - næppe fordi de vil
prøve noget nyt. At tage Runrig fra
Tønder Festivals torsdags-publikum
ville være noget nær det samme
som at tage folkepensionen fra
danskerne eller sutten væk fra ba-
byen.

Måske er undertegnede miljøska-
det, og det bedes læseren - og må-
ske især de inkarnerede Runrig-fans
bære over med. Jeg tilstår, at jeg
har hørt dem mange gange. Jeg kan
ikke tælle til det mere. Og jo oftere
man hører dem, jo sværere har man
naturligvis ved at få øje på fornyel-
sen.

Men det er måske slet heller ikke
det, der skal til. Måske er det bare
trygheden og glæden ved musik-

ken, fansene kender rigtg godt. Det
er som med The Dubliners og man-
ge andre store navne inden for
folk- og folkrock-branchen. Spille-
mændene bliver ved, lige indtil de
skal i kisten - for det er deres liv. De
kan ikke andet, og de vil ikke andet.
Runrigs koncerter har for længst
taget form af ritual, og de trofaste
herrer kommer tydeligvis til Tønder
for genkendelsens glæde. Bandet
har vel sunget »Loch Lomond«
mindst lige så mange gange, som
Lars Lilholt i det danske sommer-
land har »kaldt det kærlighed«.

Melodramatiske Runrig
Men når alt det er sagt, så må man
jo bare sige, at Runrig kan spille.
For det kan de. Bandet har sin egen
festival, Beat The Drum, i nærheden
af den berømte Loch Ness-sø i det
skotske højland, og her optog ban-
det for nogle år siden en live cd
»Year Of The Fllod« (med tilhørende
live-dvd). Den blev der også præ-
senteret et pænt antal numre fra
ved dette års åbningskoncert i det
store Telt 1 på festivalpladsen i
Tønder - med et fint og nuanceret
lydbillede og ikke mindst forsanger
Bruce Guhtro - om hvem, det er
blevet sagt, at han har hældt Gui-
ness-øl på sine havregryn, siden
han var fire år. Stemmen lyder i
hvert mere af Guiness end af mælk
- selv om disse omrejsende folk-
musikere i virkeligheden er særdeles
ædruelige og disciplinerede perso-
ner. Vel findes der musikere med

skæg ned til brystkassen, der står
på scenen og står ved baren i Tøn-
der - men de fleste drikker mere
danskvand end øl.

Runrigs melodramatiske musik
går altid rent ind på Tønder Festival
- også torsdag aften i det totalt ud-
solgt telt 1med plads til godt 2200
mennesker. Det fede ved  numre
som »The Edge of The Wold« og
»Everything You See« er at høre

dem med Runrigs solide rytmesek-
tion med både trommesæt og et
slagkraftigt percussion. Nogle har
kaldt bandets trommespil - og gui-
tarsoli for den sags skyld - for bom-
bastisk. De fleste fans opfatter det
helt klart som en kvalitet.

Musikken kaldes for folkrock.
Måske er musikken bare rock - det
eneste, der leder tankerne hen på
folk er vel egenlig blot melodiernes
opbygning med deres snert af høj-
romantik fyldt med hymne og ur-
kraft.

Appetit på mere
Nu var det skotske Fred Morrison
Trio, der fik lov til at spille som de
første i Telt 1. I festivalens program
har bandet fået et særligt blåt
stempel med teksten »Scottish
Showcase«. Og trioen var et særde-
les interessant bekendtskab, selv om
den ikke på nær samme måde løf-
tede teltet som Runrig. Men det
behøves heller ikke. Ligesom lead-
guitaren styrer lydbilledet i
rockmusikken, er det Fred Morri-
sons fløjte og sækkepibe, der på
smuk vis ligger forrest i trioens mu-
sik - fyldt med lidenskab og udtryk.
trioens musik er udpræget skotsk,
med en behagelig indflydelse af
bluegrass og country som i numme-
ret »Kansas City Hornpibe«. En tan-
kevækkende og morsom titel på en
sang. Hornpiben er et udpræget
traditionelt engelsk instrument, der
ikke har særlig meget med det
amerikanske Midtvesten at gøre.

Under koncerten i Tønder fik Fred
Morrison Trio selskab af den alle-
stedsnærværende og meget alsidige
Tim O’Brien på violin og Pete Wer-
nick på strengeinstrumenter. De gav
musikken et ekstra bluegrass-kryd-
deri - og kan i øvrigt høres igen i
aften med dobbeltbandet Hot Rize
og Red Knuckles & The Trailblazers i
Telt 2.

Koncerten med Fred Morrison
Trio i Tønder gav i hvert fald appe-
tit på mere.

Traditionen tro blev der også spil-
let i Tønder Kulturhus torsdag af-
ten. »Den første aften« var over-
skriften på Niels Hausgaards sam-
spil med Povl Dissing samt Kajsa
Vaia, Søren Krog og Kaspar Vig som
indbudte gæster. Også her var der
udsolgt.

Tønder Festival: Koncert med
Fred Morrison Trio og Runrig i
telt 1, torsdag aften.
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Tryghed i Tønder

Skotske gæster - Fred Morrison Trio

Bruce Guthro fra Runrig

Hul i telt
TØNDER. Telt 2 på Tønder Fe-
stival kom hurtigt op at stå,
efter at den vilde blæst tvang
det ned natten mellem man-
dag og tirsdag.

Der blev blæst et kæmpe hul
i det ene af de to store kon-
certtelte på festivalpladsen -
telte, der har nogenlunde den
samme størrelse som et cir-
kustelt.

Et hastigt indkaldt telthold
blev sat til at redde, hvad red-
des kunne. To af teltets lange
tagbaner var revet i stykker,
og hele teltet blev derfor i en
lynaktion pillet ned. Det tog
dog ikke de frivillige medhjæl-
pere ret mange timer at rejse
teltet igen, efter at det var
blever repareret for forskellige
skader.
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