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Hvis metaforen om at vove 
sig ind i løvens hule nogen-
sinde har været rammende, 
må det være i det øjeblik, jeg 
træder ind i Tom Jones’ suite 
på det mondæne The Char-
lotte Street Hotel i London. 
Da døren glider lydløst op, 
troner han afventende i en 
bredrygget, pastelfarvet læ-
nestol placeret midt i lokalet. 
Et diskret nik byder velkom-
men, inden han roligt rejser 
sig og stikker poten frem til 
en mere solid hilsen.

- Hvad har du til mig, spør-
ger han med et skælmsk smil, 
da vi begge sidder ned med et 
tungt kakkelbord mellem os.

Et par spørgsmål, som den 
72-årige sanger aldrig tidli-
gere er blevet stillet, skal det 
vise sig. Det tænder ham i 
den grad, og hans i forvejen 
lynende, lyseblå øjne bliver 
endnu mere elektriske, mens 
han læner sig frem, suger luft 
ind som tilløb og svarer frå-
dende.

- Om jeg nogensinde er 
blevet mobbet? Ja, det er jeg 
faktisk, nu jeg tænker tilbage. 
Efter skolen fik jeg et job på 
en papirmølle, hvor jeg arbej-
dede sammen med en fyr, der 
nedgjorde mig konstant. Jeg 
bed det i mig, fordi jeg i den 
grad havde brug for pengene. 
Jeg var blot 17 år og havde 
en kone samt en nyfødt søn, 
der var afhængig af min ind-
komst, fortæller Tom Jones.

Han var ikke bange for sin 
kollega. Men han frygtede, 

at han ville ende med at tæve 
ham og dermed miste sit job.

- Jeg fandt mig længe i at 
blive latterliggjort og spottet. 
Det havde jeg ikke gjort i dag, 
kan jeg godt love dig for, slår 
Tom Jones fast med en bister 
mine.

Han omtaler konsekvent 
mobbere som ”bullies”. Altså 
bøller. Og han mener, at psy-
kisk terror er en af de værste 
synder.

- Vi mennesker kan være 
slemme på mange måder. Vi 
kan lyve, snyde, bedrage og 
myrde. Men den værste egen-
skab overhovedet er mob-
ning, konstaterer Tom Jones 
uden betænkningstid.

Tiden på papirmøllen er 
første og eneste gang, han er 
blevet regulært mobbet. Han 
er siden blevet kritiseret for 
at have optrådt en årrække 
i Las Vegas. Han er blevet 
hånet for at indspille kval-
mende ballader i 1970’erne 
og pumpende techno-sange i 
2000’erne. Men han er aldrig 
blevet decideret drillet, hvil-
ket man forstår, når hans glø-
dende blik brænder sig fast.

- Siden jeg var 21 år, er der 
ikke nogen, der har turdet 
mobbe mig, konstaterer han 
med et blik, der signalerer, at 
han ikke har tænkt sig at skå-
ne dem, der skulle formaste 
sig til at gøre forsøget.

Den særlige ånd
Tom Jones’ assistent bliver 
bedt om at hente et glas vand, 

inden han forlader suiten. Da 
den unge brite åbner karaf-
len, overrasker det ham, at 
der er brus i, som sprøjter ud 
på det tykke gulvtæppe.

- Pyt med det. Bare giv mig 
noget af boblevandet. Vand er 
vand, konstaterer Tom Jones, 
der også har sagt farvel og på 
gensyn til sin sminkøse, der 
inden interviewet nåede at 
give ham en kort omgang an-
sigtsmassage og efterfølgende 
smurte det solbrune, moderat 
rynkede ansigt ind i creme.

Hans karisma fylder hele 
rummet. Men det er ikke hans 
personlige aura, der har givet 
navn til hans aktuelle album 
”Spirit in the Room”. Titlen 
refererer til et specielt rum i 
Peter Gabriels studie i Lon-
don. Ikke selve hovedstudiet, 
men et mindre lokale, hvor 
Tom Jones og hans musikere 
blev ramt af en særlig ånd, da 
de indspillede forrige album 
”Praise & Blame”.

- Vi kunne straks mærke 
den særlige atmosfære, da vi 
vendte tilbage. En udefiner-
bar fornemmelse af en usyn-
lig energi, der ikke er til stede 
i de store, moderne studier, 
hvor lyden er helt død. Men 
Ethan Johns, Gud velsigne 
ham, stod hårdnakket på, at 
vi skulle vælge det mindre 
studie med den naturlige, or-
ganiske lyd, fryder Tom Jones 
sig over sin producers stand-
haftighed.

Resultatet er et album, der 
lyder, som om det er spil-
let live. Og arbejdet i studiet 
føltes ofte mere som en af-
slappet øvesession end et an-
spændt studiejob.

- Det mindede mig om 
gamle dage i Wales, hvor vi 
gik ind på den lokale pub for 
at øve foran et publikum, for-

tæller Tom Jones, der i 1963 
stod i front for gruppen Tom-
my Scott and the Senators.

Hvad er en mands sjæl
Tom Jones har fået et nært 
forhold til flere af sangene på 
”Spirit in the Room”. Richard 
Thompsons ”Dimming of 
the Day” og Vera Hall Wards 
”Travelling Shoes” tiltaler 
ham, fordi det er sange, der 
repræsenterer hans udgangs-
punkt som sanger.

- De er naturlige, simple og 
går rent ind første gang, man 
hører dem. Hvorimod de fle-
ste andre sange på albummet 
kræver lidt mere tålmodig-
hed, før skønheden og bud-
skabet åbenbarer sig, konsta-
terer Tom Jones.

”Soul of a Man” er én af de 
sange, der med rette kan stil-
les mange spørgsmål til. For 
hvad er en mands sjæl? 

- En mands sjæl er indivi-
duel. Eller en kvindes for den 
sags skyld. Jeg tror, at vores 
sjæl er indbygget i os fra føds-
len og ikke udspringer af det, 
vi lærer og erfarer undervejs 
i tilværelsen. Livet påvirker 
naturligvis sjælen, men den 
er med os fra begyndelsen og 
er med til at gøre hver og en 
af os unikke, forklarer Tom 
Jones.

På hans to seneste udgivel-
ser finder man en række spi-
rituelle tekster, der sagtens 
kan tolkes som religiøse. Tom 
Jones er da også en troende 
mand, men han mener klart, 
at der skal være en balance 
mellem videnskab og reli-
gion.

- Man må aldrig neglige-
re de videnskabelige land-
vindinger, som eksempelvis 
Charles Darwin stod bag. Så 
ender man som snæversynet 

I alfa- 
hannens  
skarpe  
klør

■■ 72-årige■Tom■Jones■besidder■stadig■en■
skræmmende■potent■vokal■og■en■karisma,■der■
kan■trække■træer■op■med■rode.■NU■har■helt■
eksklusivt■mødt■den■walisiske■sanger■i■London■
inden■koncerten■28.■juni■i■Den■Fynske■Landsby

For so long I was out in the cold,
and I taught myself to believe every story I told.

It was fun hanging onto the moon, heading into the sun,
but it’s been too long. Now I wanna come home.

Came so close to the edge of defeat.
But I made my way in the shade, keeping out of the heat.
It was fun shooting out of the stars, looking into the sun,
but it’s been too long. Now I wanna come home.

Home. Where’s there’s nothing but sweet surrender,
to the memories from afar.
Home. To the place where the truth lies waiting, 
we remember who we are.

For too long I was out on my own. 
Every day I spent trying to prove I could make it alone.
It was fun hanging onto the moon, heading into the sun,
but it’s been too long. Now I wanna come home.

Home.
     Fra Tom Jones’ nyeste ”Spirit in the Room”

”(I Want to) Come Home”  
Paul McCartney

- Uanset om man digter, 
maler eller spiller skue-
spil, handler det om at 
kunne udtrykke sig selv. 
Det er med til at define-
re ens sjæl. For mit ved-
kommende er det gen-
nem sangen, jeg ytrer 
mig. Musikken udgør 
på den måde min sjæl, 
og måske er det der-
for, det hedder soul-
musik, siger Tom 
Jones. PR-foto. 

Født� Thomas John Woodward  7. juni 1940 i Pontypridd, Wales

Tom Jones kort ...
Han� indledte sin karriere i midten af 1960’erne med det walisiske 
band Tommy Scott and the Senators. I 1965 slog han igennem un-
der eget navn med ”It’s Not Unusual”. Siden fulgte hits som ”Thun-

derball”, ”What’s New, Pussycat”, ”Green, Green Grass of Home”, 
”Delilah”, ”She’s A Lady”, ”Kiss” og ”Sex Bomb”. Sammen med Elvis 
Presley er han den oftest imiterede sanger.

Tom Jones kort ...
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sortseer. Jeg har intet imod 
nogen form for religion, så 
længe der udspringer noget 
godt fra den, og man frivilligt 
har valgt den. Hvis man er 
tvunget ind i en bestemt tro, 
er det skidt. Det er lige som 
med bøllerne, der forsøger at 
trække noget ned over hove-
det på dig, selv om du ikke har 
lyst, forklarer Tom Jones. 

Han mener, at noget af det 
mest sørgelige ved religion 
er, når det ikke handler om 
det at tro på noget større end 
en selv, men om ”gode” og 
”onde” religioner holdt op 
mod hinanden.

- Religion er skabt for at 
samle mennesker. Ikke for at 
splitte dem. Jeg tror ikke, at 
de forskellige profeter havde 
tænkt sig, det skulle ende på 
den måde, hvor man slår folk 
med en anden trosretning 
ihjel alene af den grund. Det 
ville have gjort Buddha trist, 
konstaterer Tom Jones.

Han kan ikke sætte ord på, 
hvad det præcist er, han tror 
på. Med sitrende fingre leder 
han efter de rigtig ord i luf-
ten foran sig. Da han får ind-
fanget dem, forsøger han at 
fremstamme et entydigt svar.

- Jeg tror, at der er et eller 
andet - en form for ånd - der 
fortæller os, hvad der er rig-
tigt og forkert. Hvad der er 
godt og skidt. Som guider os 
til at træffe de korrekte be-
slutninger i samarbejde med 
den omtalte sjæl, vi alle har 
inden i os, forklarer Tom Jo-
nes.

Mere musik i kirkerne
Det er ikke kun i Danmark, 
at mange kirker er halvtom-
me om søndagen, når der er 
gudstjeneste. Sådan forhol-
der det sig i mange vestlige 

lande. Til gengæld er der ofte 
mange tusinde mennesker 
samlet til koncerter.

- Koncerter har samme 
funktion som religion. De 
bringer folk sammen og ska-
ber glæde. Det var præcis der-
for, kirkerne blev bygget i sin 
tid, konstaterer Tom Jones.

Hvis han skal beskrive sin 
egen rolle på scenen i den 
kontekst, vælger han at se sig 
selv som præsten snarere end 
Gud eller kordrengen.

- Jeg prædiker jo ikke for 
mit publikum, men jeg giver 
det stadig en del af min sjæl 
for at underholde det og gøre 
det glad og fortrøstnings-
fuldt, når det går derfra. Så-
dan burde det jo også være i 
kirkerne. Man burde forlade 
dem syngende efter gudstje-
nesten fyldt op med positiv 
energi. Præcis som man gør 
i de sorte gospelkirker, hvor 
musikken spiller en vigtig rol-
le i gudstjenesten. Mit bud er, 
at hvis man fyldte mere ”rig-
tig” musik i kirken, så ville det 
også trække flere mennesker 
ind, vurderer Tom Jones. 

Hjem vil altid være Wales
En af Tom Jones mest berøm-
te sange er ”Green, Green, 
Grass of Home”. På det sene-
ste album kaster han sig over 
en anden sang, der handler 
om at vende hjem. Det er 
Paul McCartneys ”(I Want 
To) Come Home”. Den wali-
siske sanger tøver ikke et se-
kund med at svare, da han bli-
ver spurgt om, hvilke billeder 
der dukker op, når han hører 
ordet ”hjem”.

- Wales. Der var der, jeg til-
bragte de første 24 år af mit 
liv. De første år af et menne-
skes liv er ekstremt vigtige, 
fordi man er som en svamp, 

der suger indtryk til sig. Hvis 
de er gode, glemmer man 
dem aldrig, og i mit tilfælde 
var det en lykkelig barn- og 
ungdom, fortæller Tom Jones 
taknemmeligt.

Da han var dreng, kunne 
han ikke forestille sig at bo 
noget andet sted i hele ver-
den.

- Det var mit hus på min 
gade. Sammen med min far, 
min mor og min søster. Når 
mine forældre skændtes, blev 
jeg bange for, at de ville gå fra 
hinanden, så vi måtte flytte. 
Heldigvis blev de sammen, så 
jeg havde den samme trygge 
base hele min barndom, siger 
Tom Jones.

Han var også omringet af 
onkler, tanter, fætre og kusi-
ner i hjembyen Pontypridd. 
Han omtaler selv familien 
som et fintmasket net, som 
han først begreb vigtigheden 
af, da han flyttede derfra.

- Da jeg boede der, var det 
bare sådan, tingene var og al-
tid havde været. Men efter jeg 
flyttede og bevægede mig fra 
by til by og land til land, ind-
så jeg, hvor særegent det var. 
Derfor betyder ordet ”hjem” 
ekstremt meget, selv om jeg 
på det metaforiske plan slet 
ikke er klar til at vende hjem. 
Jeg er slet ikke færdig endnu. 
Bare rolig, understreger han.

Alle hilste pænt i New York
Han kan ikke forestille sig 
at have levet det liv, han har, 
uden denne ballast.

- En tryg barndom kan 
bære en gennem livet, næsten 
uanset hvilke udfordringer, 
man måtte stå overfor. Der-
for er jeg evigt taknemmelig 
for min opvækst. Men når jeg 
i dag bliver spurgt, hvor jeg 
har hjemme, svarer jeg ofte: 

”Jorden”. Selv om jeg har 
boet i Los Angeles snart 40 år, 
har jeg rejst over hele kloden. 
Overalt modtages jeg med 
kærlighed og respekt, så der 
er stort set ikke det land eller 
den by, jeg ikke ville kunne bo 
i og føle mig hjemme, siger 
Tom Jones og tænker tilbage 
på en episode, da han besøgte 
New York i 1970’erne.

Dengang var det en hård by 
præget af ekstrem kriminali-
tet. Men da han blev spurgt, 
om han kunne forestille sig at 
bo der, svarede han uden tø-
ven ja til stor forundring for 
manden, der spurgte.

- Når jeg gik rundt i gader-
ne, dyttede taxi-chaufførerne 
efter mig og alle hilste pænt, 
fordi de havde set mig i ”The 
Ed Sullivan Show”. Det var 
som at være hjemme i Lon-
don, og jeg kunne ikke anskue 
det ud fra andres synsvinkel 
end min egen. Jeg bevæger 
mig over hele den forbandede 
klode alligevel, så om jeg kal-
der Los Angeles, New York 
eller London for hjem gør in-
gen forskel. Så længe, jeg ikke 
er groet fast et eller andet sted 
ude i en jungle, er jeg glad og 
tilfreds, konkluderer Tom Jo-
nes. 

En syngende lussing
Han læner sig tilbage i stolen 
og vipper lidt frem og tilbage. 
Måske smurte han lige tykt 
nok på.

- Altså, jeg kunne bo over-
alt, så længe jeg er omgivet af 
rare mennesker, og hoteller-
ne er fine som her. Problemet 
med at bo på hoteller er bare, 
at jeg har så mange indgroede 
vaner, at det ind imellem kan 
tage en halv time at tjekke ud, 
fortæller han nærmest und-
skyldende.Først skal han sør-

Well my friends are gone and my hair is gray
I ache in the places where I used to play
And I’m crazy for love but I’m not coming on
I’m just paying my rent every day in the tower of song

I said to Hank Williams, ”How lonely does it get?”
Hank Williams hasn’t answered yet
But I hear him coughing all night long
Oh, a hundred floors above me in the tower of song

I was born like this, I had no choice
I was born with the gift of a golden voice
And twenty-seven angels from the great beyond
They tied me to this table right here in the tower of song

So you can stick your little pins in that voodoo doll
I’m very sorry, baby, doesn’t look like me at all
I’m standing by the window where the light is strong
Ah they don’t let a woman kill you not in the tower of 

   song

Now you can say that I’ve grown bitter but of this you  
   may be sure

The rich have got their channels in the bedrooms of the 
    poor

And there’s a mighty judgment coming, but I may be  
   wrong

You see, you hear these funny voices in the tower of  
    song

I see you standing on the other side
I don’t know how the river got so wide
I loved you baby, way back when
And all the bridges are burning that we might have  

   crossed
But I feel so close to everything that we lost
We’ll never, we’ll never have to lose it again

Now I bid you farewell, I don’t know when I’ll be back
They’re moving us tomorrow to that tower down the  

    track
But you’ll be hearing from me baby, long after I’m gone
I’ll be speaking to you sweetly from a window in the 

   tower of song

Yeah, my friends are gone and my head is gray
I ache in the places where I used to play
And I’m crazy for love but I’m not coming on
I’m just paying my rent every day in the tower of song

     Fra Tom Jones’ nyeste ”Spirit in the Room”

”Tower of Song” 
Leonard Cohen

[ Det var mit hus på min gade. 
Sammen med min far, min mor og 
min søster. Når mine forældre  
skændtes, blev jeg bange for, at de 
ville gå fra hinanden.
Tom Jones

- Man skal gøre lidt som en skuespiller 
og træde ind i den rolle, sangen kræ-

ver. Man skal spille den helt ud og have 
hjertet med. At synge godt handler ikke 

blot om stemmens klang eller kraft. Det 
handler også om passionen, der bliver 

lagt i hvert eneste ord, siger Tom Jones.
Foto: PR-foto, nederste foto  Claus Bjørn Larsen, 

Polfoto

Siden� 1957� har han været gift med Melinda, som han har sønnen Mark med. 
Tom Jones er kendt for sine sidespring, og i 2008 blev det slået fast, at han var 
far til amerikanske Jonathan Berkery født i 1987.

Tom Jones kort ...
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ge for, at alle stikkontakterne 
peger samme vej. Det går 
ikke, at en kontakt peger ned 
og sidemanden op. Derefter 
sørger han for, at alle skuffer 
og skabslåger er skubbet helt 
i. Så kommer turen til hånd-
klæderne.

- Håndklæderne skal have 
vaskeanvisningen indad mod 
væggen eller være rullet kor-
rekt sammen. Sengen skal 
være perfekt redt, for sådan 
kunne min mor bedst lide 
det. Jeg frygter stadig, at hun 
kommer bagfra og stikker 
mig en på kassen, siger han og 
dukker sig for en usynlig lus-
sing. 

Han er naturligvis klar 
over, at der kommer rengø-
ring kort tid efter, han forla-
der værelset, og ordner alt. 
Men alligevel kan han ikke 
lade være med at gå alt igen-
nem.

- Det handler om ordent-
lighed. Der er ingen, der skal 
sige om Tom Jones, at han ro-
der og fylder sit hotelværelse 
med skidt og møg. Det ville 
føles forkert og irritere mig. 
Derfor har jeg mine faste ru-
tiner, som jeg skal igennem, 
selv om det nærmer sig over-
tro, erkender waliseren.

Tiden er løbet ud, og hulen 
skal forlades igen. Der er in-
gen synlige bid eller kradse-
mærker på journalisten. Men 
der er ingen tvivl om, at alfa-
hannen Tom Jones stadig har 
temperament og en kolossal 
appetit på livet og musikken.

Den Fynske Landsby,  
torsdag 28. juni kl. 20.00

- Hver eneste sang skal syn-
ges, som var den det vigtig-
ste på denne jord. Teksten 
skal leves fuldt ud de mi-
nutter, den varer, siger Tom 
Jones her fotograferet ved 
sidste års Skanderborg Festi-
val. Foto: Rasmus Flindt Pedersen, 
Polfoto

I’m going to ask the question
Please answer if you can
Is there anybody’s children can tell me
What is the soul of a man?
Won’t somebody tell me
Answer if you can
Won’t somebody tell me
Tell me what is the soul of a man?

I’ve travelled different countries
Travelled to the furthest lands
Couldn’t find nobody could tell me
What is the soul of a man

I saw a crowd stand talking
I just came up in time
Was teaching the lawyers and the doctors
That a man ain’t nothing but his mind

I read the Bible often
I try to read it right
As far as I can understand
It’s nothing but a burning light

When Christ taught in the temple
The people all stood amazed
Was teaching the lawyers and the doctors
How to raise a man from the grave

Won’t somebody tell me
Answer if you can
Won’t somebody tell me
Tell me what is the soul of a man?

    Fra Tom Jones’ nyeste ”Spirit in the Room”

”Soul of a Man” 
Blind Willie Johnson

[ Problemet med at bo på 
hoteller er bare, at jeg har så 
mange indgroede vaner, at det 
ind imellem kan tage en halv 
time at tjekke ud.
Tom Jones

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Siden� 1965 har Tom Jones udgivet 39 al-
bum og medvirket i mere end 10 spillefilm 
og tv-serier. Kilde: www.tomjones.com

Tom Jones kort ...
Tom Jon�es� har boet i East Gate Old Bel Air, Californien, USA siden 1974, hvor 
han forlod England i protest mod høje skatter. Han har udtalt, at han gerne vil 
flytte tilbage til Storbritannien, men har endnu ikke gjort alvor af det.

Tom Jones kort ...


