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K R I T I K K E N”

”

”FIRST IMPRESSIONS 
OF EARTH”
The Strokes

★★★★★✩
Overbevisende al-
bum med sylespidse
sange og musikalsk
elegance fra The
Strokes fra New York.
Erik Jensen, 
Politiken

★★★★✩✩
”First Impressions Of
Earth” er en god pla-
de, men det er langt
fra en fremragende
plade.
Thomas Søie 
Hansen,
Berlingske Tidende

Den amerikanske
gruppe var det nye
håb for få år siden. I
dag lyder The Stro-
kes som en gruppe,
der ikke holder året
ud.
Peter Schollert,
Jyllandsposten

”29”
Ryan Adams

★★★★✩✩
Sangene er måske
nok rystet ud af ær-
met, men voldsomt
intense, stærkt per-
sonlige og osende af
kreativ flirt med selv-
destruktive kræfter. 

Kim Skotte, 
Politiken

★★★★★✩
En cd med blå toner
og momenter, der er
hilsner til og minder
om mennesker og
skæbner, som Adams
har mødt i sit rodede,
dramatiske og skæve
liv.

Peter Schollert, 
Jyllandsposten

★★★★✩✩
En glædelig overras-
kelse.
Ekstra Bladet

”MINIMUM - MAXIMUM”
Kraftwerk

★★★★★★
Det nye livealbum
med den elektroniske
musiks legendariske
duo fungerer som en
greatest hits-udgi-
velse med numre, der
ikke er til at slide op.
Dorte Hygum 
Sørensen,
Politiken

Et smukt dokument
over en legende, der
har hævet sig over
tid og sted.
Niels Pedersen,
Jyllands-Posten

★★★✩✩✩
En souvenir som kun
er relevant for de
mest dedikerede
fans, og de diskrete
opdateringer af klas-
sikerne får dem para-
doksalt nok til at lyde
mere bedagede.
Henrik Queitsch,
Ekstra Bladet

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Hvis man tager en fonetisk
ordborg og slår op på siden
med rare og letgenkendelige
stemmer, så kan man være så-
re sikker på, at røsten fra Ni-
els Hausgaard springer op
med skarpe kommentarer
pakket behændigt ind i den
rasende, rolige stemme og et
lunt tæppe hæklet af ironi og
fuldvoksne betragtninger. 

Fra første spæde ordveks-
ling i interviewet slynger han
om sig med den slags be-
mærkninger, man normalt
betaler entré for at høre.

- Ja, jeg er særdeles frisk og
veloplagt til denne turné. Alt-
så så veloplagt, som man nu
kan være i min alder, under-
streger den 60-årige tidligere
smed og nu hesteopdrætter,
der netop har indledt tre må-
neders intensiv humorinva-
sion af det ganske land.

Hvis publikum forbereder
sig lige så grundigt som ham
til turnéen, kan de i en anden
ordbog se nordjyden smile
bredt. Det er i synonymord-
bogen under ”L” for lun. Den
placering irriterer efterhån-
den Niels Hausgaard, der
understreger, at det ikke har
noget at gøre med, at lun er
den betegnelse, man oftest
bruger om leverpostej.

- Når ting bliver sagt for tit,
bliver man puttet i en kasse.
Jeg er bestemt også lun, men
jeg er også så meget andet.
Hvis en person brokker sig en
gang imellem, så vil vedkom-
mende jo heller ikke kun kal-
des for sur, siger entertaine-
ren, der finder det lige så tå-
beligt, at man altid refererer
til folk fra Vendsyssel som lu-
ne. 

- Det passer jo ikke. Der går
nogle sure skiderikker rundt,
konstaterer Niels Hausgaard,
der selv griner langt mere, når
han opholder sig på Fyn.

- I min opfattelse vil de fyn-
boer, jeg kender, meget gerne
grine. Men derfor kunne jeg
jo ikke finde på at kalde fyn-
boerne for nogle, der bare går
og griner hele tiden. Humor
er jo ikke geografisk bestemt.
Hvem kan måske svare på,
hvor Victor Borge stammer
fra? At jeg er sjov, har bestemt
ikke noget at gøre med, hvor
jeg er født. Jeg indrømmer
dog gerne, at lavmælthed fun-
gerer godt, når man kommer
fra min egn, og at mange op-
fatter netop den egenskab
som sjov, siger Niels Haus-
gaard.

Dialekten der forsvandt
Man kunne driste sig til at kal-

de hans succes med stuvning-
en bestående af dialekt og hu-
mor for held. Men den på-
stand får ikke lov at hænge
mange sekunder i luften, før
hesteopdrætteren pisker den
ned med et skarpt smæld.

- Min karriere har varet 35
år, så i al beskedenhed vil jeg
ikke mene, at det handler om
held, når man rammer noget,
som folk griner af, konstate-
rer Niels Hausgaard.

Med hensyn til brugen af
vendelbomål, så medgiver
han, at der er sket en løbende

forandring af sproget, der har
betydet, at han nærmer sig et
mere forståeligt dansk.

- Hvis man stædigt vil holde
fast i et sprog, der var engang,
så hører man jo til på et mu-
seum. Og det har aldrig været
min opgave eller idé. Et sprog
er bare en lyd, og hvis det er
røgen fra et bål, der er sluk-
ket, så er det ikke meget ved
det, slår han fast.

Han oplever alligevel til
stadighed, at lokale sprogpa-
trioter skælder ham ud for at
glemme ”modersmålet”, som

i mange år var hans særkende.
- Folk, der går baglæns

frem, skuende bagud efter
det, de mister hele tiden, kan
vi ikke bruge til en skid, lyder
den kontante holdning fra
Niels Hausgaard.

Rent sludder og vrøvl
Den netop påbegyndte turné
er døbt ”Vildskab”, hvilket ik-
ke just er et prædikat, man vil
sætte på den sindige nordjy-
de, som han sidder på scenen
og kæler for strengene på sin
akustiske guitar.

LUNERE END
LEVERPOSTEJ

TORSDAG
KASSEROLLE
Skæv og udfordrende jazz med Lasse
Hansen (p), Casper Christiansen (tr),
Richard Gudmundssen (b). Se i øvrigt
Giant Steps’ nye oplevelsesrige
forårsprogram spækket med saftige
godbidder.
20: Arne B., Vestergade 10 A,
Svendborg.

FREDAG
STUDENT - VIP - PARTY MED
KARAOKE NIGHT
Karaoke på alle skærmene også på 96”
storskærm, Nordfyns største syng med
fest.
23.00.
19: Det Nye Ib’s, Bredgade 24, Otterup.

MODERNE JAZZ MED JON
HEMMERSAM
I samspil med Carsten Sindwald på sax
og klaver og Dennis Drud på trommer.
19.30: Brenderup Højskole, Stationsvej
54, Brenderup Fyn.

VI DANSEGLADE
Hyggeaften for danseglade enlige og
par Tlf. 64471505.
20-00.30: Nr. Søby Forsamlingshus,
Rosenvej 22, Årslev.

DOUBLE UPCOMING LIVE
Badstuen stiller udstyr til rådighed og
Odense Rytme Center booker orkestre,
så hvis dit band har mod på at spille, så
kontakt Odense Rytme Center på:
66136021.
KL. 21-02: Badstuen, Østre Stationsvej
26, Odense C.

HENRIK KROGH & CLAUS H.
NIELSEN , BEATLES M.M
22: Musikkælderen, Dronningensgade
2B, Odense C.

STRINGMASTERS IGEN IGEN
Danmarks ældste rockband med
original besætning.(Spiller også lørdag
den 21.januar)
22.15: Musikkælderen,
Dronningensgade 2B, Odense C.

DJ NIGHT
Stilen er Soul, Latino and Raregrooves
og det er tilladt at danse, når blot det
kilder !!! Mr. Remo Münch, Mr. Brian
Johnsen and Mr. Peter Pedal.
23: Café Oscar, Vestergade 75, Odense
C.

LØRDAG
HENRIK KROGH & CLAUS H.
NIELSEN , BEATLES M.M
22: Musikkælderen, Dronningensgade
2B, Odense C.

ROCK’N ROLL ROCKETS
Feat. Martin Jønsson on piano.
22.30: Strandlyst, Brogade 5,
Svendborg.

CHRISTIAN UNPLUGGED
Christian er tilbage med nye og gamle
hits der præsenteres i en intim
atmosfære med sangskrivningens
kunst i fokus.
23: Crazy Daisy
Odense, Klingenberg
14, Odense C.

TECHNO &
TRANCE
Årets Første
Technofest på Fyn. 
23: Det Nye Ib’s, Bredgade 24, Otterup.

HEY LADIES
HL er bandet der flirter med det
kvindelige publikum. Derudover
garanterer de en ordentlig fest.
24: Café Oscar, Vestergade 75, Odense
C.

SØNDAG
KONCERT FOR BØRN: 
DYR I DRIFT
Syng med på sangen om
spækhuggeren Spæk og den
storfisende moskusokse Mille. For børn
0-12 år. Varighed: 45 min. pr. koncert.
13 & 15: Naturama, Dronningemaen 30,
Svendborg.

KLEZMER ZAHAV
Jødisk folkemusik fra Østeuropa
Henrik Goldschmidt, obo, vokal, perc.
Tobias Allvin, bouzouki, Anders
Vesterdahl, harmonika, Jeppe
Skovbakke, bas.
15.30: Borgerforeningen Svendborg,
Fruestræde 5, Svendborg.

NYTÅRSKONCERT I
GUDMEHALLERNE 2006
Nytårskoncert med Odense
Politiorkester dirigeret af Peter
Holling.
19.30: Gudmehallerne, Stærkærvej 1,
Gudme.

TIRSDAG
ÅBEN SCENE
Glade musikmennesker, der
underholder hinanden. Kom og giv et
nummer. 
20: Hansted, Vestergade 2, Svendborg.

- Folk gik ud fra, at vi var blevet uvenner. Sådan var det faktisk ikke.
Vi havde spillet sammen i 17 år og havde brug for en pause. Lige som
i et ægteskab, hvor man ind imellem har brug for en pause på 11 år,
bare for at få lidt frisk luft ind i forholdet, siger Niels Hausgaard, der
igen har Christian Alvad ved sin side. PR-FOTO

Niels Hausgaard vil ikke kun kaldes lun. 
Den bås er nemlig for snæver for vendelboen, 
der med alderen er blevet hele Danmarks humoristiske alfader

- Det er igen bare en lyd.
Jeg kunne have kaldt det et
nummer i stedet. Jeg kan ikke
engang huske, hvad det hed
sidste år, men det vigtigste er,
at publikum ikke risikerer at
gå ind til samme show to
gange, smiler han.

Når han smager på ordet
vildskab, fornemmer han en
vis friskhed. 

- Tror du, titlen ”Lune” vil-
le trække nogen til, spørger
han, mens latteren trænger
sig på.

- Måske ”Lun vildskab”
kunne være en mulighed,
fortsætter han og indrømmer,
at det sikkert ville være noget
rent sludder.

Og rent sludder er bestemt
ikke hans stil, selv om hans
personskildringer ind imel-
lem nærmer sig det groteske.
- Jeg skriver aldrig personer
direkte af. Det har jeg ikke
mandat til, og desuden er
det ikke sjovt. Jeg tager for-
skellige familiemedlemmer
og bekendte og kommer
dem en tur igennem min
fantasi, inden jeg serverer
dem. Nogen gange har folk
brokket sig, fordi de kendte
nogen, som jeg tilsyneladen-
de havde ramt lidt for tæt på.
Det tager jeg helt roligt. For
det er en gang vrøvl, vurde-
rer han.

Dødsforagt på scenen
Der er masser af ting, som Ni-
els Hausgaard ikke vil parodi-
ere. Ikke forstået sådan, at
han har udarbejdet et skema
eller deciderede retningslin-
jer for hvor, grænsen går. Han
kan bare mærke, når noget ik-
ke er sjovt. 

- Præcist hvad det er, kan
jeg ikke sige, men det har
ændret sig, efterhånden som
jeg er blevet ældre. Der er fle-
re, jeg er blevet lidt nænsom
over for. Jeg har fået lidt mere
forståelse for personer, jeg ik-
ke forstod tidligere, så måske
ender det med, at der ikke er
én eneste  tilbage at gøre grin
med, fordi jeg udmærket for-
står dem, filosoferer Niels
Hausgaard.

Han tror selv, at han har
oparbejdet en form for forstå-
else for, hvorfor folk opfører
sig som idioter.

- Det ville være forfærdeligt
ondskabsfuldt at nævne nav-
ne. Men jeg kan da fortælle, at
jeg rent politisk vil være mere
fredsommelig i fremtiden.
Blandt andet vil jeg ikke kalde
Eva Kjer Hansen for et poli-
tisk røvballegardin mere,
lover han.

Den mildere fremtoning
kunne skyldes, at Niels Haus-
gaard har sneget sig op på 60
årringe i den robuste stamme.

- Jeg tror, der sker noget,
når man ryger over de 60.
Man favner lidt mere, og det
er da positivt. Lige så positivt,
som når de unge komikere
sparker alt og alle i røven. Det
er med dødsforagt, stand-up-
pere går på scenen og siger de
mest selvmorderiske ting.
Det kan jeg ikke stå for, roser
Niels Hausgaard.

Handicappede folk
Humoristen ser selve humor-
begrebet som et overskuds-
og overlevelsesfænomen.

- Hos naturfolk er glæde lig
med livskraft. Derfor oplever
man, at de smiler meget mere.
De vil være glade. Det er livs-
kvalitet, og det udstråler sta-
tus i deres samfund, tror jeg. 

Selv stifter han ofte be-
kendtskab med mennesker
helt uden humor og selvironi.
De angriber ham verbalt eller
skriver anonymt til ham og
skælder ud, fordi han har sagt
noget ironisk, som de ikke
forstod. 

- Og der kan jeg sige, dem
bliver jeg altså virkelig aldrig
sur på eller stødt over. Jeg har

virkelig ondt af dem, fordi de
er handicappede. Livet må jo
gøre ondt på dem hele vejen
igennem, forsvarer Niels
Hausgaard.

At gå så langt, som til at si-
ge, at han spreder livskraft
under sine optrædener, vil
han ikke.

- Man skal ikke glemme, at
det er et håndværk. Jeg kan jo
selv stå bag tæppet fuldstæn-
dig blottet for livskraft, inden
jeg går på scenen og tænke:
”Det her, det går aldrig godt”.
Og når man så mærker publi-
kums livskraft, kommer man
op at køre. Man kan så mod-
sat sige, at der hvor jeg selv
bor, skal man virkelig have
livskraften med sig ind på sce-
nen, for publikum sætter en
ære i ikke at vise nogen fø-
lelser. De giver ikke så meget
som et smil fra sig frivilligt, af-
slører han.

Det gode publikum
Niels Hausgaard foretrækker
ikke overraskende, at publi-
kum kommer med en positiv
forventning til hans show. 

- Med dem, der har tænkt,
at det sikkert bliver sjovt, har
man allerede et godt for-
spring, inden man kommer i
gang. Så når man meget læng-
ere ud i hjørnerne i stedet for
at kæmpe med en flok, der
sidder med siden til og tæn-
ker:”Det her, det bliver nok
noget rigtig lort”, griner han.

Han oplever heldigvis sjæl-
dent, at det halve af aftenen
går med at komme over så-
danne hurdler.

- Det ville også være upro-
fessionelt at sige, der er gode
og dårlige publikummer. Et-
hvert publikum, der er mødt
op, er et godt publikum. De
har forladt fjernsyn og alt mu-
ligt. Og har endda betalt, siger
Niels Hausgaard, der lyder
oprigtig ydmyg og glad for, at
hans turné er udsolgt på for-
hånd.

- Hvis der ikke var en enes-
te udsolgt koncert, så ville jeg
jo vide, at folk var mætte. Så
skulle jeg kaste mig over no-
get andet. Jeg gider ikke rejse
rundt bare for at prædike, be-
tror Niels Hausgaard - den
brandvarme entertainer fra
Hirtshals.

Foderstoffen, Rudme
torsdag kl. 20.00

18. februar 
på Strib Vinterfestival

25. og 26. februar 
på Magasinet, Odense

31. marts 
i Assenshallen, Assens

HOS NATURFOLK ER GLÆDE LIG
MED LIVSKRAFT. DERFOR OPLEVER
MAN, AT DE SMILER MEGET MERE.
DE VIL VÆRE GLADE. DET ER 
LIVSKVALITET, OG DET UDSTRÅLER
STATUS I DERES SAMFUND, 
TROR JEG. 
NIELS HAUSGAARD

”

DET VILLE OGSÅ VÆRE
UPROFESSIONELT AT
SIGE, DER ER GODE
OG DÅRLIGE 
PUBLIKUMMER. 
ETHVERT PUBLIKUM,
DER ER MØDT OP, ER
ET GODT PUBLIKUM.
NIELS HAUSGAARD

”

DET ER MED
DØDSFORAGT 
STAND-UPPERE 
GÅR PÅ SCENEN OG
SIGER DE MEST 
SELVMORDERISKE
TING. DET KAN JEG
IKKE STÅ FOR.
NIELS HAUSGAARD

”

ODENSE: N.E.R.D., Christina Agui-
lera, Sophie Ellis Bextor og Jenni-
fer Lopez optræder torsdag på
Cafe Kræz i Odense.

HVIS det nu viser sig, at de ikke
har tid, så har coverbandet EXP -
The Pop, Soul & RnB Experience
lovet at komme i stedet og spille
numre af ovenstående hitmagere.
Det gør de kl. 23.

Senere på året kan gruppen
bl.a. opleves på Midtfyns Gymna-
sium i Ringe.

N.E.R.D. OG J-LO PÅ KRÆZ 

SVENDBORG: Så er de tilbage, de
tre musikere fra Rock’n Roll Roc-
kets, der tid-
ligere har
henrykket
publikum på
Strandlyst.

Martin
Jønsson, pia-
no, Morten
Husted, bas
og vokal, samt Allan Franck på
trommer giver koncert lørdag af-
ten med en række energiske og
medrivende numre ”fra dengang,
mor var dreng”, som det hedder.

Martin, Morten og Allan har tid-
ligere spillet med ganske kendte
navne som Rock Nalle, Johnny
Madsen, Peter Belli, Bamses Ven-
ner og Andrew Strong.

FEST MED ROCK’N ROLL

ODENSE: Folkemusiklauget Fyn-
boerne har siden siden 1998 ar-
rangeret en række baller på Bad-
stuen, hvor professionelle folke-
musikorkestre spiller op til dans.
På onsdag gør de det igen fra kl.
19.

Ifølge lauget er alle velkomne,
også nybegyndere. Der vil blive
pardanse, kredsdanse, kvadriller
og måske en rækkedans. Vil man
hellere sidde og nyde musikken
og se på, kan man også det - men
det er sjovest at være med på gul-
vet, mener arrangørerne.

BAL PÅ BADSTUEN 

SVENDBORG: Klezmer Zahav, der
fortolker traditionel klezmer, jid-
dishe sange og egne kompositio-
ner, giver søndag 22. januar kon-
cert i Borgerforeningen i Svend-
borg kl. 15.30. 

Klezmer Zahav blev dannet i
2000 af harmonikavirtuosen An-
ders Vesterdahl og Det Kgl. Ka-
pels solo-oboist Henrik Goldsch-
midt og har tidligere bl.a. spillet
med Middle East Peace Orches-
tra.

KLEZMER I SVENDBORG


