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Da Jim McGuinn i 1950’erne
begyndte at spille guitar, hav-
de han aldrig forestillet sig, at
der en dag ville blive fremstil-
let en eksklusiv Martin-guitar
pyntet med hans signatur og
det fineste perlemor. 

Han havde formodentlig
heller ikke forestillet sig, at
han ville ændre navn til Ro-
ger, fordi en indonesisk guru i
1967 overbeviste ham om, at
det ville harmonere bedre
med universet. 

- Der er sket så meget, som
jeg aldrig havde forestillet
mig. 

- Hvis nogen havde sagt
dengang, at jeg i dag ville sid-
de med en guitar designet af
mig selv, så ville jeg have
været henrykt bare ved tan-
ken. 

- Dengang havde jeg knap
råd til én af de allerbilligste
modeller, husker Roger
McGuinn.

Selv om han aldrig har be-
tragtet sig selv som en rock-
musiker, så var det ironisk
nok i rock’n’rollens Hall Of
Fame, at han fik æren af at bli-
ve indlemmet i 1991.

- Der er faktisk et tilsvaren-
de for countrymusikken, hvor
de med mellemrum indlem-
mer folkmusikere. Så jeg bur-
de nok være placeret dér. Men
selv 30 år efter The Byrds, så
er folkmusikken ikke helt
vågnet fra sin tornerosesøvn. 

- Den begynder at røre på
sig, men genren er stadig ikke
nær så stor i staterne, som
mange tror. Og derfor har in-
gen endnu lavet en hall of
fame for folkmusik, konstate-
rer Roger McGuinn, der i så
fald ville være selvskrevet dér.

Inspireret af legende
I løbet af de seneste 10 år har
han selv fundet og genindspil-
let 100 folksange, som han var
bange for ville blive glemt,
hvis ikke man tog hånd om
dem. 

- Der er ikke mange penge i
folkmusikken, og det er nok
desværre den primære årsag
til, at den har haft trange kår.
Men jeg måtte indspille disse
sange af ren og skær 
kærlighed, fortæller Roger
McGuinn, der har lagt alle
sangene ud på internettet,
hvor man kan downloade
dem ganske gratis.

- Jeg kan jo ikke komme
uden om, at det er min måde
at betale noget tilbage til folk-
musikken, som har været min
altoverskyggende interesse,
siden jeg var ganske ung, siger
Roger McGuinn.

Han blev født og voksede
efter en afstikker til Miami og
New York op i Chicago, der
fejlagtig oftest omtales som
en bluesby.

- Det overraskede også mig,
men folkmusikken havde fan-

tastiske vilkår i Chicago. Fak-
tisk langt bedre end for ek-
sempel i Greenwich Village i
New York. 

- Jeg faldt tilfældigt over
folkgenren på min skole, hvor
legenden Bob Gibson optråd-
te med sin femstrengede 
banjo. 

- Jeg forelskede mig straks i
hans fingerspil og de fantasti-
ske historier, som han kædede
sammen med sangene. Da
min musiklærer bagefter for-
talte mig, at der netop var
åbnet en skole for folkmusik,
vidste jeg, hvor jeg ville
fortsætte, fortæller Roger
McGuinn.

Byrds hjalp Beatles
Den nu selv legendariske mu-
siker agiterer for, at folkmusik
har sin berettigelse i kraft af
alle dens historier og sin be-
tydning for selve historien. 

- For hundreder af år siden
blev den brugt til at formidle
nyheder med, når troubadou-
rerne rejste fra by til by. Så når
jeg lytter efter, så kan jeg høre
verdens historie udspille sig,
siger Roger McGuinn. 

Når han lytter andre steder,
hører han ind imellem bands,
der har ladet sig inspirere me-
re af The Byrds end The Beat-
les.

- Lytter man til Tom Petty,
Wilco og R.E.M., så kan jeg
tydeligt høre, at vi har inspi-
reret dem. 

- Men sådan er det jo med
musik, man lader sig påvirke
af andre strømninger. Lige så
vel som The Byrds kunne
lære noget at Beatles, så vil jeg
mene, at afsmitningen fore-
gik i samme omfang med om-
vendt fortegn, konstaterer
Roger McGuinn.

”Mr. Tambourine Man”
Han er helt på det rene med,
at selv de mest dedikerede
publikummere med tiden of-
te glemmer de bands, der
kom i anden række. 

Og det kan retfærdigvis
være svært at hamle op med
navne som Dylan, Beatles og
Rolling Stones.

- Sådan er livet. Jeg er bare
glad for stadig at være en
udøvende musiker og føle
mig hjemme i den traditio-
nelle musik. 

- Selv om jeg til stadighed
vender tilbage til ”Mr. Tam-
bourine Man”, havde jeg fak-
tisk helt glemt, at sangen hav-
de 40 års jubilæum sidste år.
Det lyder måske arrogant,
men den betyder ikke nød-
vendigvis mere for mig end
mange andre sange fra min
karriere. 

- Men jeg er helt indforstået
med, at publikum forventer at
få den serveret. Efter mere
end 40 år kender jeg efter-
hånden branchen, siger Ro-
ger McGuinn.

LÆS MERE OM MCGUINN PÅ:

www.mcguinn.com

www.allmusic.com 

Industrien i Aarup, 

mandag kl. 20.00

Roger McGuinn har i mange
år været tæt forbundet
med Rickenbacker-
guitaren. Nu har han fået
designet sin helt egen
Martin-guitar i de dyreste
materialer og præcis med
de mål, som passer ham. 

FOTO: POLFOTO

DRØMMEN OM SIN EGEN        GUITAR
Jim McGuinn blev født den 13.
juli 1942 i Chicago og blev
døbt James Joseph McGuinn
III. 

Han spillede først med The
Limelighters, The Chad 
Micthell Trio, The Jet Set og
The Beefeaters, før The Byrds
blev dannet i 1964 sammen
med David Crosby, Chris Hill-
man, Gene Clark og Michael
Clarke.

Deres største hits var:

”Mr. Tambourine Man”

”Mr. Spaceman” 

”5D (Fifth Dimension)” 

”So You Want To Be A Rock
‘N’ Roll Star”

”Turn! Turn! Turn! (To Every-
thing There Is A Season)”  

KILDE: WWW.MCGUINN.COM

WWW.ALLMUSIC.COM

FAKTA

OPERA
W.A. Mozart ”Figaros bryllup”

######
Den Jyske Operas udgave af
Figaros bryllup er en blænd-
ende god forestilling, fængs-
lende og velklingende fra
først til sidst, her er ikke et
dødt punkt forestillingen
igennem. Dirigenten, Rodol-
fo Fischer, satte et rask tempo
straks fra ouverturens første
toner, og præcision og vel-
klang prægede de veloplagte
Odensesymfonikere. 

Der blev simpelt hen sun-
get pragtfuldt af premierens
stærke sangerhold med Sine
Bundgaards charmerende
Susanna og Kari Postmas bli-
de grevinde i centrum sam-
men med den ungdommelige
Marcellina i Marianne
Rørholms skikkelse, Andrea

Pellegrinis dejlige og drenge-
de Cherubino og Ekatarina
Michailovas søde Barberina.

På mandesiden skabte
Morten Frank Larsen en flot
og farlig grev Almaviva, og
Andrea Patucelli i titelfiguren
gjorde Figaro både snu og 
naiv, mens Jesper Brun-
Jensen, Anders Lundh og
Paul Frederiksen gjorde god
fyldest i de mindre partier.

Som de dog kunne spille
komedie! 

Tekst og musik var i sjælden
grad i fin balance i Jan Mae-
gaards iscenesættelse, så alle
personer fremstod som men-
nesker i kød og blod i den bå-
de bevægede og bevægende
handling.

Med mørkebrune træpane-
ler fra gulv til loft betonede
scenografen Peter Schultz
klaustrofobien i grevindens
indelukkede liv og tilmed den

erotiske varme, som spillet
emmer af. 

Dekorationen spillede med
som grundklang for Lars An-
dersens smukke kostumer,
der lyste farverigt og bidrog
fornemt til forestillingens liv
og bevægelse. Ole Lauritzen

Figaros bryllup. Opera i 4 ak-

ter af W.A. Mozart med tekst

af Lorenzo da Ponte.

Musikalsk ledelse: Rodolfo 

Fischer

Den Jyske Operas kor. Odense

Symfoniorkester. Den Jyske

Opera

Odense Koncerthus, fredag.
Samme sangerhold i Musik-
teatret Vejle, d. 11. oktober.
D. 9. oktober i Odense Kon-
certhus og d. 12. oktober i
Musikteatret Vejle med et an-
det sangerhold.

SMUKOGLIVLIG FIGARO
AF MARIANNE KOCH

mko@fyens.dk

KRIMI
Reginald Hill: ”Dødens 
Skæmtebog”
★★★★✩✩

Den 70-årige engelske forfat-
ter Reginald Hill har 40 bøger
bag sig - heriblandt seksten
med makkerparret Dalziel og
Pascoe - også kendt fra BBC-
filmatiseringerne på tv.

Her ser man Warren Clar-
ke som den uforskammede
bulldog, kriminalkommissær
Dalziel, der hundser rundt
med sin forfinede akademiske
kollega Pascoe (Colin Bucha-
nan). Godt nok og herligt me-
get engelsk.

Når det så kommer til for-
lægget for tv-krimi-serien,

Hills mange bøger med Da-
lziel og Pascoe, bliver man nu
og da grundigt træt af Regi-
nald Hills mere og mere
mærkbare hang til at skrive
sofistikeret, litterært og aka-
demisk - og det helt ned i
plottet.

Det gjaldt for sidste år
”Dialoger med de døde”, og
det gælder i endnu højere
grad for dette års ”Dødens
Skæmtebog”.

Den er en fortsættelse af
”Dialoger med de døde”, som
sluttede med, at den såkaldte
ordmand blev slået ihjel af en
ung kriminalassistent - som
ville komme den uskyldige
unge bibliotekarpige til und-
sætning.

Nu sætter ”Dødens Skæm-
tebog” denne slutning under
mistanke. Men den gør det
ved at skrive indtil flere roma-
ner ind i krimiintrigen, og det
gør det mere end vanskeligt at
fastholde spændingen.

F.eks. handler bogen også
om den romantiske 1800-tals-
forfatter Thomas Lovell Bed-
does. Han var hovedpersonen
i  den unge tugthuskandidat
Franny Rootes forskning i
”Dialoger med de døde”, og
det er han også i ”Dødens
Skæmtebog”. Men på en må-

de, der irriterer både Pascoe,
hans kone Ellie og alle os læs-
ere til døde.

For hvad vil Hill? Skrive sig
kongenialt ind i en notorisk
psykopats psyke - eller skrive
en krimi uden alt for megen
udenomssnak?

Jeg ville gerne læse begge
dele fra Hills pen. Men så skal
det være i to bøger og ikke i
én, der som  ”Dødens Skæm-
tebog” så bliver alt, alt for
omstændelig og lang.

OM BOGEN

Reginald Hill: ”Dødens

Skæmtebog”. 

Oversat af Søren K. Barsøe.

504 sider. 399 kr. Klim

KRIMI MED FOR STORE AMBITIONER
Reginald Hill må lære begrænsningens kunst

Midtpunktet i The Byrds,
Roger McGuinn, vender
efter 20 år tilbage til
Danmark med masser
af folkmusik i bagagen

FILM: Den multikulturelle film-

festival Salaam.dk og Amnesty

International har besluttet at

give en menneskerettigheds-

pris til Mette Knudsen og Kate

Kendel, henholdsvis instruktør

og hovedperson i dokumentar-

filmen ”Den hemmelige smer-

te”.

Filmen fortæller om en kvin-

des liv og omskæring og følger

hende tilbage til Sierra Leone,

hvor overgrebet skete.

Prisen er på 10.000 kr., og

den overrækkes i dag i forbin-

delse med en visning af ”Den

hemmelige smerte” i biogra-

fen Øst for Paradis i Århus.

PRIS TIL
FILM OM
OMSKÆRING 

Selv om jeg til stadig-
hed vender tilbage til
”Mr. Tambourine
Man”, havde jeg 
faktisk helt glemt, at
sangen havde 40 års
jubilæum sidste år.
Det lyder måske 
arrogant, men den
betyder ikke nødven-
digvis mere for mig
end mange andre
sange fra min 
karriere. 
Roger McGuinn
Sanger og sangskriver

BØGER Den svenske krimi- og succesforfatter Jan Guil-

lou får i år æren af at åbne den store Bogmesse i Fo-

rum den 17. november. Guillous nyeste roman, Madam

Terror, er snart på gaden, og den kan man stille spørgs-

mål til på messens 2. dag, hvor den svenske krimikonge

stiller op på Store Scene.

JAN GUILLOU ÅBNER BOGFORUM” Jeg tror fuldt og fast på, at man skal overlade det enkelte menneske så meget
frihed som overhovedet muligt. Jo mere stat, man hælder i den cocktail jo værre. I
den forstand er jeg lidt af en anarkist.
Florian Henckel von Donnersmarck, filminstruktør i interview bragt i Weekendavisen i 
anledning af den danske premiere på hans nye film ”Das Leben der Anderen”.

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk


