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Kort nyt

Musik:  Den verdenskendte
britiske popmusiker Elton
John, der i 2007 spillede i
Odense, kommer til Sønder-
borg. Helt præcist til Augu-
stenborg Slotspark tirsdag d.
16. juni kl. 19.30. Den hæder-
kronede sanger har snart væ-
ret i branchen i 40 år, siden
han fik sit første top 10-hit
”Your Song”. i 1970.

Siden da har han solgt
mere end 250 millioner pla-
der på verdensplan. Det er
i øvrigt ikke første gang,
Augustenborg Slotspark læg-
ger græs til et topnavn, idet

folk som Eric Clapton og
Roger Waters tidligere har
besøgt stedet.

Billetsalget til koncerten
starter mandag d. 2. marts.
(kasp)

Elton John til
Sønderborg

Bøger:  Edgar Lee Masters skrev et uopslideligt mesterværk i
1915. Det hed ”Spoon River Antology”, og  heri gav han den
lille by Spoon River mæle - gennem de døde. Hver gravsten
på kirkegården talte. Nu genudgiver Forlaget Vandkunsten
Ove Brusendorffs fine oversættelse fra 1934 i illustreret form
ved den svenske kunstner Leonard Forslund. Prisen er 399
kroner.

De døde får ordet - igen

Bøger:  Hverdagsklummens
ukronede konge, den kon-
troversielle skribent Henrik
List, udgiver til marts sin før-
ste roman. Den har fået tit-
len ”Kære fucking dagbog”,
og er en skildring af de så-
kaldt utilpassede teenageres
liv anno 2009.

Helt konkret bygger bo-
gen på en gruppe punkpigers
faktiske dagbøger om em-
ner som mobning, cutting,
selvmordstanker og andre
typiske emner for den meget
tidstypiske emo-kultur, som
man ser blandt mange teen-
agere rundt i Europa lige nu.

Bogen bliver udgivet den 5.
marts - to-årsdagen for Ung-
domshusets nedrivelse. Og
for bogens hovedperson, den
15-årige Kat, var
dette netop et af hendes ynd-

lingsfristeder.
Henrik List arbejdede i

en årrække for Berlingske
Tidende som blandt andet
klummeskribent. Herfra står
de samlede klummeudgivel-
ser ”Henne om hjørnet” som
en ganske betydningsfuld
udgivelse. Heri hylder List
det utilpassede, beskidte bag-
gårdsliv i København, lige-
som han også i flere af klum-
merne er positiv over for
prostitution under kontrolle-
rede vilkår.

Kære fucking dagbog

Film:  Tirsdag den 24. februar
kl. 12-14 kommer en af Dan-
marks mest populære do-
kumentarfi lminstruktører
for tiden, Christoffer Guld-
brandsen, til Odense.

Det er de journaliststude-
rende på Syddansk Univer-
sitet, der har inviteret, og
planen er, at Guldbrandsen
sammen med de studerende

vil diskutere hans seneste
film: ”Dagbog fra midten”.
Guldbrandsen står bl.a. også
bag ”Den hemmelige krig”
og ”Fogh bag facaden”, som
modtog fl ere priser.

Guldbrandsen
til Odense
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”I love this shit man”, råbte forsanger Brian Johnson overbevi-
sende. Tak i lige måde, svarede publikum. Foto: AP

Koncert: Der er lang vej til
toppen, hvis man vil rocke
og rulle. Det ved AC/DC om
nogen. Bandet har været med
på vognen siden 1973 og er
stadig forbløffende stærkt kø-
rende efter en umenneskelig
lang koncertpause.

Jeg blev født i 1977, da AC/
DC stadig drak Jack Daniels i
tøndevis. Samme år udsendte
de albummet med den bibel-
ske titel ”Let There Be Rock”,
der afstak retningen for min
musiksmag, allerede inden
jeg blev bekendt med den
mest autentiske, medrivende
form for værtshusrock, der
nogensinde er skabt.

Ramt af et rocklyn
Jeg husker første gang tyde-
ligt. Fuldstændig paralyseret
af fascination. Overvældet af
en spontan glæde, der satte
sig permanente spor.

Det var hjemme hos min
bedste ven Klaus, jeg i 1991
fik min første dosis australsk
boogie woogie-rock. Med en
ærefrygt som var det den pu-
reste nitroglycerin, han stod
med i hænderne, satte han al-
bummet ”The Razors Edge”
på sit konfi rmationsanlæg
og skruede volumenknappen
helt op på klokken 11.

Selv om jeg allerede den-
gang dyrkede rockmusikken,
havde jeg aldrig hørt magen.
Guitaristen Angus Young
kunne lige så godt have haft
en tryllestav og ikke et instru-

Let there be rock  
15 års ventetid blev forløst, da AC/DC

spillede rockguderne lykkelige i Stockholm

Leverer bandet halv så god koncert i Parken
til sommer, bliver det årets brag i Danmark

■

■

”Hell ain’t a bad place to
be”, skriger forsanger Brian
Johnson, mens jeg forsøger at
synke en klump på størrelse
med en knytnæve i halsen.
Jeg er med svensk statsgaranti
ikke den eneste mand, der be-
væges ved endelig at stå ansigt

til ansigt med sine idoler.
Globen er bestemt heller

ikke et skidt sted at være, da
hallyden er flere klasser over,
hvad vi danskere normalt by-
des. Især Angus Youngs su-
blime guitarspil skærer sig
gennem alt og alle, og eufo-

ment i hænderne . Jeg forsøgte
med min præpubertære røst
at brøle med på den primale
rallen på åbningsnummeret
”Thunderstruck”, mens det
orkanlignende guitarinferno
ramte mig som et lyn fra en
klar himmel og omvendte
mig til AC/DC-afi cionado for
bestandig.

To år senere spenderede
jeg det meste af en sommer
i USA med at lokalisere hele
bandets bagkatalog. Hver
gang, der blev sat et kryds på
listen ud for en plade, var det
som at finde en guldåre. Jeg
svor, at jeg en dag ville se disse
rockguder live. Den dag var
søndag aften. Og rammen var
meget passende Stockholms
stolte rock-kollosseum, den
unikke Globen.

Helt svøbt i rødt er Stock-
holms mægtige multihal den
perfekte ramme for rock, der
handler om sprut, damer og
sex, så det står til alle sider.

Den gigantiske kuppelfor-
mede bygning minder om
dødsstjernen i Star Wars,
men i stedet for lyssværd er
horderne bevæbnet med tyn-
de svenske fadøl og blinkende
djævlehorn til at sætte på ho-
vedet.

Overalt i hallen lyser disse
kitchede dimser op og ce-
menterer, at selv granvoksne
mænd bliver som små, frej-
dige knægte, når AC/DC-fe-
beren rammer som en mortal
pandemi.

Nede på scenen er opvarm-
ningsbandet færdig med at
varme publikum op. Hvis det
da nogensinde var nødven-
digt. For selv om sneen fal-
der kridhvid udenfor, er det
blandt andet tanken om at
stifte bekendtskab med det
seneste album, ”Black Ice”,
der luner de 14.000 tilskuere.

På gangene ind til hjertet
af Globen står tusinder af
voksne mænd i kø for at sik-
re sig halstørklæder, T-shirts
og plakater. De fi nder for-
bavsende hurtigt vej til sæ-
derne, da et kæmpe animeret
tog begynder at accelerere.
AC/DC entrerer med damp,
bulder og brag til tonerne af
”Rock’n’roll Train”. Ingen
blandt publikum har tilsyne-
ladende planer om at stige af
før endestationen.

Rock ’N’ Roll Train
Hell Ain’t a Bad Place To Be
Back In Black
Big Jack
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Shot Down In Flames
Thunderstruck
Black Ice
The Jack
Hells Bells
Shoot To Thrill
War Machine
Anything Goes
You Shook Me All Night Long
TNT
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
Ekstranumre:
Highway To Hell
For Those About To Rock

Det spillede de
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AC/DC blev  dannet i Sydney,
Australien i 1973.
Bandets brødre,  rytmeguitarist
Malcolm Young og leadguita-
rist Angus Young, stammer fra
Skotland.
Gruppens første  sanger, Bon
Scott, døde i 1980.
Siden har britiske  Brian John-
son været sanger.
De to øvrige  medlemmer er
Cliff Williams (bas) og Phil Rudd
(trommer). I 2008 udgav bandet
”Black Ice” - det første studie-
album i otte år.
AC/DC spiller i en  udsolgt Par-
ken i København den 19. juni.

AC/DC

Brian Johnson var her der
og alle vegne, da han sam-
men med resten af AC/DC
beviste, at alder ikke er no-
gen hindring, når man spiller
rock’n’roll. Arkivfoto: AP

AC/DC har altid været kendt for rekvisitter. Så der var naturlig-
vis også et rock’n’roll-tog på scenen. Foto: Simon Staun

 - og det blev der!

rien eksploderer allerede
under tredje nummer, ”Back
in Black”, hvor den spinkle
mandsling iført vinfarvet sko-
ledragt drøner rundt som en
11-årig knægt, der lige har
fået sommerferie.

Forsangeren Brian Johnson
minder om en kåd teenager,
mens han igen og igen opild-

ner publikum til at fl ippe ud.
Herligt at opleve, hvordan
han presser både sig selv og
alle 14.000 i Globen til at præ-
stere det maksimale.

Det gælder ikke mindst
trommeslager Phil Rudd, der
tilsyneladende befinder sig i
sit helt eget univers, hvor han
fokuserer på at holde takten

Superfan: En halv time efter
koncerten i Globen er slut,
sidder Martin Siebenhaar
med kæresten Christel Hiel-
scher og puster ud på en café
i Gamle Stan. Han krammer
euforisk en T-shirt med re-
trolook og et halstørklæde,
han har købt som minde. Pri-
sen for disse souvenirs er ikke
noget at snakke om. Især ikke
når man allerede har spende-
ret 6000 kroner alene på fl y-
billetter fra og til Kastrup.

- Ja, det er sgu lidt pinligt,
men jeg havde bestilt billetter
til den 1. marts og ikke 23. fe-
bruar. Det fandt vi først ud af
ude i lufthavnen, og så var der
ikke andet at gøre end at be-
tale for nye billetter, fortæller
31-årige Martin Siebenhaar.

Han har været ultrafan af
AC/DC, siden han som 14-
årig hørte gruppen på Gen-
tofte Stadion.

- Dengang havde jeg bar
mave, cowboyvest og det dér
klassiske lange garn. Der-
hjemme sad jeg altid med hø-
rebøffer på og hørte AC/DC’s
plader så sindssygt højt, at
min mor altid måtte råbe for
at få kontakt med mig, siger
han og ler.

Han har svært ved at frem-
hæve det bedste ved koncer-
ten, der efter hans mening var
fuldstændig fantastisk.

- Jeg havde sagt på forhånd,
at jeg ville komme til at græ-
de, hvilket holdt stik. Jeg sy-
nes, ALT var det bedste. Jeg
var dog især glad for det nye
nummer ”Big Jack” og ”You
Shook Me All Night Long”
fra ”Back in Black”, fortæller
Martin Siebenhaar.

En lykkelig ærkefan, der
mener, at koncerten var alle
de 6000 kroner værd.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Samtlige
6000
kroner
værd

Martin Siebenhaar er bl.a.
kendt for Trolle//Siebenhaar
samt hiphopeksperimentet
Pato. Polfoto

■

samt at tænde en ny smøg
mellem hvert nummer. Han
kunne lige så godt sidde på en
lokal bar i New South Wales
og spille for tre ludere og en
langturschauffør.

Præcis som Malcolm Young
på andenguitar og bassisten
Cliff Williams er Phil Rudds
job at lægge bunden og holde
sig i baggrunden, mens bror
Angus og Brian styrer show-
ets gang.

Hvilket den legendariske
duo gør som drevne felther-
rer, der intuitivt ved, hvor og
hvornår de skal slå til. Med
tanke på bandets bagkatalog
kan det efterhånden heller
ikke volde større problemer
at skrue en djævelsk effektiv
sætliste sammen.

Årets næststørste oplevelse
Selv om Angus Young ikke
præsterer maksimalt på in-
troen til ”Thunderstruck”,
imponerer det mig alligevel

at høre sangen live for første
gang. Lige så elektrisk og dra-
gende som allerførste gang.

Kun på et par enkelte af
de nye numre siver luften en
smule ud af ballonen. Heldig-
vis blæser der masser retur på
”Whole Lotta Rosie”, hvor
verdens største oppustelige
dukke iført hofteholder sæt-
ter sig overskrævs på den gi-
gantiske togkulisse, der kørte
på scenen under introen.

Højdepunktet ... næsten
Hendes venstre fod tramper
rytmen, mens jeg konklu-
derer, at denne koncert ville
være årets højdepunkt, hvis
jeg ikke lige stod og skulle
være far for første gang om en
måned.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Ditte Michelsen er den yngste elev
på Forfatterskolen i København.
Hun skrev sin første historie som
10-årig.  Se næste side


