
Interview. Enhver
musikalsk udvikling
efter Anden Verdens-
krig er gået hen over
hovedet på C. W.
Stoneking, skriver
Tønder Festival i sit
program. Selv mener
han bare ikke, at mo-
derne bluesmusik når
den gammeldags til
sokkeholderne.

TØNDER. Der er nogle gange,
det ikke rækker særlig langt
at fortælle og beskrive musik i
en avis. Så vi henviser med
det samme læsere til at gå ind
på YouTube og for eksempel
høre »Jungle Blues« med C. W.
Stoneking (C. W. står for Chri-
stopher William). Og mon vi
går helt forkert i byen, når vi
påstår: Du har aldrig hørt no-
get lignende før.
I aften klokken 20 går man-

den med den drævende au-
stralske accent på scenen i
Tønderhal 2. Stoneking er for
første gang på Tønder Festival
og det med sit »Primitive Horn
Orchestra«, som det hedder. 
Og her får publikum en

blanding af amerikansk syd-
statsblues, calypso og noget
pudsigt gammeldags musik,
der får én til at tænke på en
gammel slidt grammofonpla-
de fra 1930erne eller en ame-
rikansk sort-hvid film. Smag
og behag er forskellig, men
kan man lide C. W. Stoneking,
så nøjes man ikke med at
kunne lide ham. Man kommer
til at elske ham. På folk-festi-
valer bliver der som oftest di-
sket op med traditionel delta-
blues, men Stonekings mix er
fyldt med calypso og indfly-
delse fra jazzen.

Vokset op blandt
aboriginals
Stonekings forældre er ameri-
kanere, og han voksede op
langt ude i den australske
outback i nærheden af Ka -

therine i Northern Territory.
Her var de nærmeste naboer
kænguroer og australske abo-
riginals. Der var ingen asfalt
på vejene, og der var fandens
langt til alting.
Som ni-årig flyttede Stone-

king med familien til forsta-
den Balmain i Sydney, og det
husker C. W. Stoneking som et
kulturchok:
- Jeg kendte kun til støvede

veje og ørkenlandskaber. Og
der var altid folk-musik om-
kring mig. Enten spillede min
far blues eller easy-jazz. Eller
var der didgeridoo-musik af
abriginals. Og så havde min
far en kæmpe samling med
amerikansk folk-musik, og
den musik har jeg da ubevidst
taget til mig i min egen mu-

sik, husker C. W. Stoneking.
En didgeridoo er et blæsein-

strument fra det nordlige Au-
stralien, en slags naturlig træ-
trompet.
I Sydney blev alt dette kryd-

ret med Sam Cooke, Bob Dy-
lan, Iron Maiden, Jimi Hendrix,
early blues, Doo Wop og en
hel masse andet.

Lever i tiden før 
Anden Verdenskrig
Lige for tiden residerer C. W.
Stoneking i England, og herfra
turnerer han primært i Euro-
pa. Flensborg Avis nåede at få
en snak med Stoneking, før
han i aften får sin Tønder-de-
but.

I Tønder Festivals program

står der, at enhver musikalsk
udvikling siden Anden Ver-
denskrig er gået hen over ho-
vedet på dig...
- Ha-ha, sådan kan man og-

så sige det. Jeg er bare ikke
rigtig nogen stor fan af al den
moderne bluesmusik, der er
skudt frem. Jeg synes ikke,
den når al den gamle blues til
sokkeholderne. Men det er ik-
ke et mål i sig selv at spille
nostalgisk musik. Jeg er bare
mere hjemme i blues og jazz,
som det blev spillet før Anden
Verdenskrig, siger han.

Der er gang i den på sce-
nen, når du begynder at folde
dig ud med dit »primitive
hornorkester«... det er lange
musikalske historier, du for-
tæller. 
- Jeg har drukket ret tæt

førhen, og jeg var ikke til at
drikke under bordet. Jeg er
vant til at fortælle lange hi-
storier i baren, og det har jeg
taget med over i det musikal-
ske og bare bemærket, at folk
kan lide det, siger C. W. Sto-
neking, der både spiller tenor-
banjo og resofonisk guitar,
også kaldet »dobro«, en guitar
med en kegleformet resona-
tor, der forstærker lyden gan-
ske kraftigt. Sådan en som Mi-
ke Knopler, Ry Cooder og Eric

Clapton gerne spiller på.
- Showene er også lidt til

for, at publikum kan more sig
og komme i den rette stem-
ning for at nå ind til musik-
ken. Blues rører ved dit sind
og fører dig et andet sted hen,
siger Stoneking.
Til koncerterne møder han

som regel op med fedt i håret,
i gammeldags tøj - og oftest
med butterfly.

Teamwork
Musikken er i den grad team-
work, og det vil publikum i
Tønderhal 2 også få at høre.
Musikken og teksterne er også
blevet til i fællesskab mellem
flere af musikerne og ikke solo
i et enerum.
Der er masser af horn, per-

cussion, hillbilly music og
spøjse indslag, der bringer
mindelserne frem om et mili-
tær orkester i et tredje ver-
dens-land. Og Stoneking har
været på flere studierejser i
Vestindien, blandt andet i Tri-
nidad, hvor det blev til en
længere tur rundt på barerne i
Port of Spain.
Under koncerterne fortæller

han »tall tales«, en blanding af
sande og usande historier.
- En af de historier, der er

sande, er den om mit møde

med amerikanske sejlere, som
jeg mødte i Port of Spain. Vi
sejlede til Afrika, hvor vi forli-
ste ud for kysten, og hvor jeg
med nød og næppe overleve-
de. Sådan kan tilfældigheder-
ne føre et menneske vidt. Jeg
var egentlig blot i Trinidad for
at finde en egnet calypso-gui-
tarist til vort orkester, fortæl-
ler C. W. Stoneking.
Under overskriften »Days

gone by« byder koncerten ved
Tønder Festival på to andre
navne: Poke LaFarve sammen
med The South City Three
samt australske »The Band
Who Knew Too Much«.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Gammeldags så det gør noget

C. W. Stoneking er ikke særlig kendt i Danmark. I aften får han sin debut på Tønder Festival med en koncert i Tønderhal 2. Det bliver
med fedt i håret, butterfly, banjo og et band, der kalder sig for et »primitivt hornorkester«. Publikum skal være forberedt på noget,
det formentlig aldrig har hørt før.

Over 700
camping-
pladser
forsvundet
TØNDER. Normalt rå-
der Tønder Festivalens
campingplads over
3600 pladser, men i år
er det antal reduceret
til 2900, da godt 700
pladse er for våde og
mudrede til camping.
Allerede da de første

campingvogne rullede
ind på pladsen syd for
Tønder by, måtte flere
have hjælp af en gum-
miged for at blive
trukket fri.

Stadig
billetter 
at få
TØNDER. Der er stadig
billetter til en stor del
af koncerterne på Tøn-
der Festival i dag og i
morgen.
I dag er det kun

koncerterne i Tønder-
hal 1, der er udsolgt,
mens der er billetter til
de resterende koncer-
ter.
I morgen kan man

også sikre sig en billet
til den store afslut-
ningskoncert eller til
eftermiddagskoncer-
terne i teltene eller til
gospel morning.
Billetter sælges på

pladsen eller via
www.tf.dk.
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Jeg har drukket ret tæt før-
hen, og jeg var ikke til at
drikke under bordet.

C. W. Stoneking

”

Trolderi. Den 10. septem-
ber fejres den største dan-
ske billedhugger efter
Thorvaldsen, Niels Hansen
Jacobsen, der med sin
skulptur af Skyggen for
alvor bragte dansk skulp-
tur fri af den store 
mesters skygge.

VEJEN. Det berømte bysbarn, billed-
huggeren og keramikeren, Niels Han-
sen Jacobsen (1861-1941) fejres på
sin 150-års fødselsdag, og fødselsdag

markeres med et overflødighedshorn
af aktiviteter i og omkring Vejen
Kunstmuseum, der knyttes til hans
liv og virke. I dag er Hansen Jacobsen
bedst kendt for sin markante Trold,
der står midt i det unikke Trolde-
springvand på pladsen foran museet
- det springvand, der fra 1923
sprang både døgnet og året rundt
med brandvarmt vand. Det gør det
dog ikke mere. Trolden er blevet fjer-
net efter protest fra kristne.
Fra 1903 har hans monument Mo-

dersmålet i Skibelund Krat været
symbol på det tabte Danmark og
hans masterpiece, Skyggen står som
et kunstnerisk hovedværk i europæ-
isk skulptur i tiden omkring 1900.
Mod nordøst kan man i landsbyen

Bække studere hans Havfruespring-
vand. Han er repræsenteret med sin
keramik på museer i Norden samt
Tyskland og Frankrig.

Museet i Vejen
Vejen Museum blev opført i 1920-
erne. Billedhuggeren Niels Hansen
Jacobsen (1861-1941) var født og
døde i byen, men tilbragte et afgø-
rende årti, 1892 til 1902, i Paris.
Hans hjem i Paris var mødested for
mange af de danske symbolister.
Museets samling rummer værker af
hans samtidige kolleger.
Der lægges særlig vægt på Hansen

Jacobsens to arbejdsområder keramik
og skulptur. På byens kirkegård er
der et rigt udvalg af Hansen Jacob-

sens usædvanlige gravsten (brochure
fås på museet).

Fødseldagen
Niels Hansen Jacobsens 150-års fød-
selsdag falder præcist lørdag den 10.
september og fejres i og omkring by-
ens hjerte, Vejen Kunstmuseum - den
bygning, der i 1924 blev opført af
byens borgere til ham som kombine-
ret museum, hjem og atelier.
Fødselsdagen byder på et heldags-

arrangement med fuldt program fra
klokken 10 til kl. 22, når kendte
kunstnere fra andre arbejdsområder
– skuespillerne Bodil Jørgensen og
Ghita Nørby samt pianisten Katrine
Gislinge – sætter perspektiv på bil-
ledhuggerens virke. Dertil kommer

specielle foredrag, når Finn Slum-
strup taler om Niels Hansen Jacob-
sens nære venskab med forfatteren
og digteren Jeppe Aakjær og sprog-
forsker Inge Lise Pedersen perspekti-
verer fænomenet at skrive på jysk,
fordi den berømte billedhugger hav-
de en i dag næsten glemt forfatter-
bror, Jacob Jacobsen, der excellerede
i at skrive på jysk i 1880 til 1890-er-
ne.
Dertil byder dagen på sang og mu-

sik. På siden  www.vejenkunstmu-
seum.dk findes flere oplysninger. Ve-
jen Kunstmuseum harv adressen
Østergade 4, 6600 Vejen.
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Kunst omkring en trold som kristne ikke kan lide


