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Elvis Costello, havde han 
ikke forudset, at Elvis Presley 
ville dø måneden efter. Elvis 
Costello ønskede at skabe 
lidt postyr, men 40 år senere 
kender folk, der aldrig har 
hørt én eneste af hans sange, 
stadig hans navn. Det indi-
kerer, at beslutningen ikke var 
så dum endda.

Musikalsk er det vanskeligt 
at finde ligheder mellem de 
to Elvis'er. Den britiske El-
vis slog igennem med punk 
og new wave i slutningen af 
1970'erne og har gennem årti-
erne eksperimenteret med et 
væld af genrer. Hans spænd-
vidde er så bred, at han både 
har krydset klinger med Burt 
Bacharach, Paul McCartney, 
Brian Eno og Annie Lennox. 
I begyndelsen af karrieren 
var bandet The Attractions 
omdrejningspunktet, men i 
dag tager Elvis Costello ofte på 
turné som enlig ulv. Den rolle 
passer ham glimrende, fortæl-
ler han fra hjemmebanen i 
Vancouver.

- Som soloartist fremstår 
man ekstremt personlig. 
Når jeg fremfører sange, jeg 
selv har skrevet, har jeg mu-
ligheden for at finde tilbage til 
den oprindelige sang. Sådan 
som den stod før et band, en 
producer eller andre musi-
kere fik fingrene i den. Jeg kan 
præsentere sangene komplet 
uden filter, siger Elvis Costello.

Han bliver til stadighed 
overrasket over, hvordan det 
kan påvirke ham at spille en 
sang solo, som han ikke har 
beskæftiget sig med i år eller 
endda årtier.

- Nogle gange bliver jeg 
sendt tilbage i tiden og genle-
ver den skræmmende følelse, 
der omgærder det at skrive en 
sang. Tid spiller en vigtig rolle, 
fordi både verden og jeg har 
forandret mig. Når jeg ikke 
skal spørge andre til råds eller 
forklare, hvorfor jeg bevæger 
mig i en ny retning, kan jeg 
lettere sadle om og improvi-
sere. På den måde skaber jeg 
noget spritnyt ud af noget 
gammelt, siger Elvis Costello.

Selv om han har turneret 
solo i en årrække, er der også 
ting, han savner ved at have et 
band i ryggen.

- Forskellige musikere bi-
drager med forskellige nuan-
cer og har forskellige talenter. 
Et band kan skabe en fanta-
stisk energi, som er umulig at 
matche alene. Jeg forsøger at 
kompensere ved at variere 
mine solokoncerter og skifte 
guitar fire-fem gange og have 
et enormt tv-apparat med, 
der hjælper mig med at for-
tælle den historie, jeg gerne vil 
fortælle. En historie samlet af 
brudstykker fra en karriere på 
40 år, siger Elvis Costello.

Ingen barriere
Én af de sange, der i hans egen 
optik har forandret sig, er "Ali-
son". Ét af hans mest kendte 
numre, som var med på debu-
talbummet "My Aim Is True" 
fra 1977.

- Jeg havde ikke forventet 
at finde helt nye stemninger 
i den sang efter så mange år. 
Det kan skyldes, at jeg synger 
den på en anden måde, når 
det kun er mig og en guitar, 
der skal løfte den. Det giver 
ingen mening at forsøge at 
konkurrere med lyden, som et 
helt band kan kreere. Det kan 
også være, at den føles ander-
ledes på grund af de sale, jeg 
optræder i. Det er ofte kon-

certsale med sublim akustik, 
hvilket ikke var tilfældet, da 
jeg spillede den på klubber 
og spillesteder i slutningen af 
1970'erne. Jeg oplever, at bar-
rieren mellem publikum og 
jeg bliver nedbrudt, når jeg 
træder et par skridt frem på 
scenen og lader min stemme 
fylde en hel sal, siger Elvis Co-
stello.

Selv om han er en mester 
med ord, er det svært for ham 
præcis at beskrive, hvad der 
sker.

- Det er faktisk vanskeligt at 
definere. Måske handler det 
om at høre sine egne sange på 
en anden måde. Jeg analyse-
rer helst ikke mit arbejde, jeg 
konkluderer blot, at mange 
af mine sange giver mig en 
anden følelse i kroppen i dag, 
end de gjorde engang, siger El-
vis Costello.

Han fortæller, at fordelen 
ved at have skrevet så mange 
sange, er, at man kan lægge 
nogle af dem til side i et par 
dage. Eller flere år. For så at 
finde dem frem fra skuffen 
og blive begejstret over, hvor 
godt det føles at spille dem 
igen.

- Jeg synes, det er interessant 
at spille sange, som publikum 
aldrig rigtig bemærkede, da de 
udkom på album for 20-30 år 
siden. Eller for den sags skyld 
en helt ny sang, der ikke er ud-
kommet endnu. Det kan være 
højdepunktet til en koncert. 
Det er en hårfin balance, for 
selv om jeg ikke er på en re-
trospektiv nostalgi-turné, er 
jeg nødt til at spille nogle af 
mine største hits. Der vil altid 
være nogen, som kommer for 
at høre de fire-fem mest kend-
te sange. Men intimiteten ved 
solokoncerterne gør, at jeg går 
i diametralt modsatte retnin-
ger og både spiller uhørt vold-
somt og helt sagte. Rabler 

ord af mig som en gal og tier 
næsten stille. I det hele taget 
handler det om, at jeg skal 
føle sangene, for at publikum 
kan gøre det samme. Du vil se, 
hvad jeg mener, når du hører 
det i Odeon, siger Elvis Co-
stello.  

Når man er ene mand på 
scenen, er man i sagens na-
tur den eneste til at modtage 
publikums jubel. Eller buh-
råb.

- Jeg kan ikke gemme mig, 
når jeg står i rampelyset helt 
alene. Hvis jeg er forkølet - 
hvilket også sker for mig, tro 
det eller ej - lyder min stemme 
mærkelig. Det kan jeg ikke 
skjule på samme måde som 
i et band, hvor vi bare skruer 
op for guitaren. Jeg har flere 
gange valgt at optræde, selv 
om min stemme ikke var i 
topform. Så får man tæsk, for-
di man ikke synger optimalt. 
I stedet for at få anerkendelse 
for at stille sig syg op på en sce-

ne for ikke at skuffe sit publi-
kum. Faktisk var min seneste 
koncert i Danmark elendig, 
netop fordi jeg havde influen-
za, siger Elvis Costello og ler.

Ser frem til Odense
Den 62-årige brite har optrådt 
talrige gange i Danmark, men 
aldrig i Odense. Det er lidt tan-
kevækkende, da han for 10 år 
siden kastede sig over opera-
projektet "The Secret Songs", 
som handlede om H.C. An-
dersens forelskelse i den sven-
ske sopran Jenny Lind.

- De sange er så hemmelige, 
at ikke mange kender dem. 
Men hvis jeg skulle hive en 
af dem frem, er det oplagt at 
gøre det i Odense, siger Elvis 
Costello.

Kammeroperaen blev al-
drig færdig, hvilket ærgrer 
Elvis Costello, som havde am-
bitioner om at fortælle en hi-
storie med to vidt forskellige 
vinkler.

- Det er ret sjovt. Forleden 
fik jeg at vide, at der bliver 
produceret en film om P.T. 
Barnum, der ud over H.C. An-
dersen og Jenny Lind var den 
tredje hovedperson. Mens 
H.C. Andersen var drevet af 
sin fascination, attraktion og 
idealisering af Jenny Lind, var 
P.T. Barnum drevet af økono-
miske interesser. Den ameri-
kanske showmand fik hende 
til at optræde i USA og tjente 
enorme summer på hende. 
Der gemmer sig en interes-
sant kontrast mellem at se en 
kvinde som en karakter fra 
et eventyr eller et objekt, der 
skulle tjenes penge på, siger 
Elvis Costello. 

Desværre var timingen for-
kert i forhold til operaen, for-
di han personligt stod midt i 
en masse omvæltninger. Han 
kunne ikke færddiggøre ope-
raen, hvilket ærgrer ham i dag.

- Det gik ikke som planlagt. 
Alligevel er flere af sangene 

Costellos 
hemmelige 
sange

Elvis Costello er født i England, har irske aner, har boet i USa og er i dag indbygger i canadiske 
Vancouver.- Jeg ser meget frem til denne turné, da det er sidste omgang med det nuværende 
format. men Odense ser jeg i særdeleshed frem til på grund af H.C. andersen. Det eneste, jeg ikke 
glæder mig til, er vejret i Danmark i marts, siger Elvis Costello. Foto: James Omara.

Declan Patrick Aloysius MacManus får æren af at være 
første internationale musiker på scenen i Odeon i 
Odense. På plakaten står der Elvis Costello, og sådan 
har verden kendt den britiske musiker, siden han 
solodebuterede i 1977 - en måned før Elvis Presley 
døde. I Odense spiller han muligvis enkelte af sine 
"hemmelige sange", som han skrev til H.C. Andersen-
operaen "the Secret Songs", der aldrig blev færdiggjort.
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endt med at blive ret gode. 
"Red Cotton" er virkelig smuk, 
og den har jeg optrådt med 
flere gange de seneste år. Helt 
hemmelige er sangene altså 
ikke, men er det overhovedet 
et projekt, man kender til i 
Odense, spørger Elvis Costel-
lo.

Svaret er sandsynligvis nej. 
De fleste fynboer aner sik-
kert ikke, at Elvis Costello har 
arbejdet så intenst med øens 
store digter. Til gengæld ved 
Elvis Costello heller ikke, at 
Odeon ligger få hundrede me-
ter fra H.C. Andersens Hus.

- Er det sandt? Er det åbent 
for gæster? Det skal jeg helt 
sikkert huske at sætte tid af 
til. Selv om operaen aldrig 
nåede at blive færdig, læste 
jeg så meget af og om H.C. An-
dersen, at det ville være dumt 
ikke at se hans fødehjem, si-
ger Elvis Costello.

Han anbefaler andre sang-
skrivere at kaste sig ud i lig-
nende projekter for at udvide 
horisonten og prøve sig selv 
af.

- Det er sundt at skrive 
sange, der handler om no-
get andet end det, man altid 

skriver om. Man kommer ud 
af sig selv og skal leve sig ind i 
andres historier og fantasier. 
Lige nu er jeg i gang med et 
projekt, hvor jeg skriver sange 
ud fra den amerikanske Budd 
Schulbergs bog "A Face in the 
Crowd" fra 1950'erne, siger El-
vis Costello.

Historien handler om en 
demagog, som gennem et 
radioprogram fortæller folk, 
hvad de skal tænke. Der er 
åbenlyst klare ligheder med 
virkeligheden anno 2017, 
hvor en person, der til en vis 
grad er skabt i og af medierne, 
er blevet ét af de mest magt-
fulde mennesker i verden.

- Men mine sange hand-
ler ikke om denne person. 
De handler om processen, 
der forvandler mennesker til 
demagoger. Det sker igen og 
igen, derfor skal mine sange 
have længere holdbarhed 
end de omstændigheder, vi 
ser frem til de næste fire år. Jeg 
har sange, der har rejst med 
mig gennem 40 år, og det skyl-
des netop, at der er elementer 
i dem, der gør, at de stadig le-
ver, siger Elvis Costello.

declan Patrick aloysius 
MacManus, født 25. august 1954 i 
Paddington, London, England.

Han er kendt under kunstner-
navnet Elvis Costello, som han 
tog i forbindelse med udgivelsen 
af sit debutalbum "My Aim Is 
True" i 1977.

På de første plader var Co-
stello påvirket af punk og new 
wave. Siden har han gjort sig 
bemærket i en række andre 
genrer blandt andet blues og 
country.

Costello er meget politisk engageret. Han var blandt andet en af 
drivkræfterne bag "Rock Against Racism" og udgav flere plader, 
der var tænkt som en kraftig modstand mod Margaret Thatcher og 
hendes regering. Han er også kendt som vegetar og endnu mere 
dedikeret Liverpool F.C.-fan. 

Siden december 2003 har Costello været gift med den canadiske 
jazzmusiker Diana Krall. Parret fik tvillinger i december 2006. De bor i 
Vancouver, Canada.

det kongelige Teater bestilte en kammeropera af Costello om H.C. 
Andersens kærlighed til den svenske sopran Jenny Lind i 2007. Ope-
raen fik titlen "The Secret Songs", men blev aldrig færdiggjort.  
Elvis Costello optræder i Musikkens Hus, Aalborg, 4. marts, Odeon, 
Odense, 5. marts og DR Koncerthuset, København, 6. marts.

www.ELVISCOSTELLO.COM

 

blå bog
Elvis CostEllo

boganmEldElsE
Preben rasmussen 
kultur@fyens.dk

Romanens hovedperson, Tue, 
er en ensom dreng, hvis evner 
hæmmes af forældrenes tem-
melig forenklende livsfilosofi 
og råt ramsaltede sprog. Deres 
grove tale og adfærd smitter af 
på Tue. Først udmønter det sig 
i trods, derefter i destruktivi-
tet. Han føler sig indespærret, 
hvilket symboliseres ved det 
akvarium med guppyer, som 
længe har hans eneste, ægte 
interesse.

Det fattige gårdmands-
miljø, ude hvor kragerne 
vender, er beskrevet med kras 
realisme. Økonomisk er faren 
i lommen på sin succesrige 
bror, svinefarmeren, og må 
spise nådsensbrød fra ham. 
Det gør moren til en psykisk 
syg, kæderygende ludoman, 
der trækker sig fra resten af 
familien. I en virkelighed 
præget af farens hårde slid 
og intellektuelle enfoldighed 
skal Tue prøve at finde en 
mening med det hele: ”Nogle 
gange sad jeg i min sækkestol 
og ledte efter min puls med 
fingrene. Det er godt at vide, at 
man er i live”.

En del meget unge debu-
tanter, der har gået på den 
ene eller anden forfatterskole, 
har allerede tillært sig at ex-
cellere i sproglige finesser, 
til gengæld har de ikke altid 
noget væsentligt at fortælle; 
det har Thomas Korsgaard. 
Nok er han endnu ikke no-
gen sproglig ekvilibrist, men 
hans roman er fortalt med 
en frisk umiddelbarhed og et 
fint fortælletalent, og bogens 
mange dialoger vidner om en 
veludviklet sans for sproget 
som gruppemarkør.

Korsgaards debutroman 
er en bittermunter fortælling 
om den lille tragedie i et for-
armet udkantsdanmark.

Med hjerte 
fra udkanten
Debuterende thomas korsgaard er endnu 
ikke en stor sproglig ekvilibrist, men til 
gengæld har han noget på hjerte.

Thomas korsgaard er vokset 
op i nærheden af Skive i 
nordjylland, inden han som 
17-årig flyttede hjemmefra. 
Pr-foto

Roman
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ForFatter:  Thomas Korsgaard
titel: Hvis der skulle komme et 
menneske forbi
208 sider, 250 kroner, 
Lindhardt og Ringhof
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Metallica aflyste i går sin koncerten i København samme 
aften. Det skyldtes, at forsanger James Hetfield var ramt af 
sygdom. Han blev tilset af en læge, der har givet ham strenge 
ordrer om ikke at synge.

Gårsdagens koncert i Royal Arena i København er så 
udskudt til 2. september, meddeler Metallica.

Det er den anden af i alt fire koncerter, bandet er hyret til at 
spille i København.

- Vores uge her i København er noget, som vi har markeret 
i kalenderen gennem lang tid som en særlig begivenhed, 
ikke kun for vores venner i Danmark, men også for os, skriver 
Metallica.

Metal-legenderne indviede Københavns nye arena lørdag 
aften med en koncert, hvor Hetfield undervejs undskyldte 
over for publikum, at hans stemme ikke var helt på toppen.

- Vi ved, at mange af jer har lagt rejseplaner for at tilbringe 
weekenden sammen med os, og vi er meget kede af den 
ulejlighed, dette vil forårsage, skriver Metallica. (RITzAu)

sygdom tvang metallica til at aflyse 


