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Se flere videoer med Jonny Hefty og 
Jøden på mitfyn.dk
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 En antaget doktordisputats 
om H.C. Andersen bør altid 
påskønnes, mener prisko-
mitéen bag H.C. Andersens 
ærespris, der hvert år uddeler 
tre priser til mennesker, der 
arbejder med digterens ma-
teriale.

Og derfor har de valgt 
SDU-professor Jacob Bøg-
gild som en af tre prismodta-
gere i 2014.

- Trods vor gamle digters 
enestående position i dansk 
kulturhistorie og som dansk 
forfatter på verdensplan er 
der herhjemme skrevet på-
faldende få disputatser - altså 
videnskabelige bøger på høje-
ste niveau - om ham og hans 
værk. Den forrige ligger 18 
år tilbage i tiden, og i alt føjer 
Jacob Bøggilds disputats sig 
til en eksklusiv række af blot 
seks på mere end 100 år, ud-
dyber komitéen i sin presse-
meddelelse.

Som traditionen foreskri-
ver gives mindst én pris til en 
dansk forsker, mens de to øv-
rige priser går til udenlandske 
projekter - denne gang den 
tyske tegner Nikolaus Heidel-
bach, med den begrundelsem 
at han ikke kun en af vor tids 
mest renommerede illustra-
torer men også en af vor tids 
bedste ”bogskabere”, når det 
handler om at have fokus på 
vores barndoms bøger.

Desuden modtager over-
sætterparret Diana og Jef-
frey Frank fra USA prisen 
for sammen at have udgivet 
en version af H.C. Andersen, 
som på samme tid er tro mod 
originalsproget og helt sin 
egen.

Det sker, fordi Diana Frank 
er danskfødt og dermed kan 

tilføje den del, som enhver 
oversætter ønsker sig: at op-
dele sjælen i to lige dele - 
nemlig en til hvert sprog.

Uddeling og underholdning
Susanne Wiese Kristensen 
har været vidt omkring siden 
første prisuddeling i 1995, der 
fandt sted i det nu lukkede 
Arkaden. Året efter rykkede 
festlighederne til Egeskov. 
Standarden for uddelingen 
afhænger til enhver tid af ko-
mitéens budget.

- Men vi har altid bestræbt 
os på at lave det bedste, vi 
kunne, og jeg er stolt af vo-
res ihærdighed, siger Susanne 
Wiese Kristensen, der som 
den eneste har været med si-
den begyndelsen. Årets pris-
fest finder sted 2. april kl. 15 
på Odense Teater. Der er 
underholdning med Carsten 
Bang, musikerne Mydtskov/
Nordal, børn fra den kgl. 

balletskole i Odense og H.C. 
Andersen Paraden, Jesper 
Buhl fra den Fynske Opera og 
skuespiller Kurt Dreyer, der 
er konferencier.

Af Malene Birkelund
mal@fyens.dk

Tilbage ved de stolte 
HCA-traditioner

 ■En lokal professor 
som prismodtager og 
en prisfest på byens 
gamle teater. HCA 
Æresprisen runder 
19. uddeling i fin stil

 ■Jacob Bøggild er for længst rykket ind i Det adelige Jomfru-
kloster sammen med de øvrige medlemmer af H.C. Andersen 
Centret, der er en afdeling af SDU. 

 ■Sammen med den øvrige komité glæder formanden Susanne 
Wiese Kristensen sig over i år at være tilbage på Odense Teater, 
når prisfesten finder sted 2. april.  Arkivfoto

HCA Æresprisfest
Prisfesten  finder i år sted for 19. 
gang - og det er pris nummer 
45, 46 og 47, der uddeles.
Prisfesten  støttes med 100.000 
kroner af Odense Kommune 
samt af en række private virk-
somheder som bl.a. OAB Tryk, 
Gartneriet PKM, Focus Advoka-
ter og Dansk Musiker Forbund.
Ud over prisen  og æren modta-
ger de udvalgte en bronzefigur 
udformet af Jens Galschiøt.
Arrangementet  er åbent for alle 
men kræver billet.
Læs mere: www.hans-christian-andersen-priskomite.dk

Teater.  Det begyndte med musikeren Erling Hjernøes idé 
om på Nørregaards Teater at beskrive sin barndoms bydel 
Bolbro - og det er kulmineret med eksperimenterende  
teater med premiere på lørdag.  Kultursiderne i morgen

Ord.  Med digtet ”Slange Kadence” vandt 
Mads Rene Jensen weekendens Z-faktor 
ved ”Lyrik 14” - lyrikfestivalen i Odense.  
 Læs digtet på fyens.dk og Mitfyn.dk

Jeg havde forventet at støde 
på mange ting i backstageom-
rådet på Harders. Men intet 
kunne forberede mig på det 
syn, der hænger fat på nethin-
den dagen derpå: En trium-
ferende Jonny Hefty, der går 
rundt og hylder sig selv som 
ubesejret bordtennismester 
på Harders, mens han svinger 
et rødt bat i luften.

Fire sejre i træk blev det 
til for den beskæggede nord-
jyde, der går under navnet 
”Danmarks bedste rapper 
over 40”. Bordtennisbordet 
er et fire meter langt ellipse-
formet spisebord, der gør det 
til en udfordring at have ret 
lange dueller med alkohol og 
stærk tobak i blodet.

- Næste gang skal vi sgu 
have badmintonketsjere med, 
foreslår Jøden, inden Jonny 
Hefty hånligt proklamerer, 
at ”badminton er tennis’ bøs-
sede fætter” og begynder at 
svinge feminint med en fiktiv 
ketsjer.

De to rappere på 39 og 44 
år lader humoren få frit løb i 
deres tekster. 

På samme måde flyver det 
omkring med jokes og sarkas-

me to timer inden koncerten.
Jøden piller et hjortegevir 

ned fra væggen og placerer 
foran sit skridt.

- Kunne det ikke være fedt 
at optræde med det stikkende 
ud gennem bukserne, siger 
han til en klukkende forsam-
ling.

Jonny Hefty begynder at 
lege med ordet hjort og be-
gynder at synge ”tak for hjort” 
i stedet for duoens sang ”Tak 
for lort” og konstaterer, at 
han ”står i hjort til halsen”.

Hotdog-holder i bilen
Det er ikke kedeligt at op-
holde sig i selskab med de to 
rappere, der har opholdt sig 
noget mere tid sammen, end 
jeg vidste. Da de begge blev 
singlefyre for et års tid siden, 
flyttede Jøden som den mu-
ligvis første 39-årige mand i 
verdenshistorien fra Køben-
havn til Jonny Heftys fødeby 
Aalborg.

- Jeg magtede simpelthen 
ikke at vende hjem til Aarhus 
med faren for at falde i alle 
de gamle mønstre. I stedet 
for flyttede jeg til Vestbyen i 
”Ålleren” og rykkede ind hos 
Jonny. Det var lige som tv-se-
rien ”Buttom” lige bortset fra, 
at vi ikke slog en varmelæser-
mand ihjel, fortæller Jøden.

- Det var et helt år med 
Playstation, huller i sokkerne, 
grønne sodavand og oste-
pops. Det var party all night 
long, og det gør i hvert fald 
ikke fortællingen om ”Hefty 
og Jøden” ringere, at vi har 
boet i ”ollekolle” sammen 
og kører rundt i en Brian-bil 
med terninger i forruden, 
dobbelt udstødning og fransk 
hotdog-holder, siger Jonny 
Hefty med et smil.

Maven skal være bar
Deres fælles passion har i et 
snart et årti været at skrive 
skøre ord i rim og få andre til 
at grine af dem. Jonny Hefty 
kalder det ”bar mave-musik”.

- Når der er nok knald på 
musikken, ender det altid 
med bar mave. Det er lidt 
det samme, som når Nicklas 
Bendtner hiver pikken frem 
og begynder at knalde en taxi. 
Man skal bare have tøjet af, 
konstaterer Jonny Hefty.

På en stor tavle i lokalet står 

der skrevet med kridt: ”Jonny 
Hefti og Jøden”. Jonny Hefty 
fryder sig over, hvor mange 

forskellige måder hans navn 
staves.

- Så se Harders egen plakat, 

der hænger i hjørnet. ”Johny 
Heftig”. Det er tre fejl på to 
ret korte navne. Man burde 

ellers tro, at to navne på fem 
bogstaver, som begge ender 
ned ”y”, havde en vis rytme 

Danmarks skæveste duo
 ■Rapperne Jonny Hefty og Jødens udgør 

tilsammen et festfyrværkeri af anarki og 
gakket humor

 ■Avisen mødte duoen før, under og efter en 
forrygende koncert på Harders i Svendborg 
lørdag aften

Michael Mühlebach  Christian-
sen alias Jøden født 7. august 
1974 i Skanderborg.
Rapper  der er kendt for sin tyk-
ke østjyske dialekt. Han udgav 
sit debutalbum ”Monkeyjuice” 
(produceret af DJ Static) i foråret 
2007 og hittede med singlen 
”Hamrer Løs” gæstet af Peter 
Sommer.
Han fik tildelt  kælenavnet Jø-
den, da han var lille. Han var en 
amager-knægt, der havde den 
slags plysfrisure, som tyskerne 
gav jøderne under Anden Ver-
denskrig.
Jakob Ørom  alias Johnny Hefty 
født 18. oktober 1969 i Aalborg. 
Han spillede  tidligere trommer 
i black metal-bandet Geronimo 
(fra 1988-96) og derefter med-
virket i rapgruppen MortMain.
Karakteren  Jonny Hefty opstod i 
1998, da han skrev sangen ”Jor-
den er giftig” til sit daværende 
band Mørkemændene, der be-
stod af Jonny Hefty, Tzar og se-
nere også Sanddru den Vantro.

Fakta

Kulturmaskinen, Odense, lørdag 
22. marts kl. 20.00

 ■Publikum sendte tændte joints op til Hefty og Jøden, så det er muligvis ikke al røgen, der er fra 
røgmaskinen.

 ■De to rappere lader humoren få frit løb i deres tekster.

i sig. Derfor har vi skrevet i 
kontrakten, at vi skal have en 
flaske rom, hvis mit navn er 
stavet forkert, siger den snu 
nordjyde.

Det er vist ikke nogen hem-
melighed, at de begge ynder 
at slukke tørsten med andet 
end kildevand og skyller efter 
med en god joint. Men de må 
ikke ryge inden for på Har-
ders, så jointene ligger sluk-
kede på bordet. 

Efter koncerten kommer 
en række fans ind, der gerne 
vil have autografer. 

Da overtatoverede Buller 
hiver en joint frem og spør-

ger, om de ikke er søde at sig-
nere den, klapper de højt af 
begejstring.

- Den her joint skal ikke ry-
ges. Den skal i glas og ramme, 
udbryder Buller efterfølgen-
de.

Man fristes til at kalde den 
et evigt minde fra en usæd-
vanlig skæv aften. 

Næste lørdag er det Kul-
turmaskinen i Odense, der 
står for tur. Hiphop-elskere 
kan roligt begynde at glæde 
sig. Jonny Hefty og Jøden er 
mindst lige så tændte og mor-
somme på scenen som bag 
den.

Af Simon Staun
Foto: Rumle Skafte
sim@fyens.dk, rusk@fyens.dk

[ Trods vor gamle 
digters enestående 
position i dansk kultur-
historie og som dansk 
forfatter på verdens-
plan er der herhjemme 
skrevet påfaldende få 
disputatser.
Priskomiteen bag H.C. Andersens 
ærespris, som en del af begrun-
delsen for, at SDU-professor 
Jacob Bøggild skal have prisen

 ■Hefty og Jøden kører rundt i Brian-bil med terninger  
i forruden og har boet i ollekolle sammen.


