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Black Country i det midtvest-
lige England var arnested for 
den industrielle revolution i 
1800-tallet. Men det er også 
fødested for Robert Anthony 
Plant, der sidste år blev kåret 
til den bedste rocksanger no-
gensinde i The Rolling Stone 
Magazine. 

Han blev født i West 
Bromwich i 1948, men til 
trods for de trange kår og 
efterdønningerne af fem års 
verdenskrig husker Robert 
Plant sin barndom som en 
lykkelig tid, hvor han gik i 
skole, tog på cykelture med 
sin far og først som teenager 
fik øjnene op for, at der var 
en verden uden for Black 
Country.

- Min barndom var så tryg 
og almindelig, at det meste 
handlede om at gå i skole og 
lege med mine kammerater. 
Der skete ikke meget andet i 
min barndom, end at jeg skif-
tede buksestørrelse og gik fra 
at være glathudet dreng til en 
bumset knægt på racercykel. 
Black Country var det eneste 
sted på planeten, jeg bekym-
rede mig om, siger Robert 
Plant.

Den omfattende indu-
stri, der prægede området 
i 1800-tallet, var for længst 
fortid, da han voksede op. 
Men det hårde liv som ansat 
på de store fabrikker kunne 
stadig mærkes i ironien og 
væremåden hos indbyggerne 
i Black Country.

- Der hersker en stærk 
selvbevidsthed og stolthed. 
Da jeg tog til London som 
teenager, var jeg meget op-
mærksom på at bevare den 
attitude, som kendetegner os 
fra Black Country. Det hand-
ler om ikke at tage sig selv 

Robert Plant fotograferet  
i Den Fynske Landsby  
i Odense, hvor han spillede 
med The Sensational Space 
Shifters torsdag 18. juni i år. 
 Foto: Rumle Skafte
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 musik

Den engelske Led Zeppelin-legende  
Robert Plant, der for nylig optrådte i Odense 

og er pladeaktuel med sit album ”lullaby and ... 
The Ceaseless Roar”, er vendt hjem til England 

efter en årrække i det sydlige USA

Hjemkomsten har åbnet sangerens øjne  
for det særlige ved hans hjemegn tæt på  

de walisiske bjerge, ha n skrev om i sangen 
”Stairway to Heaven”

How long has it been like this

Lost and found and lost yet again

Here in the heat of a stolen kiss

I make my home

How long has it been this way

On and on as the days slip away

Oh lost in language oh lost in song

I’m gone

I am drawn to the western shore

Where the light moves bright upon the tide

To the lullaby and the ceaseless roar

And the songs that never die

Love waits for no one, there’s so little time

It’s cruel and elusive and so hard to find

And moving further and further each day

I’m gone

I am drawn to the western shore

Where the light moves bright upon the tide

To the lullaby and the ceaseless roar

And the songs that never die

 
Robert Plant and the Sensational Space Shifters,  
”lullaby and ... The Ceaseless Roar”, 2014

”A Stolen Kiss”

agtig” lyd, der har noget ur-
gammelt over sig. Hvis man 
parrer det med moderne 
trommeloops, skaber det no-
get helt særligt a la ”Massive 
Attack tager på ferie i Afrika”, 
konkluderer Robert Plant 
veloplagt.

Til koncerten i Den Fynske 
Landsby i juni skulle pub-
likum vænne sig til lyden af 
det særegne strengeinstru-
ment, men efter et par sange 

var dets karakteristiske lyd 
integreret i lydbilledet. Det 
betyder dog ikke, at man skal 
sammenligne social og musi-
kalsk integration.

- Musik er en herlig af-
ledningsmanøvre fra livets 
barske realiteter, og musik-
kens ansvar er at charmere, 
tilfredstille og begejstre. 
Men det er ikke dens rolle at 
bidrage med kommentarer, 
der kan revidere publikums 

syn på sociologiske og sam-
fundsmæssige aspekter. Se på 
Bob Marley. Ændrede hans 
sange på forholdet mellem 
de caribiske vestindianere og 
Storbritanniens anglosakse-
re? Sandsynligvis ikke, mener 
Robert Plant.

Musik er en fabelagtig kur
At gambiske Juldeh Camara 
er med i bandet har betyd-
ning på flere planer. Robert 

Plant håber, at hans tilstede-
værelse kan eliminere ten-
densen til, at al musik med 
afrikanske elementer ryger i 
samme skuffe med mærkatet 
”verdensmusik”.

- Verdensmusikken er 
mange steder forbundet med 
noget helligt og præsenteres 
derfor ofte i en underdanig 
eller ærbødig sammenhæng, 
hvor afrikanske musikere 
inviteres ind foran et tyst og    fortsættes side 13

overrespektfuldt vestligt pub-
likum. Sådan er det jo ikke i 
musikernes respektive hjem-
lande, hvor deres optræden 
er forbundet med glæde og 
fysisk udfoldelse. Når Juldeh 
Camara optræder med The 
Sensational Spaceshifters 
viser vi, at der ikke er nogen 
kulturel kollision at forholde 
sig til. Vores musik er bare én 

alt for seriøst og forblive tro 
mod sig selv. Der er mange 
”uslebne diamanter” fra min 
hjemegn, der er tredje eller 
fjerde generation arbejder-
klasse. Altså fra familier, der 
har knoklet sig selv ihjel i 
miner og på fabrikker uden 
at blive anerkendt for det, 
fortæller Robert Plant.

Ægteskabet lykkes
Årsagen til vores samtale er 
Robert Plant og hans band 
The Sensational Spaceshif-
ters nye album ”lullaby and 
... The Ceaseless Roar”. Den 
66-årige sanger husker ikke, 
hvilke godnatsange han fik 
sunget i sin barndom, men så 
bogstaveligt skal titlen heller 
ikke tages.

- Titlen refererer ikke til en 
specifik oplevelse eller sang 
fra min barndom. Den skal 
mere forstås som et billede 
på mit samlede livsforløb. En 
vuggevise kan handle om at 
være forelsket, at være afslap-
pet eller om at favne Vest-
kystens skønhed, når havet 
og lyset smelter sammen og 
bliver transparent. Det helt 
særlige tidspunkt på dagen, 
hvor de to elementer gifter 
sig og bliver til ét, fortæller 
en ekstremt veltalende Ro-
bert Plant. 

På ”lullaby and ... The 
Ceaseless Roar” smelter afri-
kanske strengeinstrumenter 
sammen med futuristiske 
trommebeats i åbningsnum-
meret ”Little Maggie”. Ro-
bert Plant kalder det en af 
musikkens helt store glæder 
og fornøjelser at eksperimen-
tere.

- Når vidt forskellige stile 
og udtryk smelter sammen, 
skabes der noget ganske sær-
ligt. Det skal dog lige under-
streges, at du sidder og lytter 
til slutproduktet, hvor de 
knap så succesfulde eksperi-
menter naturligvis er siet fra 
undervejs, siger Robert Plant.

Et instrument, der i den 
grad springer i ørerne og far-
ver sangene, er Juldeh Cama-
ras gambiske strengeinstru-
ment ritien, som Robert 
Plant er betaget af.

- Instrumentet har samme 
fleksibilitet som et bueinstru-
ment og minder om celloen 
eller violinen. Det har dog en 
langt mere primal, organisk 
og mindre genkendelig lyd. 
Det har en form for ”jord-

 ➤Engelsk sanger  og sang-
skriver født 20. august 1948.

 ➤ Især kendt for sine 12 
år  som forsanger i gruppen 
Led Zeppelin, der i perio-
den 1969-1980 udgav otte 
albummer og er den fjerde-
bedst sælgende musikgrup-
pe nogensinde efter The 

Beatles, ABBA og Queen.
 ➤Robert Plant  er i flere mu-

sikmagasiner kåret som den 
bedste rocksanger nogensin-
de. Flere store sangere som 
Freddie Mercury, Axl Rose og 
Chris Cornell har kaldt ham 
deres store forbillede.

 ➤Han blev født  i West Brom-

wich, Staffordshire, og flyt-
tede senere med sine foræl-
dre, Robert C. Plant og Annie 
Celia Plant, til Kidderminster, 
Worcestershire.

 ➤Han blev gift med  Mau-
reen Wilson i november 
1968. De fik tre børn: Carmen 
Jayne, 1968, Karac Pendra-

gon, 1972–1977 (der døde 
af en maveforgiftning, mens 
Led Zeppelin var på turné 
i USA), og Logan Romero, 
1979. Parret blev skilt i 1983. 
Plant har også en søn med sin 
eks-hustrus søster, Shirley. 
Sønnen hedder Jesse Lee og 
er født i 1991.

 ➤Robert Plant er stor fan 
af  fodboldklubben Wolver-
hampton Wanderers, som 
han har fulgt, siden han var 
fem år.
www.robertplant.com

Robert Anthony Plant

» Man kan 
tilbringe 

så megen tid 
på at skynde 
sig væk, at 
man glemmer 
forbindelsen til 
sin oprindelse 
og sit udgangs-
punkt. 
Robert Plant
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Jeg forsøgte at være en tro 
kopi af Nirvanas Kurt Cobain 
på gymnasiet. Med slasket, 
semilangt hår, skovmands-
skjorter og militærstøvler. 
Grunge-revolutionen skyllede 
ind over Danmark i starthalv-
femserne, og mine kamme-
rater og jeg boltrede os i Nir-
vana, Soundgarden, Pearl Jam 
og Alice in Chains, mens vi 
nærmest demonstrativt for-
trængte 1970’ernes største 
rockhelte.

Til gymnasiefesterne havde 
der dog sneget sig en enkelt 
sang med fra et forkert årti, 
Led Zeppelins største hit. 
”Stairway to Heaven”, der al-
tid var aftenens eller nattens 
sidste nummer.

Det otte minutter og to 
sekunder lange nummer fik 
mig altid til at glemme tid og 
sted. Efterhånden lærte jeg 
teksten udenad, hvilket tilsy-
neladende havde den positive 
effekt, at der var statsgaranti 
for at score en pige under san-
gens intense finale.

Det var faktisk først efter 
gymnasiet, at Led Zeppelins 
storhed for alvor gik op for 
mig, da jeg var i kibbutz i Isra-
el. Vi havde en bunke kasset-
tebånd med hjemmefra prop-
pet med D-A-D, The Sandmen 
og TV-2, men efter et par må-
neders konstant lytteri, var 
der brug for nyt blod på walk-
mannen. I en pladeforret-
ning i Nahariya tæt på Golan-
højderne i det nordvestlige 
Israel satte jeg Led Zeppelins 
opsamlingsalbum ”BBC Sessi-
ons” på og blev nærmest gen-
født . Jeg har aldrig før eller 
siden haft en tilnærmelses-
vis lignende reaktion første 
gang, jeg hørte en sang, som 
da jeg hørte ”Whole Lotta 
Love”.

Jeg købte albummet på 

kassettebånd, og det må kan-
didere til et af de bånd, der 
har kørt flest kilometer no-
gensinde.

Jeg var især vild med de 
blues-inspirerede rocksange, 
der havde en uhørt vildskab 
over sig. Men efterhånden 
som jeg fik samlet alle grup-
pens udgivelser, steg fasci-
nationen også for de grotesk 
sex-fikserede numre som 
”The Lemon Song”, hvor Ro-
bert Plant skråler: ”Squeeze 
me baby, till the juice runs 
down my leg. The way you 
squeeze my lemon, I’m gonna 
fall right out of bed.”

Selv om Robert Plant har 
lavet bragende gode plader 
både med Band of Joy, Ali-
son Krauss, The Strange Sen-
sation og The Sensational 
Spaceshifters, vil han for evigt 
være forsanger i Led Zeppe-
lin. Et rockband, der fik The 
Beatles og The Rolling Stones 
til at ligne en flok skoledren-
ge, både når det kom til mu-
sikalsk format og scenefrem-
træden.

Den legendariske liveop-
tagelse fra Madison Square 
Garden i New York i 1973 
viser Robert Plant som en 
sand sexgud med bar mave 
og læderbukser så stramme, 
at man tydeligt kan se hans 
... ”lemon”. Men optagelsen 
viser også de tre andre med-
lemmers forrykt høje niveau. 
Trommeslageren John Bon-
ham, guitaristen Jimmy Page 
og bassisten John Paul Jones 
er til stadighed den bedste 
akse, noget rockband har 
præsteret. Med den bedste 
forsanger lige foran dem.

 
 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Scoregaranti  
på Zeppelins 
himmeltrappe

form for hybrid, der skal ny-
des og ikke studeres. Juldeh 
betyder meget for dramaet 
og dynamikken i sangene, 
og det er blandt andet takket 
været ham, at vi lyder som et 
psykedelisk mardi gras-band, 
der marcherer gennem New 
Orleans, siger Robert Plant.

Et element af verdensmu-
sikken frelsthed er han dog 
tilhænger af.

- Det kurerende aspekt af 
verdensmusikken skal man 
ikke underkende. Musik er 
en fabelagtig kur mod mange 
problemer. Det kan eksem-
pelvis hjælpe mod depres-
sioner, og fra mit eget liv ved 
jeg, at uventede musikalske 
oplevelser har en markant 
påvirkning på mit humør. 
Det kan ændre en hel dag, 
hvis jeg uventet introduceres 
for en sang med masser af 
hjerte og glæde, fortæller Ro-
bert Plant.

Venner for livet
The Sensational Spaceshif-
ters består af musikere, der 
tidligere har begået sig inden 
for jazz, rock og triphop. Ro-
bert Plant vurderer, at det al-
lervigtigste ved hele projektet 
netop er det unikke miks af 
stilarter og musikalske bag-
grunde. 

- De er alle på hver sin 
måde fremragende musikere, 
men endnu vigtigere er de 
venner for livet. Bandet er et 
rart, trygt og lattermildt sted 
at befinde sig. Alle er med på 
billedet, og det er ikke kun 
en sanger, der har en gruppe 
musikere til at spille for sig. 
Uden dem ville disse nye 
sange slet ikke være til. De er 
i lige så høj grad et resultat af 
de andre bandmedlemmers 
passion og entusiasme, siger 
Robert Plant.

Han har endda forsøgt at 
indordne sig vokalt, så han 
ikke fjerner fokus fra melodi-
erne, når det er dem, der er i 
centrum.

- Jeg kunne sagtens have 
været langt mere højrøstet, 
voldsom og frådende. Sunget 
højere og vildere. Min vokal 
er reguleret af de andre in-
strumenters intensitet, siger 
Robert Plant.

Den 66-årige brite er kendt 
for sin intellektuelle jargon 
og sin videbegærlighed. Hans 
kendskab til både walisisk og 
nordisk mytologi har lige si-
den de første udgivelser med 
Led Zeppelin gennemsyret 
gruppens sange. Blandt andet 
har den berømte ”Immigrant 
Song” klare referencer til 
Valhalla og vikingetogter.

- Jeg begyndte allerede at 
interessere mig for vikinger 
og deres togter som barn. 
England, Skotland og Irland 
var i århundreder verdens 
ende. Det var den civiliserede  
verdens grænse og det sidste 
stop på rejsen blandt andet 
for immigranter, som sang-
titlen refererer til. De briti-
ske øer er gennem historien 
blevet besøgt og invaderet af 

et væld af folkeslag, der alle 
har efterladt varige indtryk 
i sproget, stednavnene og i 
de forskellige egnes historie. 
Der var enormt stor forskel 
på de sociale strukturer alt 
efter, om det var danske vi-
kinger, keltere, frisere eller 
iberere, der besatte et om-
råde. Det er interessant at be-
skæftige sig med, selv om jeg 
som dreng mest var impone-
ret over vikingetogterne, der 
bragte dem vidt omkring og 
helt over til Amerika, hvor 
jeg befinder mig nu, siger Ro-
bert Plant.

Musik fra spøgelser
Lige nu sidder han på sit væ-
relse på Loews Vanderbilt 
Hotel i Nashville, Tennessee, 
hvor han i aften skal optræde 
med en række andre promi-
nente musikere: Ry Cooder, 
Jackson Browne, Emmylou 
Harris og sin ekskæreste 
Patty Griffin, som han indtil 
sidste år boede sammen med 
i Austin, Texas.

- Nashville har sin helt 
egen musikalske genre fun-
deret i countryen. Når vi om 
nogle dage bevæger os op 
langs østkysten mod New 
York, støder vi ind i en musik-
tradition, der er mere urbant 
funderet. Mere rå, dramatisk 
og aggressiv. Jeg suger groovet 
til mig, uanset hvor jeg befin-
der mig, og føler mig tiltruk-
ket af disse vidt forskellige 
steder og de musikere, jeg 
arbejder sammen med. Det 
er meget interessante ar-
bejdsbetingelser, siger Robert 
Plant.

Da han var ung, kørte han 
gennem sydstaterne i USA på 
en musikalsk dannelsestur, 
hvor især den sorte musik 
sprang på ham. Han er dog 
ikke hoppet på hiphop-bøl-
gen.

- Urban musik fra den 
sorte del af den amerikanske 
kultur de senere årtier føler 
jeg mig ikke synderligt for-
bundet med. Hvis jeg åbner 
min computer og ser på, hvil-
ken musik jeg hører, er det 
stadig de samme kunstnere, 
som inspirerede mig for 40-
50 år siden. Muddy Waters, 
Robert Johnson og Willie Di-
xon. I dag er det som at høre 
musik fra spøgelser, konsta-
terer Robert Plant poetisk.

Glimt af en epoke
Efter at have boet et par år i 
Austin, Texas, er han mere el-
ler mindre permanent tilbage 
i Black Country i det midt-
vestlige England, hvor han 
voksede op.

- Det er meget specielt og 
emotionelt at være tilbage. 
Man kan tilbringe så megen 
tid på at skynde sig væk, at 
man glemmer forbindelsen 
til sin oprindelse og sit ud-
gangspunkt. Man glemmer 
personlighederne og den 
humor, der gennemsyrer en 
egn. Jeg tog meget for givet, 
da jeg som ung tog ud i den 
store verden, siger Robert 
Plant.

Da han for fem-seks år si-
den flyttede til USA, mente 
han, det var det rette for 
ham at gøre på det tidspunkt 
i hans liv. Hans mål var at 
arbejde tæt sammen med 

Robert Plant 1976. Verden kan bare komme an.  Foto: Polfoto

good times bad times

The Tremeloes udsendte  i 1967 hittet ”Even the Bad Times 
Are Good”. To år senere udkom Led Zeppelins debutalbum 
med åbningsnummeret ”Good Times Bad Times”. Er det 
mon tilfældigt?

- Ha, ha! Nej, vores sang var ikke inspireret af deres. Uan-
set hvor meget jeg respekterer gode musikere, har vi ikke 
lænet os op af The Tremeloes’ sang. Den slags popmusik, de 
spillede, forsvandt faktisk i kølvandet på Led Zeppelin i be-
gyndelsen af 1970’erne. Derfor glæder det mig at høre, at 
de stadig eksisterer og spiller. Det er imponerende at tænke 
på, at de har eksisteret siden 1958. Det er 10 år før, Led Zep-
pelin blev stiftet. Jeg håber, der er nogen, der hjælper for-
sangeren Dave Munden over gaden. Han er fem år ældre 
end jeg, konstaterer 66-årige Robert Plant.

Rødderne 
plantet ...

fortsat fra side 11

Plants musikalske færd fortsætter
Plant trasker videre 
på sin musikalske 
verdensvandring på 
en plade, der rum-
mer meget, men 
også mangler sam-
menhængskraft.

Åbneren, ”Little 
Maggie”, er en in-
tens sag, som har 
sine øjeblikke, men 
bliver for lang - 
ikke mindst pga. 
den enerverende 
kitti-violin. Denne 
skæring kunne godt 
være droppet, så 
dragende ”Rain-
bow” i stedet havde 
åbnet ballet. ”Em-
brase Another Fall” 
er et godt miks af 
ambiente lydflader, 
afrikanske rytmer og rock-
spade, der mødes i Plants 
melodiske univers. Det er 
syret og alternativt, men det 
virker. 

Det samme gør rustikke 

”Turn It Up”, der 
kunne have været 
et solidt  Zeppelin-
nummer, men her 
nærmest får karak-
ter af en syret Tom 
Waits-produktion.

Tom Waits er der 
ikke meget af på 
smukke ”A Stolen 
Kiss”, hvor Plants 
unikke og til sta-
dighed fantastiske 
vokal virkelig får 
plads - stort set kun 
akkompagneret 
af et klaver og re-
spektfuldt afbrudt 
af en længselsfuld 
og inderlig guitar-
solo. Mesterligt.

Efter den øjen-
åbner er ”Poor Ho-

ward” en rodebutik af instru-
menter, selv om den da ikke 
er uden charme. Alt i alt en 
hæderlig skive, som ikke helt 
giver lige så meget tilbage, 
som den kræver.

Rock

####¤¤

Robert Plant 
And The Sen-
sational Space 
Shifters: 
”lullaby and ... 
The Ceaseless 
Roar”
Warner Music
Af Rune  
Moesgaard
rumo@fyens.dk

amerikanere og finde ud af, 
hvordan arbejdsprocessen 
ville folde sig ud i forhold til i 
England.

- Det var ekstremt sprud-
lende og lærerigt at arbejde 
sammen med Alison Krauss 
og senere med Patty Griffin 
og Band of Joy. Det var en 
helt anden verden end i det 
kreative, britiske miljø, hvor 
mentaliteten og modenhe-
den i tankegangen er noget 
ganske andet. Jeg kunne ikke 
tage til Amerika og lave noget 
tilsvarende, fordi vi, der kom-
mer fra ”den gamle verden”, 
er omgivet af nogle historiske 
aspekter og nogle ældgamle 
sange, der nærmest udgør en 
opskrift tilsammen. ”lullaby 
and ... The Ceaseless Roar” 
er blevet som den er, fordi 
den udspringer af traditioner 
fra vores del af verden og des-
uden læner sig op ad nord-
afrikansk kultur, der ikke går 
hånd i hånd med amerikansk 
kultur, siger Robert Plant.

Flere af sangene bærer ty-
deligt præg af deres forholds 
endeligt, men det bekymrer 
ikke Robert Plant, at han i 
teksterne inviterer lytteren 
ind i sin privatsfære.

- Når jeg ser på mit arbej-

   fortsættes næste side

» Jeg tager 
ikke mere 

kredit for det 
her projekt 
end de andre 
i bandet. Vi er 
en enhed, der 
befinder sig i en 
ekstremt frugt-
bar periode, 
hvor det over-
rasker mig, at 
det kan være så 
godt i forhold 
til, hvor jeg 
befinder mig i 
livet. 
Robert Plant

Robert Plant fotograferet  
på Glastonbury Festivalen  
i England i juni i år.  Foto: Polfoto
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de, føler jeg ikke, at jeg giver 
alt for meget væk. Jeg beskri-
ver nogle forhold, som ikke 
eksisterer længere. Måske er 
de bare forvandlet til sange 
og glimt af en epoke, der ikke 
længere er. Alt ændrer sig i li-
vet, sådan er grundvilkårene, 
konstaterer Robert Plant.

Det stjålne kys
En af de sange, der skiller 
sig ud på albummet, er den 
nedtonede ”A Stolen Kiss”. 
Dens enkelhed springer i 
ørerne midtvejs på album-
met, hvilket dog ikke skyldes 
en kalkuleret intention og en 
tiltrængt pause fra eksperi-
menterne.

- Det handler mere om re-
flektion. Om mig, der fortæl-
ler om at være flygtig, da jeg 
sjældent befinder mig i situa-
tioner eller omstændigheder 
i lang tid ad gangen. Mange 
mennesker har et liv, der er 
radikalt anderledes end mit, 
så den sang skildrer mit om-
skiftelige liv. Når resultatet 
er så smukt, skyldes det i høj 
grad, at min pianist spiller 
hele fortræffeligt, siger Ro-
bert Plant anerkendende.

Når han synger sangen, får 
det ham til at tænke over, om 
han er endt som den mand, 
han gerne ville være.

- Det sætter mange tanker i 
gang, men heldigvis er svaret, 
at jeg er præcis dér, hvor jeg 
gerne vil være, konstaterer 
Robert Plant.

En anden sang, som be-
tyder meget for ham, er 
”Embrace Another Fall”, der 
i modsætning til ”A Stolen 
Kiss” er proppet med musi-
kalske udtryk og stemninger.

- Det er en meget abstrakt 
sang, der er meget pastoral 
og dramatisk på samme tid. 
Det er som at kombinere den 
engelske komponist Edward 
Elgar med Sahara-ørkenen 
i en melodi drevet frem af 
kæmpe pauke-trommer, der 
varsler og introducerer ver-
sene. Melodien er meget fil-
misk, og jeg betragter sangen 
som et landskab, hvor man 
kigger ind på en hårdhændet 
hjemkomst og den pris, man 
betaler for at være rejst væk, 
siger Robert Plant kryptisk.

Naturen og landskabet i 
det sydvestlige England og 
Wales fylder meget i sangene. 
Sådan har det været, siden 
Led Zeppelin skrev sangene 
”Misty Mountain Hop” og 
”Black Mountain Side” for 
45 år siden. Men hvordan har 
hans brug af naturmetaforer 
og referencer ændret sig si-
den slutningen af 1960’erne?

- Det er et meget interes-
sant spørgsmål. Jeg kan ikke 
tælle de gange, jeg har ladet 
mig inspirere af landskaberne 
omkring mig. Jeg er ekstremt 
fokuseret på, hvordan ”lan-
det” taler til mig, og jeg anser 
mig selv som meget heldig 
at leve på nogle britiske øer, 
der byder på vidt forskel-
lige scenerier. Det er altid en 
kæmpe lettelse, når jeg for-
lader London og rejser hjem 
mod Black Countrys landlige 
omgivelser. I London ville 
jeg aldrig have kunnet skrive 
”Stairway to Heaven”, der 
handler om bjergene i Wales 
og læner sig op ad walisisk 
mytologi, siger Robert Plant.

Men man behøver ikke at 
være hjemme i hverken nor-
disk eller walisisk mytologi 
for at få fuldt udbytte af ”lul-
laby and ... The Ceaseless 
Roar”.

- Det er altid interessant at 
have et indgående kendskab 
til alt fra et episk digt som 
”Beowulf” eller myten om 
Aida. Men når det kommer 
til mine tekster, handler de 
om mig. Om mit liv. Jeg for-
søger at skabe malerier med 
mine ord, selv om der findes 
folk, der gør det langt bedre 
end jeg. De små referencer 
til legender og myter i mine 
tekster skyldes ikke en for-
ventning til mit publikum. 
De handler udelukkende om 
min egen galskab, konstate-
rer Robert Plant og ler.

Det fabelagtige nummer ”Rainbow” fra Robert Plants nye 
album har resulteret i en spektakulær musikvideo. Se den 
på mitfyn.dk, hvor du også finder hele den sublime koncert  
med Led Zeppelin fra Madison Square Garden på mitfyn.dk

mitfyn.dk/kultur

se musikvideo og koncert

   fortsat fra foregående side

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

- Da jeg tog til London som 
teenager, var jeg meget op-
mærksom på at bevare den 
attitude, som kendetegner 
os fra Black Country, siger 
Robert Plant.  Foto: Polfoto


