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Kunst: �Billedkunstneren 
Jens Uffe Rasmussen har  
udsmykket rederiet  
Nordane Shippings nye  
domicil i en ny bygning ved 
Svendborg Havn med en  
18 kvadratmeter stort kunst-
værk.

Værket består af 24 foto-
grafier og malede elementer. 
Fotografierne har motiver 
fra en café på Bastillepladsen 
i Paris.

For to år siden udsmyk-
kede Jens Uffe Rasmussen et 
16 kvadratmeter stort relief 
i sort skifer til Electronics i 
Sønderborg. 

18 �Kvm �Kunst

Kultur: �To motortog, som 
DSB købte af De Forenede 
Automobilfabriker i Odense 
til den københavnske nærtra-
fik i 1927, kommer i pinsen til 
ære og værdighed på banen 
mellem Odense og Fruens 
Bøge.

De to motorvogne sendes 
på skinnerne pinsedag og an-
den pinsedag, og personalet 
vil være iklædt den tids dress 
fra Tidens Samling - både på 
perroner og i toget.

Toget kører fra Odense tre 
gange dagligt og fra Fruens 
Bøge tre gange. Første afgang 
er kl. 10.36 fra Odense og 
10.50 fra skoven.

Pinsetur �med �
de �gamle �tog

■■Personalet 
på jernbane-
museet vil 
være i tøj fra 
20’erne ved 
kørslen med 
de gamle tog. 
 Foto:■Geert■Mørk

Kunst: �Bronzeskulptøren 
Bjørn Okholm Skaarup har 
åbnet en stor soloudstilling 
på Koldinghus, hvor kirke-
salen er fyldt med hans bron-
zefigurer - for eksempel en 
struds med påspændte flyvin-
ger, en giraf på stylter og en 
drage med en flammekaster i 
panden. 

Bjørn Okholm Skaarup, 
der er opvokset i Rudkøbing, 
bor i dag i Firenze.

Udstillingen ”Fortællinger 
i bronze” kan ses til 4. sep-
tember.

soloudstilling �
på �Koldinghus

■■Bjørn Okholm Skaarup bor 
til daglig i Firenze i Italien. 
 Foto:■Brian■Poulsen

Koncert
The Cult
####¤ ¤

The Cult slutter koncerten på 
Posten med en intens udgave 
af The Doors-klassikeren 
”Break On Through (To the 
Other Side)”. Titlen på dette 
nummer beskriver meget si-
gende koncertens forløb. For 
det ligger ikke i kortene under 
første nummer, ”Rain”, at det 
skal ende så intenst og medri-
vende, som det gør. 

Men forsanger Ian Astbury, 
der starter nærmest pinligt 
sløset, synger sig varm, bry-
der igennem middelmådig-
heden og kommer ud på den 
anden side som noget nær en 
triumfator. 

Det gør han, fordi stemmen 
bliver mere og mere kraftfuld, 
efterhånden som den pløjer 
sig gennem et sangkatalog, 

jeg desværre først for nylig 
har gravet mig til bunds i. 
Opsamlingsalbummet ”Pure 
Cult” spilles stort set fra ende 
til anden på Posten, hvis pub-
likum, der er valfartet til både 
fra Aarhus, København og så-
gar Oslo, næppe kunne have 
bedt om et bedre udvalg af 
stadionrockere, intelligen-
te ballader og halvpunkede  
hardrockere.

Man tilgiver hurtigt, at ven-
tetiden, inden The Cult går 
på scenen, er urimelig lang, 

og at der på grund af den mas-
sive regn uden for  lugter af 
sur hund og omklædnings-
rum.

For allerede med tredje 
og fjerde nummer, ”Electric 
Ocean” og ”Sweet Soul Si-
ster”, fornemmer man, at det 
indledende famleri sagtens 
kan overskygges af musikma-
geri af prima kvalitet.

Duffy �kører �showet
Jeg hører et utal af referen-
cer i The Cults sange, og fle-

re gange, mens jeg betragter 
den historisk dårligt klædte 
forsanger, kan jeg ikke lade 
være med at tænke, at ban-
det har mange lighedspunk-
ter med især Guns’N Roses: 
En bunke fortræffelige sange, 
der strækker sig fra den mest 
indfølte ballade til brutalt 
pulserende stadionrockere, 
en komplet udsyret forsanger 
og en enestående guitarist til 
at holde røven oppe på ham.

Der er ingen tvivl om, at 
guitarist Billy Duffy er man-
den, der sikrer den fjerde 
stjerne. Hver gang Astbury 
kløjs i et vers eller mangler 
luft til de sidste ord i en sæt-
ning, sætter Duffy et par nå-
desløse hårde stød ind, så 
man slet ikke magter at be-
kymre sig om vokalens svin-
gende kvalitet. 

Rent stilmæssigt bevæger 
hen sig fortroligt over hele 
paletten. Uanset om det er 
AC/DC-beslægtede akkorder 
som på ”Lil’ Devil” eller The 
Rolling Stones-familiært som 
på ”Love Removal Maschi-
ne”, begge fra bandets bedste 
udgivelse ”Electric” fra 1987, 
sidder riffene millimeterpræ-
cist.

Mens Astburys formkurve 

stiger støt mod slutningen, 
forsætter Duffy med at spille 
ekstasen helt ned i mine sta-
digt våde sokker.

At The Cult ikke blot var 
et pausekomma i 1980’ernes 
rockroman står tydeligt efter 
den afsluttende halve time, 
hvor uhyrligt potente og stor-
slåede numre som ”Wild Flo-
wer”, ”She Sells Sanctuary” 
og ”Fire Woman” efterfølger 
hinanden og resulterer i en 
stærk afslutning. 

Præcis som i et eventyr be-
gyndte koncerten skidt. Men 
til trods for et til tider halv-
tamt publikum og The Cults 
ind imellem provokerende 
sløsede sceneageren endte 
både regnen, lugten af hund 
og den efterfølgende hvinen 
for ørerne at være det hele 
værd. 

Om koncerten
Posten,■Odense,■onsdag:■The■Cult

rocksekten � �
sluttede �sublimt Se■flere■billeder■fra■koncerten

på■www.fyens.dk/kultur

fyens.dk

Af Simon Staun
Foto: Kim Rune
sim@fyens.dk■kru@fyens.dk

■■Guitarist Billy Duffy var af-
tenens helt store oplevelse 
under The Cults koncert. 

■■Efter■en■famlende■
start■sled■The■
Cult■sig■tilbage■på■
tinderne■med■en■
perlerække■af■storar-
tede■rockmelodier

■■Publikum var kommet fra nær og fjern for at opleve The Cult, 
der i midtfirserne og et årti frem var et kultband ikke mindst i 
kraft af den karismatiske og ekstravagante forsanger Ian Ast-
bury, der på Posten lignede et fortidslevn iført joggingbukser, 
knæstrømper, Nike-basketballsko, dunjakke og pandebånd. 


