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BENDIX MUSIC 
AXELTORV 9 - 1609 KØBENHAVN V T E L E F O N (01) *1 2 5 O 5 C 

JIMI HEND'-RIX til Danmark 

G uitaristen Jimi Hendrix, et af beat musikkens største navne,_ 

giver koncert i Vejlby-Risskov Hallen, Århus, onsdag 2. septem

ber kl. 19. 1vled sig har han bassisten Billy Cox og trommeslageren 

MiLoh NI itchell. Den sidste var med hans første E xperience. 

Hendrix e~ et af de sikreste trækplastre i dag, så der bliver rift 

om billetterne. Han har i to omgange spillet for udsolgte huse 

København. ." 

F ar øjeblikket er J imi H endrix på den hj emlige hitliste med L P I en ,,., 

II Band af Gypsies II med Billy Cax ,.og Byddy Miles. 

- Det nye Experience - Hendrix, Cox og lvdtchell - første optræden • 
bliver på II Isle 01 Wight ll Festivalen, h vor de er hovedattraktionen, 

lørdag 29. aug,ust - sidste år var' det som bekendt Bob Dylan. 

De 2 konc~rter, henholdsvis 

Music godt 200.000 kr. for. 

København og Århus, betaler Bendix 

F ar yderligere oplysninger kontakt venligst J erry R itz. 
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JIM! HENDRIX til Danmark 

Guitaristen Jimi Hendrix, et af beat musikkens største navne, 

giver koncert i Vejlby-Risskov Hallen, Århus, onsdag 2. septem

ber kl. 19. Med sig har han bassisten Billy Cox og trommeslageren 

Mi"oh Mitchell. Den sidste var med hans første ExperiE;lloe. 

Hendrix er et af de sikreste trækplastre i dag, så der bliver rift 

om billetterne. Han har i to omgange spillet for udsolgte huse i . 

København. 

For øjeblikket er Jimi Hendrix på den hjemlige hitliste med LP'en 

"Band of Gypsies" med Billy Cox og Byddy Miles. 

Det nye Experienoe - Hendrix,. Cox og lvJitchell - første optræden 

bliver på. "ls1e of Wight" Festivalen, hvor de er hovedattraktionen, 

lørdag 29. august - sidste år var det som bekendt Bob Dylan. 

koncerter. henholdsvis i København og Århua, betaler Bendix 
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II EKSTRA 'lADET 
11R-IOR DRE Telefonannow.'er: n 85 ]X 

JIMI HENDRIX 
KOMMER 
ALLIG~VEL 
Kontakte'ae selv BBA og bad dem overtage 
den aflyste koncert 
i KB Hallen 3. september 

jimi J:I"ntlrix komm('r alllgl'vel tI1 
Danmark. J)t'n a.flyste bealkoDceri I 
KB Hallen 3. sl'piember ~nnemrores 
til glæde fur de mange Jimi Hendrb
fans. Mu!'ikbllreauel SBA har DU 

overtaget arrangt'mentet efter Bendix 
Must ..... dt'r ikkl' ville betale beat
stjernens omkostninger. 

Jimi Hpndnx' manllgl'r rIngede sim
pdt h{'n til Knyd Thorbjornst"Il. SBA. 
i går og opfordrede ham til at gå vi
dere m"d arrangementet, S<lm Bendix 
;\lu.sic forleden an~'ste på grund af 
okonomisk.t.' uo\'(·rens,;(<:mmelser. 

Det betyd.:r, at dt>n aflyste koncert 
I KB Hallen genncmfore-s, og aUe
rroe solgte biU('ttf'r er gyldige, selv 
om der står Bendix Music på dem. 
Om konecrten i Arhus 2. september 
også gennpmf",r·l's. vidste SBA endnu " 
i kke I afl('~, . Dl·t afgøres i løbet af 
i dag. 

Strid om penge 
Hpndrix ·og Bendix Musie kunne 

Ikke blive enig~' om deling af trons- C. 
portudgHtern(', Foruden et fast hono
rar pe 160.000 kroner ville H,endrlx Jimi 
hllve 50. pd.' IIf rejso:'pengene beIrut. I K"b"'I/]a,'!J pil I'C) 

Ikt l;.U:1ne Worsoe Ikke gå m,'{] til, I 

da han I sin tid ha\'de en mundtlig i 
arla", om' 25 pct .. og en tomgds}i 

.t\'!I'~ betyde 40.000 kroner ('kstra. H"n '1 
dnx mpdbringer omkring 5 tons ud- I 
'l;T. når han spiller. ; 

;\kn SBA har han truffet sin sæd
nmJig(' aftale. Man .. spiller samm·.n" i 
- deler t:t e\'entuelt o\"er~kud. :( 

På vej til Fehmeren 
A t Hendrix gprne 'il ha~'e i b':"'r~ . 

(:.Ild en af sine danske konccrh-r g"I1- . 
nl'mfort. skyldes måske, at han 4., 5. : 
.~g 6. ~pt('mber er trækpla:<t"r \'l'd: 
d,'n /I{Of., udE'ndørll ~love & p..·a,'c~- : 
fl';!l\'al på Fehmern., hvor 30 ork,·~l.rl' I 

sp!llc-.r non-stop 14 timvr hver dag! 
0g m:mge Ung foregår, Når man nu ' 
~kal på de kanter. kan man jo ligt'sa : 
godt spille lidt hjem i Danmark på! 

i -" 

-> 

KONQERTER 'OG 
FORE~AG ' 

ove+ 

Sept. 4 .• 5 .• 6. 

l 

,PEN AIR FESTIVAL, 
Fehmemc. Germany 

JIMI HEHDRIX 
Ten ,earl after 

CANNED!~HEAT 

Rod Steward + Faces 
Ginger Bakers Airforce 

Sly + The Family Stone 
Taste 

Procol Harum 
Cactus, Emerson 

Palmer + lake 
AO. top groups 

Tickets al the Cily billet bureau 
3 days 59.· d. kr. 

Special trains to the 
festival grounds 

61.· d, kr. two way ticket 
al the Danske Sfatsbaner 

•••••• •• A pr.s ... t.r.r 

I K. B. HALLEN 
0.141' a ... ,t .... , III. J t." 

doors 
rom.r 3 ... ,tililbef kI. 1 t 

Jitni. Hendrix 
\.øRUM' 1' .... 11 ••• ,t •• h, 

Rølling 
Stones 
el,. WeI" An $f.rs 
I~JG.J ..... 

........ '!'II .'.14:'. . 
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Jimmy Hendrix
'koncerterne, 

'" må aflyses; 
Jimmy Hendrix - den ame
rikanske beatmusiker - kom
mer ~e som planlagt til Dan': 
mark 2. og 3. september. Folk, 
der allerede har købt billetter 
til de to planlagte koncerter i 
Arhus og Køberiliavn, må nu 
for egen regning begive sig til 
billetkontorerne, hvor man vil 
refundere de penge, som ffia.Q 
har betalt for ,bi11ettern~!-,:nq~lt 

EKSTRA 'FRIKVARTER 

Jimmy Hendrix -,har tre tons bagage 
med pd rejse. 

spilde taler arrangørerne ikke 
om - til trods for at fmnaet 
Bendix Music har, begyndt,bil
letsalget, inden man. '~havde 
skriftlig kontrakt med Jimmy 

Hendrbc 

Bortset "fra den forståelige surhed 
og skuffelse hoo det publikum, som 
havde glædet sig til koncerterne, er 
Bendix Music de første ,til at 'be
klage aflysningen - men der var in

,gen vej udenom. Man havde af pre
stigemæssige grunde ønsket at skaffe 
Jimmy Hendrix og hanS gruppe til 
Danmark. 'Et kostbart :foretagende, 
der i bedste fald ville kunne 'løbe 
rundt økonomisk. 

l en mWldtlig aftale arrangeret 
gennem Roas Arlistbureau, Stock
holm, der igen havde aftale m~ 
Jimmy Hendrix' agent i London, 
skulle det danske firma betale Jim:' 
my Hendrix 160.000 ~ke kr. for 
koncerterne samt 25 pet. af transJlorl
omkostningerne. 

Da den skriftlige kontrakt kom re
tur, var dette beløb rettet til 50 pct.; 
En merudgift på 40.000 kr. '; 

Det koster i alt 160.000 kr. at tran-' 
sportere den amerikanske sanger og 
hans habengut herover. Det kOlOS
sale beløb bliver helt forståeligt, når 
man efarer, at Jimmy Hendrix som 
flybagage medbringer udstyr, etc. til 
en samlet vægt af tre tons. 

Dertil kommer 11 pladsreservatio
ner på økonomiklasse og fire p~ før
ste. ' 

Sure ,kuncJer . , 

Bendix Music måtte bekl~geligvis 
lade den modtagne kontrakt gå re-. 
tur - uden underskrift . 

. Man havde ikke råd. 
Bendix Music har formentlig lær'. 

at man ikke' kan sælge billetter, f' 
kontrakten er i hus. 

Man regner ,med at a!lysningen 1 
alt vil ,komme til at koste dem 150.000 
kr. Vejl~Rii&Skov Hallen ved Arhus 
og KB Hallen 1 ~øbenhavn, hvor 
koncerterne skulle have været af
holdt, har ikke krævet nogen kom
pensation' for det sene afbud. På deri 
led er mw.;ikfirmaet· sluppet, med 
B,krlekken, , '. 

eva 
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SBA overtager Hendrix 
Koncerten i Arhus gennemføres alligevel i samarbejde 

med Århus Studenter Jazz 

SCANDINAVIAN BOOKING 
AGENCY har overtaget enga

gementet af beat guitaristen Jimi 
Hendrix til koncerter i Arhus og 
København, efter at et andet kø
benhavnsk koncertagentttr meldte 
fra. 

Det vil sige, at arrangementet i 
Vejlby-Risskov Hallen onsdag 2. 
september gennemføres som plan
lagt, nu i samarbejde med Arhus 

Studenter Jazz. 

\e- QVjl.J3 + 
'P" 9 

_ Billetsalget fortsætter uæn
dret, og allerede købte billetter er 
fortsat gyldige, oplyser Bent Jen
sen, Arhus Studenter Jazz. 

Koncerten i Arhus og dagen efter 
i København blev i første omgang 
opgivet, fordi Hendrix forlangte 
halvdelen af sine rejseomkostnin
ger dækket mod oprindelig en fjer-
dedel. 

Jimi Hendrix optræder med sin 
sædvanlige gruppe, bestående af 

I Mitch Mitchell og Billy Cox. -
Desuden medvirker den amerikan
ske rockgruppe Cat Mother ved 
koncerterne. 

Ro s. 

Jimi Hendrix - nu kommer han. 



B.'" froko.sten 

I L,r~s derømtlO"t.nirix-klNlce,tl 
~. . .. ;.' . . . 

Af Sven Wezelenburg I - Jeg gør ikke mere det store 

l 
' arbejde i Bendix 11usic, rræ-n over-

, Erik Thomsen.s begrundelse for j lader . det til mine medarbejdere, 
! aflysningen af Jimi Hendrix-kon- siger d~ektØr .WorsØ€. Jeg fØlger 'rt d 2 3 ,......~ber· dog nøje med 1, hvad der sker, og l ce 'erne en, . og . se~Y<,.;u~ l und eget tes om alt i daglige lyn-
j'Arhus og K~RenhaY"Tl (K.:B.Hal-1 mØdG". I maj havde ·vi da f. eks. 
ll~),.stemmer ,ikke overe-IJlS med, J en suceesrig turne med James 
I hvad~Hendrix' engelske nlanager Last. 
l siger. . 
I _ Det er det pure opspind, si- i Thomsen: nederlag 

ger Dick Katz fra Harold Da~n I I aftes sagde Erik Thomsen, at 
Limited,Englanoo størst~ ~uslk- l han havde tænkt på at engagere 
agentur, der bl. a. har JunI Hen- j 

i drix. '! 
Thomsen hævder, at man fra 1 

Englands side pludselig forlangte j 

et ekstra transportbelØb på 40.000 l 
~~ .. ___ ._ .... ~ .. ,....,-'lerLkunn~ mfll} ... lli,~~_jj -1 

Mother, der ledsager Hendrix på 
Skand±naviensturen, tilfØjer han. . 

- Vi fik en underskrevet kon- i 
irakt .retur fra Bendix l\.fu~ic den i 
2. juli.sigex Dick Katz. Desuden I 
indsaties hele Hendrix' honorar l 
på en spærret konto i London som I 
sædvanlig. For 14 dage siden mod- !. 
tog vi en ny kontrakt' fTa Bendix! 
på et betydeligt _ mindre belØb, I 
vi selvfØlgelig ikke accepterede. i 
Vi af1yst~ straks arrangementet l 
med BendiX. ! 

- Vil. De f~rts.at~rbejde sam-
j men med BendIX MUSIC? 

- Det kali j-eg ikke svare ka- j 
tegorisk nej till, ~nen det er helt I 
kllatt, Vi vil v'ære"specielt opmærk- l 
somtnepå alting, næste gang det! 
eventUelt skuUe ske. ! 

• • < I 
lige lyn møder I ·1:{;:::,<>·?::;;:;.:i~C:~::; 
; menes, den ny kontrakt er 1 

~_ ... '-'" sted ·fardi man selv. med ~~ 
~'-J'-\I_tm:. i~~s,:,~e fåtmderSkud på 

af en regne- ,:.: " 
.h8r a11~ læn- ~lik,",,1 

guitariste·n Eric Clapton med sin 
nye gruppe i stedet for Hendrix. 
Det ville aldrig ske, Det er a.lrnin
de1igt kendt, at Clapton kun ,..-ill€ 
komme til Skandinavien for SB1~. 
da han privat har været en god 
ven af Knud Thorbjf;rnsen .i. man
ge år. 

I England betragtes Hendrix/
Bendix-sagen somj et afgØrende 
nederl~g for det 1J,j~nhske bureau, 
fordi det tilsyneladende har for
søgt at • la ve et nummer <' , 

- SelvfØlgelig er aflysningen 
en pinEg ting for os, siger Erik 
Thomsen. Det er en af dem, der 
gør ondt på rygstykkern€. M-en nu 
må vi bare arbejde ekstra hårdt 
for' at rette det op igen. 

Restern~ af 

SOMMERBUKSER 
fra Levis i San Francisco. 
- Wash and \Vear. Ga
ranteret strygefri. Farve: 
beige. . 

Livvidde: 74-100, 38.:-

~t;::t. 
Weekend: Vi lukker I.rdcg kl.13 

'og åbner m~d~. kl.12 

FRI:HED iTIL ATELSKf 
eJn. "\ytu. , Eberhard Kronhous ... 

H1J!;U. ~. ~1.U,,: g~~~. : ~ så' idet· døe" .....,.::~s::. -=~;. Ol lo-
Va!" ,ble,vet snydt,. hVlS ' ___ ~~-.. ..;;.;--~~----___ ---:--___ -,----. -----. -"-----.-... ~-_ 

TT. ___ '-'_.O._ ikke havde bedt SBA stå ---' --

for. k, on.,ce. rteme i .. 8ted.e.t for. Del ~, 
'genneln;føres nu som pl~a~. ,fl. _ c_ -1_ 

,BeDclix, Music har tidlig'ere i '1 C w 
sidste øjeblik aflyst.· besØg med 25' 
uderilarldske kUllStnete, som de p. 
havde bebudet ville komme, b1. a. 
sanger$ Chris Andrews i ~e 
uge og~ppen Humble Pie l for-

,.et. .. ' 
0~bo~>.,~~c geJ)nem.-· 
gående;Be~;i~~,;~alen~, efter
'. 'k~!·.arlri.f·~.W~, er 
~. Påt,~#eqøig- ··001 
drifte.n~f :tP~aV'en •. , . , _____ ., _. ___ I 



P ~=-==.:.=i ~-'-'-~~ 
østersøen 
Mens vi venter på tllmeD om den 
legendariske WoOdStOck-fes-jyal, går 
trommerne for at. kalde til Feh
mern Festival den 4.,.5. eg 6. sep 
tember. Jirrii Hendrix' kommer!·Det 
mener det kommercielle selskab, 
som står bag' BITal1gem~ntet, "il 
bringe mindst 00.000 fans tra det 
ganske Europa til d€n tyske {h-ter
oSØ-f.). MottOet for Sagen er: love 
and peaee, mel det sidiStt' bliver der 
nok ikke så meget af, far ifølge 
plakaten vil rr..an· på den 50 hektar 
store eng ved Flugger Leuchtturm 
hver dag præs<emaoe- 30 f()rskellige 
grupper, der leverer. ncn-stvp mu
sik i 14 tim-er,foroelt- via' 32 hojt
ta1eran1æg. 

Natt€n igenn.€m vi.! d'er VæTe hap-
penings, filln ~ gade tea ær, hvisl 
man altså ikke ioretrækker at soge 
hVik. j .... eLai.de kæ:mpe,.!lO.ygtelte, 
som -atrar'.;gørerne lader opstille. 

Vi kan i lo'oet al få dag-e .ente 
plakatindlog . i,..--Danmark, der skal 
for..ælle .. hvor/mal1. kan indtegne sig 
til Fehmarn F~tivaL Der er tru!
iet aftale om love and peace-tog tru. 
Københ"rvn via Redby-Pnttgarden. 
og her kan man hoppe på f(Jl"' 6!DO\ 
40 kr. og' være sikker på at ~ 
med hjem igen, når roen på ny 
sænker sig CNeI øen. 

På hon~iscenen. der bliv€!' 20 me
ter bred og 10 meter dyb, repræsen
terer men foruden Jimi. Hendrix. Sly 
& The F"lmily Stone. i\Iungo Jerry 
og Ginger Ba.l{ers Airforce. og det 
er hensigten for første gang på 
kontinent€t at præsenter€ gruppo-m 
Caetus, Emerson. Lake and Palmet 
- o"g Joan Baez, hvis hun siger ja. 
Fehmarn-folkene forhandler med 
hende i ojeblikket. hvor hu.'1 er i 
Købenl12vn. ·Der bliver altså. noget 
at .' ty te'. når man kom.-neI' hjem 
fra Thy om.1cr"..ng 1. .september. 

po (; -ttk~ 
\ l{ -8'- -:fo 

p.~ 
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'Jeg er 
i;elel~trisl~ 
ire1igion 

2 3.AUG 197- O 

f· \' •. .' Jimi Hendrix: - Jeg er det. jeg foler. Spiller det, jeg foler. Og opfører mig, 
som jeg har lyst til. 

Fulde navn: James Marshall Hendrix. 
Stilling: Guitarist og sanger. 
Alder: 25. 
Bopæl: Et andet sted. 

i\f J ørn Rossing Jensen 

JIMI HENDRIX - halvt mexi

caner, halvt neger - havde 
som farvet soul brother med 

med kirke forstår religion, så er 
jeg elektrisk religion. 

JIMI Hendrix tog hjemmefra som 
15-årig og kom til New York -

så fattig, at en veninde gav ham 
hans første guitar. Han optrådte i 
Greenwich Village og blev fundet 

I ambitioner tre veje at gå:.,miii~~""f Linda Keith, Rolling Stone Keith 
i 'kk' H tlichards pige. 
i tæret, sporten, mUSl en. an • USA blev han stævnet for ob- ' 
: blev guitarist. ...d·.lIIMtet af Den Amerikanske Revo-

luti~ Døtre. I England var han 
i ~or. sin første opt~æden s~m ~.ær _"bdt, tilbage med første af-

l

ång l SeattJe, Washington, Ul\.~aQ."'" ;"e~ flyvemaskine. 
75 cents og tre hamburgers. Nir. -' Han er alle tiders største rebel, 

I 

han 2. september står på scenen i et uhyn, et vildt dyr - den mand, 
Vejlby-Risskov Hallen, er hans ho- De aldrig ville lade Deres datter 

I

norar ikke under 100.000 kr. gifte sig med. Og han udsendte en 
Jimi Hendrix spiller guitar med plade ("Electric Ladyland") med 21 

I tænderne, på ryggen og mellem be- nøgne kvinder på cover'et. 
I nene. Alt efter, stemningen, sma- - Sig bare, min musik er erotisk 
i drer han den eller sætter ild til - eller hvad-som-helst. Det inter
: den. esserer mig ikke. Hvad andre tæn

Han kostede sit pladeselskab 
: 100.000 kr. før han-'frembragte en 
eneste tone: han skulle føres frem 

, ."som' grotesk, voodoo heksedoktor, 
:. )1 den personificerede ondskab. 

,. I Om han er det? 
'1, I . . 

'~I DA jeg var lille, fortæller han, 
I troede jeg, at hvis man lagde 

, ! en tand..under sin hovedpude, ville 

\

.1. en fe komme om natten og 'lægge 
'1 penge i stedet. 
, - Nu tror jeg mer~ på mig selv 
end jeg tror på noget ·andet. Og jeg 

:1' tror på en måde, at det også er at 

1 
tro på Gud. Hvis der er en Gud, og 

J . han skabte dig, og du tror på dig 
~ I i selv, så tror du også på ham. 

, Alle skulle tro på sig selv. Det 
, betyder ikke, at man tror på Him

len og Helvede og den slags. Men 
det betyder,' at hvad du er og hvad 
du gør - det er din' religion. 

Jeg kan sjældent udtrykke mig i 
en almindelig samtale, ordene kom
mer ikke rigtigt ud. Men når jeg er 
på scenen - er det hele mit liv. 

Det er min religion; min musik 
er elektrisk kirkemusik; og hvis du 

ker eller mener bekymrer mig 
ikke. 

Men når jeg dør, vil jeg ha' at 
folk spiller min musik, bli'r vilde, 
freak'er ud, gør alt hvad de har, 
lyst til. Morer sig. 

Det me~aniske liV. hvor byer og 
hotelværelser blivet et, har dræbt 
det i mig. Jeg skal" ud på en eller 
anden måde. Måske til Venus eller 
et a~det stec;l .. · Et sted l ikke kan 
finde. til mig. 

HANS Janie trip til "Electric La
dyland" har givet hans bedste 

plade. "Jeg er, det, jeg føler. Spil
ler det, jt;!g føler. Og opfører mig 
som jeg h~r lyst til. 

Vi lavede det meste af "Electric 
Ladyland" selv, skrev sangene, lnd
spillede og producerede. Der er en 
hård, rå ·følelse på nogle af spore
ne. Men det er USA". 

Og sd siger Jimi Hendrix: -
Jeg gad vide, hvordan min gamle 
lærerinde ta'r mig. Hun sd godt 
ud, men fik mig bortvist. 1 en 
time snakkede jeg med en pige, 
og lærerinden blev gal. "Hva' er 
der i vejen, er du jaloux?". 
spurgte lea. Dpt fIn ... rlot 
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Jimi Hendrix 
I København 
-P~ tomda-g 

• Selvom' et stort beatnavn" 
), Doors{(_ af særlige grunde ikke 
kommer til at give gen planlagte: 
koncert i Danmark, kommer der dog 
'j st.:dCl ct andet lige så stort navn, 
Jimi Hendrix. . 

SBA laver koncert (ned den sorte 

Han kaldes verdellS bedste ., 

musiker onsdag i A rhus'og dagen cf. 
ler i K. B. Hallen fr<øbeooavn. 

FBf i k kc-kcndere skal d~t oplyse~. 
at Jimi Hendrix især er ~rømt og 
-værdsat ror cl meget improviseret 
gUItarspiL ..tvuneeret . og af nqg!e b.:. 
tegnet som øresønderrivende. 

<f-
Aa(lA~'4~ ~~:~f.sj.;dJ~ 

2 -9- 7-0 
p .. ,\-~ + 

Nar Jimi Hendrix arbejder sig il/r/pil sine fræsende de gier, kaldes han verdenS bedste beatguita
ri.~t. l sønd.ags optriidte han på, l:;Le af Wi9ht, mandag i StocklwLm, tirsdag i Goteborg, og i af
ten går han. på. scenen i VejLoy-Risskol' Hanen m.ed Mi.tch MitcheLl og Billy CaI. Vor medarbej
de~ l'~?J:e til G6teborg og inteTl'ieu:edc Hendri,r (biLLedet) ~s side 7: "Jeg e-r træt af at Ligge n~d". 



Jimi Hendrix 

(i Årh·Ifs i aften) 

føler sig 
mentalt 

u,dhltlet, 

foretrækker 

rea.ktion for 

revolution 
o 

og er pa. l)eJ 

mod en U'nil)er-' 

sel -religion 

Af JØRN ROSSING JENSEN 

GOTEBORG 

VAR DET ikke Pingst-Mis-
sionen, som stod der med 

sit himmelske budskab i 
snackan, den lille søjlehal ved 
storscenen i Liseberg? 

Og mens lys strømmede fn 
englenes flammekastere, og de 
32 frelste stemte i med "Finn' 
din Gud", kom Jimi Hendrix 
- den elektriske religion. 

Var det for ham, de sang. Ville 
de hilse ham som forkynderen, 
profeten, der skal vise den rette 
vej til beatmusikkens evangelium? 

Jimi Hendrix, 25 år. Halvt neger, 
halvt mexicaner - en outcast. Men 
når han arbejder sig ind på sine 

Jeg 

Måske vulgær -

fræsende elegier, kaldes han ver
dens bedste beatguitarist. 

Hvad han vil? 
- Jeg vil spille guitar, og alt det 

andet skriver jeg ned i en bog. 
Hvornår den skal udkomme? 
Engang efter min død. 

Føl for det 
Søndag gav Jimi Hendrix og Ex

perience (Mitch Mitchell, Billy Cox) 
koncert ved festivalen på Isle of 
Wight. Mandag i Stockholm, tirsdag 
i Goteborg. 

I aften er de på scenen i Vejlby
Risskov Hallen - for første gang i 
lang tid er Jimi Hendrix på turne, 
og den fortsætter. 

- Jeg er træt af at ligge ned, og 
jeg føler mig mentalt udhulet. 
Under alle omstændigheder kan det 
blive anderledes, selvom turneen 
er ensom. 

er træt af at ligge ned 

men ikke-
( 

Stockholm-kritikerne fandt sho
wet kede ligt? 

- Det må de være ene om. Pub
likum var godt, vi mærkede reak
tioner. Skal noget virke, må du føle 
for det. Og det gjorde vi. 

Ingen, pol.itik 
Jimi Hendrix mener ikke, han er 

politisk involveret alligevel 
sendte han en fed check til Martin 
Luther King Memorial Fund. 

- De havde brug for pengene. 
Det var p.er måske også andre, 

der havde? 
- Sig mig, vi1le du ha', jeg skul

le gi' dem til Ku-Klux-Klan? 
The Rolling Stones ønsker revo

lution, de synger om opstand i ga
derne, nu er det på tide at få æn
dret et sygt samfund. 

Mcn er Jimi Hel1dri.r i. acl.cddet? 

obskøn. 

D-e-t h-e-r 
.- Nej, det er. jeg ikke. På et 

ti<'tspunkt må man vælge: revolu
tiun eller Frank Sinatra. For mig 
bh~v det altså Frank Sinatra - og 
reaktionen. 

Jeg vil opfordre folk til en hel 
masse, d-e-t h-e-r (og så griber 
Jimi Hendrix sin guitar og spiller 
f r,.:! m og tilbage nogle minutter). I 
w;mt to turn people on. 

,Ja, jeg har sagt, at jeg er elek
trisk religion - for det drejer sig 
om religion, ikke om kristendom. 
Det var de kristne, der startede de 
fleste af denne verdens krige. 

.Jeg ser for mig en universel reli
gion, en religion, som indeholder 
all,:! trosopfattelser, som omfatter 
es,;ensen af dem alle. 

~Stedet fundet 
. I den religion kan børnene vokse 
op og føle sig frie, de skal ikke 
programmeres, som de bliver det i 
daL. Og de kunne gå på college a1-
ler<:de som IO-årige. 

Jeg har Søgt et sLed, fjernt fra 

denne mekaniske verden, hvor byer' 
og hotelværelser løber ud i et. Jeg 
har fundet det, inde i mig selv. Nu 
vil jeg sprede det. , 

Min musik trænger til kærlighed 
og forståelse. Gennem musikker 
får man mere religion end gennerr. 
noget som helst andet. 

Jimi Hendrix og Experience vil' 
spille, så længe de har det godt. -' 
Og når vi ikke længer har det, gi
ver vi besked tre år i forvejen. 

Ej obskøn 
- Er det rigtigt, at The Daugh

ters of the AmeTican Revolution fil< 
dig anklaget for obskønitet? 

- Mig, obskøn, det har jeg SgL 
glemt. Skulle jeg være obskøn 'i 
(Ser sig i spejlet). Måske lidt vul
gær, men obskøn (Igen i spejlet) 

_ Du forveksler mig vist med Jirr 
i.\Iorrison. 

- Han er da vist ingen voodoo
hcksedoktor. 

- Bahhh, det er tilladt at have 
en mening om mig, og jeg har hørt 
mange, men heksedoktor - pushhh. 
De firKles ikke 'mere. 

J eg føler mig ikke som en out
cast, i det mindste ikke, så længe 
jeg ikke bliver behandlet som ud
stødt. Det er for eksempel ikke 
sket i dag, men jeg har også sovet 
hele tiden. 

De står der 
Jimi Hendrix og Experience skal' 

på scenen. Entreen til Liseberg 
Forlystelsespark er forhøjet fra 1 , 
sv. kr. til 19 sv. kr. 

- Håber, du fik, hvad du ville 
ha', siger han. 

- Ja, håber, at du få.r det. 
- Det skal jeg nok - efter tur-

neen. 
- Groupies? 
- Hæ. Det er kun folk, der er' 

jaloux, som kalder derp groupies. 
For mig er de skønne piger. 

Og de s~r der ganske rigtigt. 

Ved koncerten i aften optræder,' 
først Cat Mother, en amerikansk 
rock-gruppe, der ikke tidligere har 
besøgt Europa. Jimi Hendrix, Ex
perience og Cat Mother fortsætter 
turneen til Berlin. 
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endrix lover 
Ilatis l{oncert 

,,,~~;,~,~.,~\,t~,~!,.;.-,~",f".4.~;,p,~nge ti.lb(lge, efter at beat .. 
. ~"!"!~~g.~~«!g}!:daf bagdøren 

kom fra en' af verdens 
beatguitarister, Jimi 

IIcndri.r, mens han hi i omklæd
ningsrummet i Ve.jlby-Risokov Hal
len i aftes. 

Cirka tre tusinde mennesker, der 
hver, havde ,betalt 50-(;0 kroner, 
sad og ventede .i hallen, efter at 
Jimi tIendrix havde spillet to nUffi
,re og derefter haVde 'bedt, om fem 
,min·.ltters' pause,' . 

i ,Hehdrix,der frygtede, 'at den af
:]ysle' kOncert ~ul1ne give anledning 
til t!roligheder:,~bad om at måtte 
blive lukket ud' af ,en· bagdør, før 
publikum fik, besked ',om, sagens 
r.~tlc sammenhæng. c. 

Han blev ført ud og kørt bort i 
C'n taxa. -Mens et medlem af Arhus 
Sludentel'jazz, der sammen med det 
københavnske agentur SBA vur ar
rangører, gik på scenen for at for
tælle, at koncerten var sluttet, 
holdt et stort antal kontrollører og 
enkelte politifolk sig klar. Mange 
følte, at nu vHle der blive baiIade. 

Men det _skele. ikke. De hundre
devis af flasker, der stod rundt om 
i hallen, blev stående, hvor de slod. 
Ikke een stol blev væltet.. Tre tus
iLde unge affandt sig med situatio-

FORTSÆTTES SIDE 2 

" '~'~'~,~~'.:"';: '~::.,:~~~.::,;'~'.~; .. , ':. . 

Jimi Hendrix måtte støtte sig på vej ud af bagdøren. 



Det snerrende 
blev rodløst 
og monotont 
Jimi Hench'ix kunne ikke 

- og vidste det selv 

Af Poul Blak 
Flere var kommet langvejs fra. 

i en børnehave. Hvad var der i ve-

.) 

Kø efter 
pengene 
Der var allerede i morges en 

mindre kø foran Kaabers Musikfor
lag, Ryesgade 16 i Arhus, der har 
taget sig al billetsalget til Hendrix

koncerten. 
Alle, der kom i formiddag for at 

få deres penge tilbage, fik dog be
sked på at komme igen ved mid
dagstid, hvor et par repræsentanter 
for Arhus Studenterjazz selv vil 
være tilstede og sørge for, at pen
gene tilbagebetales. 

Der er ikke truffet bestemmelse 
om en dato, hvor pengene senest 
skal være afhentede, men Arhus 
Studenterjazz anmoder alle om at 
henvende sig hurtigst muligt af 
hensyn til det store regnskabs af

vikling. 
Der er ingen tvivl om, at denne 

tilbagebetaling - som i øvrigt er 
uhørt i danske beat-koncerters hi
storie - vil komme Who-koncerten 
21. september tilgode. Billetterne til 
The vVho sælges også fra Kaabers 
Musikforlag. 

blak. SELV verdensberømtheder kan 
blive syge. 

Måske en påmindelse om,. at beat
guder ikke er guder. 

alle, der havde øjne at se med, at 
det gjorde Hendrix ikke .. 

Klædt som et spraglet fastelavns-. 
ris kastede han sig ud i det første 
nummer. Tonerne, der kom fra 
hans guitar, var overraskende 
magtfulde og snerrende, og hallens 
arkitekt og Rolling Stones-koncer
ten være lovet afslørede Vejlby
Risskov-Hallen sig som et vidun
derligt beat-univers ... akustisk set. 

MEN som nummeret skred frem, 
..L blev det tyndere og tyndere; 
ingen nerve, ingen sved, ingen drif
ter. Intet! 

jen? Mere var der ikke. ~>-______________ _ 

Jimi Hendrix, der postulerer ;>t 
være rejsende i lektrisk religion, 
blev i aftes i VejlbY-Risskov-Hal
len tvunget i knæ på Golgata. 

"Føler I jer godt tilpas"? spurgte 
Hendrix, da han langt om længe 
kom på scenen. Det var klart for 

Jeg har hørt koncerter i mange 
byer i mange lande. Aldrig har jeg 
hørt et så kvalitetsbevidst og ret
færdigt publikum som i Arhus. In
gen følt.·: for at klappe voldsomt ad 
verdensberømtheden blot for be
rømmelfens skyld. Nummeret var 

Jimi He, 
;t.' 

I(onciertep aflyst 

JIMI HENDRIX er blevet mp-

get syg og kan ikke fo!",·· 
sætte --. alle får deres penge 
tilbage. Men han kommer igen 
til en gratis koncert. 

Sålede:> meddelte Thue DitLevsen, 
Arhus Studenter Jazz, fra scenen, 
at koncerten med en af verdens fø
rende beatguitarister var afbrudt. 

.. Ti miriutters effektiv spilletid -

nok til "Freedom" og "Message for 
Love" - havde 3000 tilskuere fået 
ud af Jimi Hendrix. 

han. 

Tro'mmeslageren forlod scenen. 
Hendrix forlod den, og basiste.l 
fulgte efter . : . 

Det var ikke pengene værd. 
. Det indså Hendrix. Og arrangø

rerne. 
Og publikum opførte sig pænt. 
En fiasko-koncert, men alt var -

og er - i den skønneste orden. 

\Ter.træt 
Hendrix igen er j .byen ..,.. til dem 

. gratis koncert. SBA regner med, 
den arrangeres i løbet af en måned. .' 

lI1:est kedelig var aflysningen 

turen til Arh",s: i d.!i~.~'~:~~ .. ~. ~.i 1. ~~ffif?:~:1 "{i~f .. ~l.~;f:.l~ •. ~i~ .. ~~:~:"~~~.~;!:. ':~~·i::.'~i~})f.' .. 
ve via Køben~0L<?~.;.f?l'I!liddagen ., I løbet af en måned 
chartrede han to maskiner i Gote-

- . imidlertid for. Scandinavian Boo
king Agency, repræsenteret i Vejl
by-Risskov Hallen af direktør An
ders Stefansen. 

- Vi trådte ind i .arrangementet, 
da et andet· bureau sprang fra, ude-

[ii_to: Jørn Timm 

; borg sidst på eftermiddagen. 

Otte· koncerter 
på otte dage 

- Allerede da han ankom, så 
han utilpas ud, fortæller et medlem 
af mOdtagelseskomiteen i Tirstrup. 
Han rystede og Svedte meget. 

- Hendrix er simpelt hen over-

Rygter vil vide, at Hepdrix'havde 
indtaget na:rkotiske stoffer før kon
certen. Dette afkræftes af hans rej

seselskab. 

Andre talte for, at Hendrix var 
utilfreds med det ringe bifald. Også 
det er urigtigt. - Vi fandt publi
kum enormt oplagt, sagde Mitch 

Mitchell. 
Det er endnu uklart, hvornår ,\ 

Hvedens gluten */ 

hestemmer· 
bageevnen 

~ 
-bag med 

glutenmærket 
. mel 
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'·.~LQ*er~:.gtåti~~.~k9n~er-t . 
rien..,.QI torlc~ ~till. ol';~itgt VeJl.. 'klUBiVe a~gøreme' -:- "var blevet. tuJ~ koncert endte rMd at 

_ . _b1~iuukov Halle~_ . r' forl>udt' adgang-: Ul .. det omJdæd- ~lIve ~gra~ .for -:bAde ..arrang~rer og 
. - nlngsrum, hvor Hendrix .opl:toldt Big publlkum~ : 

R· ,e" med" iru'pperui' to .. øv·rue·m~d]em-. Jlmi.'Hendrix~koncerten -1 Arhus-
'0 l «f mer', 'Billll Co~ .. og Mitch Mitch~ll., blev-",f~rste ',ahi nævnt l !orblpdel~ 

, ~. ,~ . n-a=-Hendttx 18nit om. lange kom· le med' 'omtalen ar den' lAterJ)at1O= ., bZ' 'ek -" tid·, r .hallen lor'at, gå" på scenen, nale . jau~bent-!eIUval, der t>epn-'p' U. ,', -l um' r blev han st~t~ct '~o -mænd. .. ' der ·.i Århus i eftermlddag~ Restau-
Imidlertid vn'r der ikke' mangc--, ,I> rant-,~Tagjkæglet havde fAet' op.t"t-

DagcCter sagde l't par' kontrollo- ~l'-r' lagde mærke tB det, og koncer- [('1sen af"1ft de havde.--en fa.Cit, arlaic 
rcr: , ten belt~ndtqoude-n kOlnmcnlan-r.. med· det k.~·nh.vnake agentur 

, - Hvem .rr dd, der taler om den -~ , SBA om, arraniementet. 
ttlbelige un-gdom vi har i dag? De T m e Dette benæated@.· SBA-(olken,.. 
ung. d(~r 'var . her ~ atten, har ~\r-.. '. O nu r, Det korte af d~t lante var, al el 
'J{ræ!tel cnhv·er påstand om,-at unge ~ To numre senere forlod 'grupJX'n nndet kobenhav~k agentur, Bendix 
i dåg benytter den mtnd'ste lejlig- sc..c.nen. ' ___ '1.. ___ --. ----Mnstc-;-t havde kontrakt på-J:trn:t-
hed 'tU' voldelig udfolQcLc;e. Da vI'. 'Publikum fik forklaret, at der Hendrix og 1'8elv--vUle lave arran.Ct-
hortt', at Kon'c,('rterl ,-:ar slut efter ,ro \'il1c blive" fem minutters pau~e. mcnlel , Arhus. - -

var vi d hundr:ede' ,pr()Ct'nt __ .Mfn_ .. de-~~ 
--S-: m nu ter. 

kt - ad, Da ar'rangørerne om.."llder lik på' 
Arrangemt'ntcL rler !'tnrtt"dl' !('t:~n,kun"c' dl' kun fortælle, at 

,'1{tokkt'n '19, begyndte med eri kon- 811(', dt'~ ('ndnu hovde der('s billet, i 
l'l'rt med den købt-nhavn ... ke gruppe da~ 'lille kunne få ·hele 'dens pris 
Dlu~ Sun'.J~r-effe~ vor der pausf:'. ;.:.. ~runderet. 

Klokken 21 var lIendrbc' endnu' Det kan opfattes F,om skæbnen~ 
" ikke kommet på 5cenen,~' ironi. ol n('top dcnnt' pr hundrt'cf~ 

lel~a]get var· efte rsP'lTgs le n ik.k~, 
hvad 'Bendix Music havde ventet.. 
hvilket resulterede i, at SBA over
togprrangementet sammen med 
ArhuR ·S~udenterja~z. b i a k.'~': 

Anmcldel~(' oS m('r~ omtale side 

.:' Et kvarter ~en('re ~Kyndt(· pub.tt;"' .. _·_·, ~. Xl 
kum å( (ordAclige g~nde at pifte ~~~~~~~~~~~~~~~jr_~~~~~~~~~~~~~~~~~-
og trampf:'. i ,gulvet. Hl'ndrix var 
stadig ': ikke pil scenen, og' ing~n 
gJord,,· 'sig den.-ulejlighed at forrml-
le - publikum grund~n - antagetig 
fordi in.gen kendte den. Alle - ih-



Hendrix lader guitaren 'om at tale 
Verdens st.nte guitarist er autodidakt, hans mål er revolution, hans middel e'r el-guitaren - f.or 

han har vanskeligt ved at udtrykke sig anderledes 

Når Jimi Hendri}{ på onsdog (2, 5-t!ptember) slår på scenen i Vejlby 

Risskov-hallen skol vi opleve en' af beolr:1, .. :t,':ens få egentl;ge ins~itu· 
tioner - og den ab$olut eneste i hvis il .. ~"I guitaren bliver lil et 

tolende indi .... id, et temperamentsfuldt ag vulgært kvindemenneske, lom 

re'Clgerer forskelligt på musikerens intentioner, Ollert i lange freaks, 

hvor Hendrix udspiller hele sin for midoble kunnen på tværs af ry!men 
fra bos og trommer, 

Ten Yc<lI'~ Aftrl's AII'in Ler 

FaJl.h I og Arthul' L('(', fra ht'fll

gruripen Love ~1' ('!;!'C'lllpl,'r pH 

!'Ip hllndrpdvi:< nr gllltat'isu'r, ,~()nl 

1\,,1' rOrll(~g-1 Ilt ... rt",rilgllp 1\1<' .fillli 

pncsl.1' t~t' !iOlIl Jlled ri'llcligilt'tl 

;,1\n l!1f;i"1I IH hAV" nf\pl ham lil 

'okkrholdNTIc mcn Hrndrix 

• eJ\' betnl",t!'lI som d~n IItonte ",I

guitrlr profet ~ltlen hlues-fæno
menet B, B, King, hvad flng!l.r 

originalitet og' opfindsomhed, 

Han startecle sin fnl'!lte gruppe 

,o.om 17 -/Lrig og spilll'de rundt 01\1-

kring i Syd ... taternes klubb"r, ho

vedsagelig'l llI~d "f~'et lllaterir:\le 

p!\ repertoin't. Efter at Animul~

baMtsten Chl\8 Chnndler opda!,l~dl' 

Hendrix. og' straks Sil noget nyt 

eiK spændende i dt'lI11e gllil,>ll'l~t. 

,c;ik det ",lng- i ~Inb mod lopprn 

'cl.! bent \'erlienen, og i (lag rr 

"vi Idnlfl.lld~n ,: placeret heil O\'~I'Sl 

urtt'n at han:! nogen af~tancl til 

publikum dernede, Dette pnradol<s 

kart\ktcriserer Hendrix på el! 
prik: Hans tid er nu -, hans 

naturlige sted el', hvor menneskcl' 
kommer !\amn1i!n fol' nI lytte til 

d.en ekstatiske frpe-form Cm h;Lns 

l :!-lItrengede el-guitar - en op

levelse eler 1'01' al verbal kom

munikation overflødig, 

'.der _ulf.re" '.'e 
Jllmel!l lIlal'shall Hen<lflx 

F{C(\ll1ng I bH," 0t:' John, _\!llch, 

l11ILo.;ilu~/,{.·. ~onl !'HlllJl\en [\H~d f-{et> 

drix P,l .~itigif d~lnnedl: det f1H~~t 

dYllflllllsi{t' tre-k!over, d('11 

hon~"'l fl'" [\<'IIIII1/-: :';Io!](':; 

tiPI) IHl \"dc up/r'\vt't. I f1tldt(lll ;, r 
{W'ern(', Pt'! Lon!lo!l-klubIJPr :;0\11 

Blfll8es og Bng' (J';'\nils bip,' Til,' 

ExpcriJllec en eksplosion, Eftt'l' 
al ryglerne om belltl1lu"ikl{('I1~ 

I~Y vulk(tll l\!lvde lagl R:g log Hen

<Iris plauellwdil't i bt'u!" hn,rdtrr 

bl'l't1JI\:nclscn ,qprC'c\[e ,_ig tiiilPi .. 

F':ngJanr1, ~'.'Ilel'(' III kOlli inel~tl'l ug 

Al11t'l'ikn 

'011.'1 - 'ucluy 
.find Ht'ndris' E:xpel'lt'l1ct' :11-

troc\LJL'erede !lig Illed ,-ingle-pln-

del'nc Hey Joe" PlII pie HHZ,' 

og: The \\'iml erics ,\1<11')' 

nile Illrgt't ukonn'ntionell\', h\'!I

ket. 1Jt:\'irkedc, nt det kun \'\ll' (1" 

beat-fans, ~Olll \'UI' modtngelige 

for flest nye Indtryk, der blev 

indlclnn1et l Ht.'ndrix-I\~jl'(,I1, HiU1S 

vilde og: lil Uder fll~gct kontro\'C'r

si~lle stil blev ofte udsat 0'01' kri

tik - drn næste slng:e ',Fox 

Lady, efterlod ingt'1l t\'I\'1 om, ni 

Hendrix ::<lIl1g 0111 ',Fu"l,sy Lady" 

ob blot t)('nyl\l~d(' olll"kr\\'ningell 
for II t kOlllllle ;:t'e-nn('!1l den h/u

f:ne ;llllerikull,~ke plnc!e-I'l'IlSlll' 

nlen Jimi gav pokl(('t' i, lIvIld bor
ger.'lkabl'l t:.('nl,t ... , 

halvt neger, halvt mexicaner -- Hcnclrix' holdning t'r blevet ka-
blev flXlt for 25 lir siden, gik I raktcri.serel .som trods __ en klnl' 
.'Ikole som det passt'rle ham, og 

det gjorde det sjældent. "tll.~l,(' 

(lerfor fik han hurtigt kOll1ll1uni

kfltionsvanskl'lighrder og sogt l~ 
som 15-ilr';; et andet lIdtryl,slllid

del l guitaren, For SOm han :;i

,ger I dag: 

_ Jeg kan sjældent. udtryl<ke 

mig I en S<lrntale, ordell" IWIlLlllel' 

ikke rigtig ud, Jeg har i stedd 
lært mig "elv at spi!\e guitar \'etl 

,'t t lytte til pladcr og rudio, mf'rI 

har aldrig tflget noglr lektioner, 
Det er sgu' for dræbende, -_. :'1f.'r\ 

~cenen, muml. Den Cl' hele mit liv, 

Jeg lever for den, for koncerterne 

og ku.n i dagevis forindl'n pl'ove at 

na en ny tone - at U, guitaren 

til at sige llll're 0nd jeg selv kan. 

Som l:i-il.rig kom Jimi Her;drix 

til :">ew York, hvorfra han tog pi, 

blucs-korstog til Sydslaterm>, 

hvor de Borte blucs-guitnrister 
virkede sJ! inspirerende og bdor

drcntle pil. Iwn8 spil, at. han kort 

efter kunne opU'!\!de ,;oln !:!ollst 

j New York" Bmilklubber, t;kont 

han helt igennem vur ,_. og sta

dig er _ llutocliclakt. På grund 

Ilt hans voldsom mt' sccneoptræ

den blev han stævnet for obakoni

let men kom under dommen med 

Ch~s Clulndle~ til England, efter 

at AnimaLs-ba.Mll!ten havde hort 

ham 1, Greenwlch VIlIage, New' 

York, 
D,,,.,,,I" ".lfl.ur 

l!n gruppe kaldt The Experien

l:.e torme<lQB omkring Jimi. r\of'1 

af,~ta.lldta;;-en fra tot SHinl fundsmon-

311:'-, der er blevet ali komforta

belt ,90fll en !;~lllnll'l tllg<lct sko 

",- og dl' tre LP'er, h;!lD indspille

de Ill~t1 sin B;xpericllce, ,Are You 

Exp,~rienccr.l ~, Axis: B old As, 

Love' og Elcctrlc Laely[nnd,,( er 

blevet sal;,:sslll.'L'cer ()f dimensiu

nel', lilan ikke for eller siden hflr 
oplevet I den progressive bent
musik, 

G.v D,I.n lIomp'eh., 
F': l klinwx blev nået med dob.- ' 

belt-alhummet ',Electric Ludy
I;lnd,., som troels eovcrel med 21 
nogle cia mel' b!e\' biLncorydende, 

undergr!wede en milsse barrierer 

og f Ol'lto I11Il1 e i lISA, hvor lllun 
ellt'rll er pris!;ivet I tilfælde uf 
boycot fra de HtoTe radiostationer, 

Henclrix' albull1 klarede Hig troels 

rCRtl'iktiuncl' og' U'u:'\!er i flere 

manede" pli. tOlluen af LP-list.erne, 

Det meste (lf musikken er Hen

drix' e~('n, men ;,EJeGtric L..'lr.ly

land indeholder clesu<len en sti 

virtuos ('ortolknlng af Bob Dy~ 

Jam!' All Along ThI' \VatchtQ~ 

werr, at den skulle have givet 

Dylan mindrcværrtskomplekller og 

fået ham til at gå over til coun

try & western etter ~>John Wesley, 

Harding,,·I..P'en med Dylans egrn 

udgave af melodien, 

Uden nogen ,form for konk,ur

reneeelement etablerede Jim! Hen
drlx' Experir.nce og den beslægte

de t.t'c-,I,nan~!6-gT\JPPC Cl'eull1 :;Ig 

S.(I:11 de 11Hl.'~t R \':~ r: l'P !'I:\(ff' ng rif~ 

!tl'.'~t poplJlære p" tll'n lIn1rrliwll

~kf' beat~~cPlli:l .. \T·'n i lH6S-.. tig 

IIl{t(nndt ~-lg krls/"t., In'ol' .':'illper~ 

!-:rt'l'pernt's !lwdlf'nlm'~r !id", ~:;n-
lf'.S <10 klJntH~ ~kabf) Illt:rg SCJ1l1111t':Jl 

.Llt \, HrL!J"" I ;ln;..:,;.>[' Bal-\.er og Erlc 
('!:lpi..on i ('lY'~'ln, ,;.:.~~/ l';lnd,\'-flo.I;;:.~ 

)11 ;q:"c\" "fs;;edskonl'I'I'll'r, tI!'r il,
Jl. f'f~l.ll'>,I! {~t oJ(' \urt !I\er.l(lns 

.J1111I Hf'ndrrx :,\'(1'I! f~f'ddln" ((~ 

~tpd1 :'>lilt:lIetrn;\.r heddt :,p ,I: 

~ttl iii' 

"omm.rei.I udnyUe/u 

r.f' ~tl)rf' .:;,:r;lfl~fIH~ronl·H'l~n.Hhp\, 

Vil t" dog lk~\I' :-;('fl(' til j';IJlllll'I.'Il"ll'li 

at Ildnytt" ole ,'''J'', Hrll'll'Ix og 

Creall1 Ilur !)~u~et I ,iu.~, lc) ;\1' 

('(lI'!', !lus,'!'''r cla~('tlldsp,illil1;:"1' 

og IJuot:,.'1.'( ouptAgels!'r, dl' g"fIlll' 

og d(~ '1!(j\";Jg'P plL\dllOI)::Igl"'l~r:· 

,1,111\ 1-h'llcll'l," Gf'f'H(f'Si Hit." 

•. J:..!' ~LL\'f' C'I'l'<LJll 1l11.'lj ".;;1 pI .... ·I('l.·r .. ~ 

pli iJitli~II'I'I1<.' ~1\l1llt H"llIlrlx 1\'1 

tin!' B:lncl t.)f (~yp:-:.\ .. [-.i :i\'ll-np~;'I

gPi: .. \t'I" fnl .",\p\\, YlHJ~ pH rlli\rl,~\

dl't \y;,~: lit' tn,,: ('n'ltlll-full\ }1\'\'r ["lir 

SI:;' Pt" f'·ng~I.:2.I\r{'l t nndrl' for\:

:;'I~(·tlder 

der spil1':I,'r,J.:l\ld. 1.')::<' ,"Ii bl'~ke

"pnt ('l lIdl))'tt.:' .lilil> H,'IHlrix ilar 

Hf ~tn(' ~;\rllll' opt:·l,t!. €"ls('r, lig<, SH 

lidt f'll' h:tn al dl' (H'i'l' Jl)(),O()(l 1,1', 

!wn,'\'rtcn i \'t'jlby·t~I ... "kol·-\)lllh·1l 

dl'!! :.?, Rept'~lllber kO"l~l', 

Jimi Hendrix' religion er hans 

T11\J.~ik, det ~n ...... t!' hRn inll:'p'lIRr:rer 

sig for ,"ed sIrlen f.\f [H'dbrydnln

<:en af thl' SslHbil"hllll:nt llnj

ket han dog o/2:sA forso~er at go

rf' "eJ hjælp af g,lltllr(>n, 

1>.1'\ er h;lnli manager, dpr pres-' 

~l'r citroner,' VL'i:1 Hcndrix-E:urop<l_ 

l'.lrnei"r., ,~orn foruden koncertlft"ne 

I A rhu,~ og Kot~n!l<t I'n drn '1, og 3, 

~pptPll1ber omfatter CJptrC('<!\'n \'eJ 

rna;n:l1utfc~t :YH tl~rnC' p:, I~h" ol' 

\\'ig'ht i 20 :)0 rlug-'J~t' n~' Frh-

111-'rn j·1 8. ,q('ptC"l''!1ber I, :;:0111 \'pr:i 

'",rhilled"t \\'o<.:I.-\,('\,II-! I.',~l i\'al"n 
nlP<.! f~ r!lo/ml ophud Hf n'rdells 
h('iI~te bPlHl1lu1>lkcrr 

" ..... r .' H ... tI,i • 
PR (\".11 tid ~kullt' (Irn læng~ 

\'(,J~t('dt' :;-llrtler,O film fra \\'o<)(~

,~lo('k-f"!lti\'(li~n (I( prenll"r" I Ko,-, 
tllf1rnrnH [)(' .lI;tor:~tl' H!?ndnx·rn

t1;:";iIL"'~I:r' k.:'n H.lt,r.:.l hc\]'(' hurll j 

ArII\I,' (\pn :; ~"rl"llltwr, I Kl1tH'n

hl\\'11 r!l'n 3, 0/0: p;\ Fel':lli(': il 

den .~ 

Ul: ~k\ll!e prp 11 li l'rl'<!;1 ,I: cr. ("; 
\\"('~ .. }(i~tP('kt'linif'r. fald~ sC'In \·t'I~· 

lr: den l. ~"rlf'n;b('l', npSlar cI,,
~\'n ('fler den harokke !iltUll\.,l[) 

RI Jimi Hl'ndr,ix' ,Blar Spr;\J~,l.:I,·d ,:' 

BanncL, f:lr ht"':t' ~tt\r('f.I...1-anl1en for 

t0l11111e ~t(llp i KOl'Ill0ralllfl -- me

den!! allt: hlln! di,c!pll' N til fr('o);

'\!\'(' ~how 11l('i:1 ~tit('h ~Iitch,'ll B~l

ly Cox t>g Jimi Hen\11'1x in pl'l'l:lOn 
I \-ejlby, 

hasse 

(j. , 



J;m! Hendrix it. v.l, MitCh Mitchell og Belly (ox po scenen i Veilby,Risskov,hallen. Vi opfevede den tu·nge, fed~ 
b,ues·rod fra gruppoen i·,Freedom", rok·n roil i »Messoge ef Love.· -. men det hele vorede kun 8 minutter, 

30 gik tæppet ned for guitCir,fænomenet Hendrix;. 

Faldt som en våd karklud 
Jimi H.ndrix »Hippede« totalt ud i Vejlby-Risskov hallen 

,/O--=" 

Vejlby,PJMlkov hallen var 1 af· berømte ,maskingevær~-sUI 

t .. s rammen om den størHte bt'ilt- fa.ldt det heil? sammen som en 

"k fl .... , da le ! Århus, siden The \Vho oveTvædf'l karklud. 

,qto<l på ,~cenen \ Arhus-Hallen den Der g-ik ""jah'lig- 8 mJnutter fo·r 

2"" •. sf'ptember 19fJ5 o~; blev angTf'- .I:!JI, H"ndnx tabt!· gultar-palet-

for~tår df'rf's ~kuffeise. Arrang-e
ment.et \'ar forbiilenligt tiirette

.taFt, og studenterj3.zzen kan ikke 
last{'s for, al Hem!rLx flipper ud .. 

1 sandhedens time .\ian må in-
hi';. fi r funA Uske tilhænger.e. d"[ 

!il sPfe,.i·e hall en i løbet ar fa oJe-
:,-'n \·i !:HPdf~ l{ur: :d. f~ pt SPO[CJ- derlig-t i)abe. al Ji:n; Hendnx ~r 

.Jimi HendIix nåedp. ~m \\·ho. 

;·::1[1 at s[11J:f' i fi'.. minutter, før Jet 

fC:i< g;{ir. -- men i modsætning til 

f">r~ fern ~ r .~lden var det; ikl<e 

rll:i-.dikuf11. der spolerede under
~~)f .. IdninFr'n, _._- D.erjnlo·d den højt. 

('~! ;;llt?re"(i(~ slnglfi-guitarlst scl"': 

Jimi Hpodrix f1ippt~~ totalt UlI. 

11~-" 2ik..s:'tlpdp~lil: 

:-:ru'r ;:d tlf· sid:st p dpjli~f-' \'ibrR

fra opVanllJllngsgTJJppen 

dL,:-k Kynd,k;i.L i d ·h ... ·ad dr:' tre toP-.. ,~~ rneger rnandfolk, a~ han holder 

!nu~~lh;'rt· rQrr:~tl~.tt:. for dr-tte s,l-:e- !ilt. ord og kOrnnlf'r tilbage ti! Ar-

ti". ).-ff--'·I'~!'·-I"'~ bh"";.' .!.na~l"k:~~lig. stod hus for at gnte en gratis koncert. 

o~ kl.lrnp+[j)" ~"q d'-n J:!-~trf1'f'.g€'de L)ei. skylder han sit publikunl _ 

rl1€'(l nn:2'r~l'l~" !J.lull-r uden j!1~pirrl- og ikj.~e JTlindsl ArhlL" Studenter 
fion. ,.kf:HH d~)ct. lKke skortede pa J::1ZZ. hasse boe 

ophakmng af dl' ::n{lf) un.ge i "c'-' ----. __________ _ 

If'n. :v'[itrh :\Htehl'li p~ø"('de at r"d-

di' .'5tump .. rne l en fn'mragendp 

t rqrnn1e.r.;.olo. tllf"dpns Jlnli to.g- ~!.~ 

"'ri smø;;. skjult for puh:il';'Jlfl ;)<1;:;-

PO af de enormp for!'-tærk,-,rt~ . .\'[1'.11 

ha.l4~t var fortn _. rjpt }·;unnr se~ 

H.'lt·, S\JT: h;q '.: dr' 1~1,g·t St,!! kL 20.J;1_ pet. ':vJ.!tcheiL SOJll fortvivlet ki~ge-

il'~"::'P s.j~ (ol!! f':1:"':entnins~tuld og- de efter Hendrix O.g" ('ox, der n~i 

; :TeI.,:e ;;,en,l:in.:;· i '·ej!by-R.i~- sild og snakkede bag scene1;. 

Fko~~' ha,Iler: ~~:I s~:ullE" den D1and. Dp. sidste tron1mesi8,~ rioede 

";ltll;;;.2en j"'H.;kf'l i \'ejreL Ijer 

P\" i (v !1:.pet i gulvet. piftet og 

L.l'l-FPCt. O~ inl€rts sl.od et halvt 
! r:~j!-l:-dt:' Pl'€:"s .. ::=!efol1c s_arn rnen JJled 

',ir:.::.:or;";·r:~ o;;' ventede ptt den 

:::l.O~) .kom fors"!. bas

CG~. d('ret~er troIiln,~

~;i.l.:f"Cn Johlr.'.;\'-!itch, Mitchpil 

--~. '.'~' ~til :-;rdst .JUni. tJ.en~!Tix. {ler 

t;!i=:1 t' nresonc!.('rrivp,:-nde larl1'l be
',c;-1~g' SCE'!1'':rl i s"in spraglede be

l-: !;~: Jl:in,g: SDfle s-~:o. ·kr~dh\~ide 

.~~Htli'Dri.<;bukser. blå-lilla farvf'de 

: j.:t~l ot~;-\i::r.:-d':·r bundet 011'1 o\.~erar-

=~ ,~., !;.~ ~ll~l('r. pa t~~·. t;etsiddende 

;";ir!l:'sef-skjorte rned 

llel1, .(v,: rl.,t hin' annonceret. j 

H'·'jttaif:'rn.e. ilt Hi'ndrix vilje llQi-

ri" ff':li minutter:- paus" 'I 

De ff>:Ti minuttn ble,· til IO. t li I 
1.-) Ul pn halv tin1 p , for det "tor- J 

Jøsen(je budskab kom: .Jimi Hl'n- . 
dn.:·: føler sig mp.get syg og kan. i 
lkJ<e spille rnere ! aftl?n. ~Larrn i 

og fy-råb j. Ean lover : lug. snart 

Clt komme tilbage og: give en grH
tis KOTlcert l ArhUll. - Alle kan 

i morgen fa. deres billetter ref1.m

deret 1105 Karle,ll l\-fusikforiag. 

I1e:t Y-<l..f den totale frustration, 

nemesis for de mil.nge. Hendrix
faf'~~. som ikke kunne se. h\'ordan 

han' y alded e mellem bajer-flasker

ne i det tUstodende lokale. 

De VV\ o k ro. -'-~ 
~-q- 10 

Plop! 
Farvel 

T .. -·--.·· ., Jlml. 

- _\ rr- you rp~~ijn_s: ~.;;Lilrigh!. 

~:p:;:·.:.tt~ T~·ih!!li2.ndL'h iy:ed de \~iltre 

';: , id,: et, dt?-Y hoi(H4~S på pInds al et 

r,j;l~ p;;,ndebt1~1(i. Yeahhh. lod 

"':aIet. _ ... ThrIT wdcome to thc> 

'ph?ciric cirkus, 

.:.'\ren der hlev iJlgen elektr\~k 
. cit:Jnis.Eftpl' at Jimi med. sine to 
t:~'l.~,'snmrle havde oparbejdet en 
ihe:t.t~'('nd('. kompakt Iydmu.r med 

f;-<('sende elegier fra Hendrix' .gui

tar, SOl11 hån beny.ttede_J ~tp_ ,,:id.L 

A!len~de inden Hendrix gik på 

scener.. forlød det. i jnderk·~edl!~n i 
b-Iandt a.rrangørern('. at han totalt I 
. flippede ud·. 0.1; tie ban~e anel

RE'r var nu bekræftE't: Hendrix var 
hla.c-k-ouL Om han haYde fulde.

syge eHer var - hoj.- kunne Ikke 

bekræftrs I d~n ""-i-ise fQrviTr~-r:g. 

der nu opstod. - og: se!" \'ar han 
ikke Hl at fi\. et fornuftigt ord ud 

at ~ men han havde svigtet sine 
fans. og det kan på: længere sigt 
få a-lvorHge konsekvenS€r. - Der 

. t:>Jiver i hvert fald ikke solgt 
mange Hendrix.-plader ! Arhus i 

den kommende ·tja. 

_ Je er dødtræt og hor ikke sovet i tre døgn, sagde ~erdens bedst1!. 
beot-~u'torist, Jimi Hendrix, ·inden sin kom::ert i Vejlby-Risskov-Haller.' I 

aftes. Derfor skulle han hove aflyst sn optræden, som kun varede o~ 
mInuttet" ~g blev en ekictant fiosko. 4CX)() mennesk~r, .som hovd~ beta t 

over 150.(xx)-.kr. i entre, hm hente dere5 penge l dog. Læs Side 5. 

Tilt>age står Århus Student.er 
Jazz ·med en okonomisk endefuld. 

,-Qtrr4-aJ!.1!1ærk~~,1!g~ efter. )'fan 



- elJ~r ville han ikke '. 
,VJ.3erei b\l~ ~mmen med 
Th. Rolling Stones? Der 
$kete mange mærkelige 
. 1ing; l Ka~up lufthavn: i 
'8,r men guitaren5t-
4Jleldriske koDge kom 
tie" . 
Af lQRBEN,,,p.pULS E N 

Nå, sandheden er· 'hok snarere 
den, at guitarens elektriske konge 
Jkke var kommet tidligt nok ud ai' 
fjerene. Jimi' Hendrlx kan godt lide' 
at. s~~Jænge...~å hVl.7rfo'r stå tidligt 
op, n?rcman Jean vente med at tage, 
en maskine kj .. \3? Det erjO'-unægte,
iigt et mere humant tidspunkt. når 
man hører tjl.J1atmennesketn'e~ Jimi 
Hendirx ga:v tirsdag aften koncert' i 
Goteborg, så' han gik i ltvert.f~Jd 
ikke i seng med'bønsene, I aftes stod 

. han på scenen i Arhus. 

• Om,det var~ fordi han ikke ..... ille Karneval 
modtages ar den danske konge og Men der skete skam andre ~p<.Cn· 
tdrQJmlng og deres livgarde, eller dende ting i lufthavnen. Nogle, 
li~~ikIcevilie'væ'I'C,isammeh!ls-som tioede~ der var tale om optakt til et 
Thc:' ,Rolling Stones, .skal vi,lade større karneval. men det var bare 

'Være usail;t. M~ i hvert fald: Den den islandske præsid~rfi, dr. Kristj-ult 
:"e(ijCnsbcrømtcbcatguitarist Jllpi - Ekijamog;frue, der slrollle modtages. 
~~c:lidtix arrlvc~c: i~et· da vi .alle, Der kom fo,lk med kOrlljbåndDg stjer
~t~Wc=.VcrilCt~h~ i g~rJ9r:m!4!1~ i ner på, Som gjorde honnøtl til højre 
j(~.mp'~ lur!h~\11'. M~kip~J{' fra " og venstre.· Der kom slore kanoner 
,;~~l:!o~J J:om' .pl~nmæssigt kl. ,fra vort fo.rsvar~ og Jivgan:len var det' 
';.»l~';, mtn det var,ikke' skyggen 'at' skant- ossc,;.Og-.så- arr-iverede VO{CS' 

Mr~.~. "~:',: '. \ldcnr!,asminii~«.~oLl:l l-JLartlini-

og sidst, men ikke roiadst: vor kon.ge 
og d'renning samt enkelte andre re
præsentanter for 'vort kongehus: 
HelGlgvis kom daossc deh islandske 
præsidc:mt. iklædi~'kjole· (dog 'jkke 
midi), så han i kortege kunne' bli<lt 
kørt udi byen • 

Stønes ~ygged8 '~g. 
Alt'JPens dette storslåede sceneri 

udfoldedes, gik Mick Jagger. Keith 
R ichard: Hm Wymart~'chlltl'ie Watts 
og Mick T.aylor fra Thc Rol,Iing Sto
nes og--~ sig' sammen-mea 
Knud Thorbjørnsen fra Sj!A·inde i; 
transithallen. Deres respektiyc da
mcr og'bØm-var der skam'csse. Da-, 
me,me var kla;dt i spraglede ma.xi .. 
,kjole"r. sOm vakte en de~'opsigt_ Merl 
4cr. var ingen. der lagde mærke, ti),' 
at det var de verdensberømte 'Rol
ling Stones. Dc kunne ·ufors*y.rre~ 
.sætte sig9P og slappe afi ~entesaten 
på første klasse~ iriatil dercS'masldnc 
~ik til Helsingfors,~,:hvor de skull~ 
.ivc: ko!1ccrL om tl.ftc.ncn. 

-) Guitarkongen 
kallonform 

18 Poppen, d';erårs~æ;on started'e 
;,:i hed,ie made i KB-hallen i gar af
:~', h\l" Jrmi Hendnx, den elektri
'?-1lJIUf~ ub<:slridle mester. gav 

,o·"!:l-'n~c:rt. Salen \ar proppet og,40un 
elk\Jlde r;.;,o~ l: ,de op under be
r~~rnthcdernt;'. Det "d:. ~om om de 
lTi;.,ngc fXIpLws h.;\de 'fldfet op h~1c 
~ornmercn. for mJge td :;tcmnmg 
,~h.ll man lede læng; dter. Der bje~' 
k iJopct af hdtekn ikere Og kontrollo
rer: forud.:n naturlii!Vis af musikune 
og lej mand. der Ir~II;:d.: J[.;kd mcd 
c': :hgel. 

tf!' kU>l~ert med t-kndrix er et 
"tort fælles bonnemoo<::,hvorden er,
L:ltc musikal,ke f!nC5~e ingen rolte 
:-rtiler. Det er helheden. ~t\,jkcn. 
c;,crgien og humøret, der er' ai'go
rende, Og "J;mi "ar i fineste fo;m. 
lb.n :--m.l~nakk"d.<::, grincde og spll
ictk ubegnbcli,gc ting pi sin slore 
funklende ~uitar. Vi fik »Al1 .Along 
ihe Watch~wers«. »Machine·Gun;, 
'J.mt elll , del 3i}dre, kendte og 
ukendte. Torstærkerm::-var i bund. 
oi! iublen ville inl!cn ende tage, 
'i fø~t.~ afdeling undcrh'OIdt den 

dansk-amerikanske gruppe »Blue 
Sun«. der gør i teatralske attitudcr. 
gejl og' avantgardejazz. Dem ku' 
m3.ll godt ha' undværet. 

sJ. 



p. 

Jimi'~Me"n"dri,x: e erenmand 
So,m'mang«fQ-ndre;'f. ekse op 

Af Sven, Wezeren~ul'g 

Guitaristen Jimi Hell<.lrix' hol
der i hvert raId sammeII' p;i si11 
JlUv::,vfcJlde gruppe til slutningen 
:tf ~ret. ; - , 

Mere end 'godt' 20 koncerter vil 
]lHIl dog ikke give på et år. 
'lIan har sl)illet 150, numre p[\ 

pInde. 'meh .mimer· kUli, der, ka n 
l,enytles omkring 15 på llans Ilæ
:;le LP. Den ventes ikke på' mar
kedet forelØbig. ':,: 

I mellemtIden" ff\r ':hah , udsendt. 
1 en LP med, bl. a; Otis' ~e4djng og 

N cil YOUlig,:: optaget ved' rylon te
rey-festivaleli i 1967. Efter" sigen
de sk<l~ den vær.e yderst ,interes-
sant.:, ,'" 

- Da' jeg ~ hØrte den, opdagede 
jeg, at jeg spiller·- )tfØI~lser«; ikke 
musik, siger, JiUli cHl:!hdrix.· Ellers 
Joretnekker 'jeg at give :kbncertcr 
i Europa, hvor man' lytter til mu
sikkeli og ik.ke' bare sidder og flip
per ud. 

Men jeg spiller bare altid, så 
godt jeg kan. 

,'- Endeløse sætninger 
, Hendr.ix taler meget om sin mu

sik. Om mystiske, overnaturlige 
\ 

tilJg. Om euforiserende stoffer. Om 
publikum. Om fred. Om krig. 

Om sille mUSikere: ...:.- Vi -bar det 
herligt S~llnlllen. Mitch M itl.:h ell' ~r' 
sitnpelt hen en kunstner på sille 
trommer. ,., . 

Hun kalder sig selv ell stor idiot,' 
fordi han bl. a'. har tegnet ell JUllg
liclskontrakt med 'pladeselskabet 
Capitol. Det sidste er bl. a. grun
den til, 'at han lWl' udsendt LP'en 
"Band of GypsiE!S": " 

Ellers taler han meget tf\get. 
Fra hans endelØse s,etJllllgel~ 

kan cit€<I'es: I 

, - Jeg ville dØ i går eller i m01< 
gen. Det skal vi alle. 

- Vi kommer alle' et' eller nn
det sted 'fra, hvad enten vi er hvI
de" .~orte eller indianere. ' 
, '~Jeg får ikke .noge,t sjovt ud 
a[ lwkuill., ' 
; - Man skal opgive ordet, reli-
gion. :. 

- Vi har alle Gud i os.·'' 
~ Jeg hader at optræde uden

dy;rs om aftenen, for sfl kan jeg 
ikke se publikum, .. ' 

- LSD Cl' HØgell. ,- , 
- Jeg er bare en mand som al](~ 

;:nulre, f. eks.- Alexander den Store 
,elle\ Napoleon. 

Mereindlangende 
end ... ·.nogensinde., •.. før 

~ I ~." • • • r' _.. ~ \ ':, ~.... • '. • '.. '. " .: ~ " • ~ ~ ~ ": I 

MUSIK Man har vænnet' sig til, hans ek
streme attituder. 
, ·Men 'rytmerne, fØlelserne. er der ' 

Sven' Wezele11bul'g' : ' som aldrig fØr. Han lever med sin 

Jimi Hendrix kom på scenen j 
Vejlby-Ri~skov Hallen efter lllC're 
end en halv times pause i aftes. 

Men så skete der også ting og 
sager. 

'Hans il1usik er -:så elektrisk og 
indIangende ~om nogen sinde. ' 

-Her beviste han, at han er en al 
beat'ens største personligheder, en 
eI~r. ,;-

, guitar, som var han fØdt i den. 

Fængslede, . 
Hans sang har ikke ud viklet sig 

noget særligt. Alligevel er den li
ge sft ,fængslende som' hans gui": 
tal'sp.il. Man lytter simpelt hen til' 
denne mØrke gut' med' de blØde 
kropsbevægelser på scenen. ' 

Han glider behersket over sce,·: 
nen med sin guitar, kilder inten-

.t. 

Ganske vist virker han ikke 55 
overrumplende, som da man hØrte 
hall} fØrste gClng for tre år siden. 

sivt strengene. Resultatet: Beat- , . o .' •• 

musik, der får det t11 at gibbe i til- , Jimi Hendnx og hans J"nsk. vtnrnde Kirsten Nefer 'på Holel afte,. IFole: Erik Jepsen) 
hØrerne. ~ -------------- .. ------ o .. _,_o -----'--- --- .. --- ----.-, ,- .. ----------

Hendrix har noget af denne æT
lige, oprigtige blues feeling, der 
giver beatmusil~.ken en ny dimeh':: 
sion .. 

Han har fornemmelse i sig, som 
arbejder ud over rampen. 

Jimi Hendrix, ha'ns bas~ist Billy 
Cox og janitshar Milch Mitchell 
får det til at vibrere, så man alle": 
rede ser frem til aftenens koilcert 
med treklØveret j K.B. Hallen i 
aften. Jimi Hendrix holder vi me-
get af. . 

Ham hØrer vi gerne igen og 
igen. 



IRÆT 
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i 
H','orfor jeg a.~ejd~ dmego:;-t, ja, 

bar<' jeg vldet~ deL ~~ nu..j- skal 
j- '1< også Ul et 'tage det 1'Oligt.. 

Sådan sag~ Jim! Hendrix f aftes 
t' I Ekstra Bladet eft.er sin koncert 
l KB Hallen l å&,nhavn. Sarnt;.dig 
",bede han, at hæ-, i'kY..! viæoe T',ogd 

om, at hLln i week--nden er am'!on
""re1 som dt'n s~re ocjerr:e n.,j 

f.·hrr!le'rn-f,,-s.tllvalen. 

Skuffede Hendrix sit publikum o~:~, 
(bg af'tf."Tl l Arhns. 5<'3 ~1!1€GP han '~1 
gr·ngæld i næsten JOO rrun'Ut:~ ! 
KØbenMy1l. 

Men Jim.I er vi,! nOK e-! I"g",oam, 
Sdv om alle tx,ondte at tr:ppe 
::(.-\'tl'St ..... ed 2~,15-tjdpo. h',',:'f' Hc'n
~"x <"1'te-r planen' s'kul!e a~~'R g;'o.lp
; .. :-n BltK' Sun, spireee- han vid",:---e 
, ~i,n g<lrderobe ~<lmme"l met:! b?_~i

"'''O Billy <:Ox og med !'i~ ':r "ine!'r 
.nm t.ilb-N:Iendf" tilhørE-,e. Sam~iåtg 
!o,·gyT!'dt~ s!Nnning'(>n i sale-n at nær
:'TIP ~ Irogppunktet. I"å mpfl." Anders 
Srda,n.-sen fra Scand-ina'.'I.an Bookng 
Agency fik rynke-r i par..dpn. og Hen
dril(' mange folk løb frem og til
bage, sørgede en for at låse døren 
~ld ml scenen og Q€t pift~nde publi
kum. 

Ville }fan splJle eller vine han 
lkk('? Det spurgte ma .. ') ~ selv ~ i 
30 minUtU,r. 

Men HeRdrix ville, selvom han er 
træt og oveJ'lkm og bagud, med søvn. 
Sådan lyder den officielle forltla
ri ng, Mer koncerten var han dog 
Ikke mere træt, end at dæQerne om
kringham omgildces mecl paner om 
at t()rtsætte-Cll...~ endmJ 1 Th~li. 

I a!teri øp11ler Hendrix f Hamborg, 
hvis ... 

• ti. 

;. .. ' ... " 

27-

Hendrir - i'ofte' 1'41' det næ,ten., 
Jorn om han Uek4r kun1lt hollU op -
d4 h:m f BrIt P4T kommet 4112ng. 

I + • (Foto: 016 HmnJtt{1 Hanull), 

KRAG OG SØlVHØj 
-' ~r De en snob? vil Hjalmar Ha

n'lund bl. 8, spørge generaldJrel:rtør 
, Bans Sølvhøj om. nAr h,an'pi mandne 
intt-:'rviewer ham til radioprogram
met "I ro og mag", Hvad inter
\'iewerne Jens Winther og Kjeld 
Koplev vil sPMge Jen.~ Otto Krag om 

på lø;rdag vld~ ikke e!ldnu. 

afhænge . af forhandlingerne samme 

dag på Christiansborg. Fhv, stats

minister Ktag kommer j "Dobbelt

ild" lerdai' eftermiddag kl. 14,00. 

'I 
! 
i 
I 



FREDAG DEN 4. SEPTEMBER 1970 ,----:-~~l, KUNST, OG-KULTUR 

Kort fornøjelse med Hendrix 
2000 billetter refunderet efter afbrudt 'konce7·t 
med Jimmi Hendrix i 1/ ejlby Risskov Hallen, 
1J1en han vil gøre koncerten om 

Ca. 2000 Jimmi Hendrix-fans 
fik onsdag aften en kort for

nøjelse ud af billetprisen på 
gennemsnitlig 50 kr. ved kon

certen med guitaristen i Vejl
by Risskov Hallen, Arhus. 

Allerede efter andet' nummer 
måtte koncerten afbrydes. Den 
officielle udtalelse fra arran
gørerne, SBA i København, si
ger, at Jimmi Hendrix var syg 
og', overanstrengt. I aftes var 
annonceret en koncert med 
ham i KB Hallen i København. 

Inspektør Fjordside, Vejlby 
Risskov Hallen, fulgte det før
ste store beat-arrangement i 
den nye hal fra operatørrum
met: -Jimmi Hendrix tog 
lang tid om at fatte sig, inden 
han gik ind på scenen. Gan
ske vist har j eg ikke meget 

Jimmi Hendrix - gør besøget om 

forstand på beat, men jeg syn
tes ikke det første nummer lød 
som det skulle. Publikum klap
pede og viste stor begejstring. 
Så kom en pinlig pause på 'et 
kvarter inden næste nummer. 
Det unge; engagerede publi
kum tog pausen med stoisk ro. 
Med lige så stor tålmodighed 
hørte publikum' på meddelel
sen om, at koncerten' måtte af
brydes og at billetprisen ville 
blive refunderet. 

Det undrer os, at der ikke 
et eneste øjeblik var optakt til 
ballade. men vi glæder os over 
denne ro hos det unge publi
kum. 

- Var Jimmy Hendrix un
der påVirkning af narkotika? 

- Pinligt spørgsmål-: Spørg 
en'læge ... 

Jimmi Hendrix blev ikke 

tilset af en læge, men ført ud 
ad bagdøren og kørt bort i en 
taxa. 

Beatguitaristen lovede at 
komme tilbage til Arhus i slut
ningen af måneden for at gøre 
koncerten om. Datoen er end
nu ikke fastlagt, men der er 
planer om at arrangere en gra
tis friluftskoncert. 

Såoan endte det første store 
" beat-arrangement i Arhus. 
Endnu i denne måned følger 
to ,koncerter med top-navne. 
Den 9. september kommer Rol
ling Stones og den 21. septem
ber The Who. Inspektør Fjord
side nærer ingen betænkelig
heder efter Hendrix-episoden. 
Han er 9verbevist om, at 
Rolling Stones møder friske og 
veldisponible. 

lise. 
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!~'2 • I!QLITIKEN o Tor'scl'åg 3. september 1970 
,@,: ..•. '.;.' ~------.....;;.-.---...;..------~-------!--------------~-
:-,'. ,~~' 

r·Jimi Hendrix: 
l 
~-.Jeg-er ledbg 

, 

i 1---
I '. "', . • 

'i- : Samtale ,i Arhus med en ,;åndelig sigøjne'r" 
l. _ 1- .' , 
1-, - Ah. det er en havn. sagde Jimi Han bevæg~r hænderne, smiler, 
! Heodri.x med ÅrhUs for sine fød- munden går uafbrudt,' - - Jeg er 
I., ~. J!mi ~~ er t:tlba.ge. Klæd.t 'dødtræt. Sverige var" smukt. Folk 

[

l-ttlsiDde-tarver-" o&,-,med" et" hovedc .. " . lyttede '. virkelig, men vi sOv ikke l 
.' ~ ~ et JitaHrarJmier fuld ~ sjæl ' tre degn. " . " . ' , ... , -

:'~ og., Gud og .. h~~ af siø. jnere - Derimod var, han ikke, begejstret 
men i.i::U sipjnere 10m man almin-' for lsl~ at, Wight .. Jeg, spillede om 

. ~ oPtatterdem. ikke tolk. der natlen-,og kunne, ikke '$e' tolk, jeg 
: !kke'benter :deI-es, t.ader og den ved ikke hvorfor de irivite~mig 

t:' ~~han.~~ ~. w:- :~ ~j::r. ~l bue"~'Jådan 

'
II;': Pt'du" ~~ veroen

vU 
;oTraro

n
· _r JuIu H~x er led og ked af sit 

~ -.-.. Jo navn og "af hefe StjerDeneSet. -~ 'Jeg 
[" cire' verdeIl,'sicft' han med sm slæ- har brug for oXygen.slaer han. Melt 
1-" hende ~ Og går direkte over han elsker stadig at fstiille. Altid., 
'I i ,b-UDd.tede .. ~ emner, ,der skifter Og hans gruppe har masser af mu-

.- .om~ i,et,~. Og LSD sik på bAnd, som bare venter på at, 
: er negen, :siger' han. - Jeg er dum. blive udgivet. I aften' ipil~r han. 

,~ si~r han' Også. Det er mit liv. .. Mitch Mitchell og BoHy Cox: i Ko-
Han er mere okkult end nogen bcnhavn. Rygterne går at :\fick Jag-

ainde. - Experlence blev opløst. Det ger mAske kommer. - Jeg er også 
:. 'var et cMdetrit: Det hele ~r Jesus. en groupie. jeg vil a'ltid gerne 

80tn har starlet flere krige end no:.. mode Jagger. siger Hendrb:. 
,en' anden. HelI~ 



H endrixerel 
Af ERIK WIEDEMANN 

JIMI HENDRIX" OG 
BLUE SUN i K.J:i=HALLEN 

I FORBINDELSE med den afbrudte 
koncert i Arhus i onsdags skal Jimi 

Hendrix have sagt at han havde "været 
død længe": Hvis det er rigtigt, tør det 
til gengæld antydes at koncerten i 
København to dage 'senere var en 
genopstandelse. Magen til musikalsk 
livsudfoJdelsehar jeg sjældent oplevet. 
Den varede ·-i haJvaJ;lden .. time og 
efterlod ensom' en klud. Det var 
næsten ikke til at holdc-tld. 

Mere forbeholdne 'tiIhørere vil 
måske indvende at Hendrix giver sit 
publikum for få pusterum, at 'han for 
uvarieret kører på højestc..y6ftimen og 
intensitet. Men der ·c; vist desværre 
ikke noget.aLgøre ved deLDet er nu 
engang/p! det plan af lydstyrken hans 
udnytfelse af guitarforstærkhingens, 
klangJ11Uligheder 'kommer helt til 
udfoldelse. Og skulle det ikke være 
muligt at leve optil' det intensitets
niveali ha~'-bevæger sig på? Det er 
trods alt ikke.:så hyppigt man stilles 
over for noget tiisvarende. 'For mit 
eget vedko~mend~skal jeg tilbage til 
den foregående Hendrix~koneert for 
halvandet år siden, 'og derfra helt til 
John CoJtranes fø'rsie' besøg for ni år 
~'iiden. Der. er tid til at puste. ud ind 
imellem. 
Og~ reminiscensernc af 'Hcndrix 

som entertainer - hans lejlighedsvise 
rækken tunge og spillen guitar med 
munden -. ville det være ubilligt at 
hareeIlere over i betragtning af hvor 
megen musik man hele tiden får i 
tilgift, ovenikøbet noget så sjældent 
sorri musik der, uophørligt er under 
tilbliveL<;e, musik der. til stadighed, 
næsten fra minut til minut, sprænger 
sine egne rammer. tkke at forglemme 
hans apparition, der i sig Selv er noget 
enestående, allerede hans farveJyscnde 
påklædning, men først og fremmest 
hans baUatagtigt smidige gratie j alle 
bevægelser under spillet. jeg synes 
ikke jeg kender nogen anden musiker 
der også byder øjet så meget som 
Hendrix. ' 

Ved siden af ham bliver hans to 
medarbejdere næsten uundgåeJ,igt 
reduceret til netop -- rriedarbejdere. 

,~, .j 
~~,~> t' ~. 
~;' 

12 
\ ) 

· Bassisten Billy Cox er nu hellcr ikke 
, nogen ørn, cn meget solid alkompag
natør, men ikke så iderig son\ 
forgængercn, englænderen Noel Red
ding. Trommeslageren Miich Mitchell 

I er derimod l'n glimrende trediemand. 
Vel ,ikke helt dynamisk nok til 
i-!endrix - det ville kræve rioget j 

retning af en Elvin Joncscller Tony 
WilIiams- men med en rytmisk 
komleksitci og evne til 'at følge 
Hendrix i med- og modspil, som det er 

· 'svært at forestille sig fra. nogen anden 
beattromm·cslager. Og li'vornår hørtc 
man sidst ved en beatkoncert en 
trommesolo der var l/lå rYt.I!1isk· 
hegivenhedsrig 'som "1hchells ved' 
denne lejlighed? ' " 

Men bcatk()ncert'! Ordet er egentlig 
· for snævert til at dække hvad der 
foregik. Det var snarere ct musikalsk 
trip, som både gik ud over hvad man 
hidtil> har kunnet høre på Hendri?,' 
plader (og selY ved hans sidste kpncert) . 
og ud over alle musikals~e·kategorier. 
Et irip, ogsa på den måde at man godt 
vil vente en rum tid på en gentagelse, 
der er' nok at tære på så længe, men , 
samtidig ~r frem til at man engangved 

i~jlighed igc,~ ... 

P Å . DEN 'baggrund fortoner den 
danske gruppe Blue Sunslndlc

dende time sig uværgerIigt en smliie. 
Der blev ellers spillet bedre og mere 
selvstæ'ndig musik end' normalt, når 
det drejer sig om hjemlig avl, og denne 
afdeling bød som en !>ærlig attraktion 
på cl kort gæstespil af trompetisten" 
Don Cherry, en kombination man 
gerne ville høre mere af. 

Netop rordi Blue Sun er så 
perspektivrig en gruppe er Øer 
imidlertid grund til at være'lidtefLer 
den. Mari sporede ved denne koncert 
en vis tilbøjelighed til at stagnere i 
repertoiret, til kun at dyrke enten en 
mediterende ruba tostil eller -en aggrcs..
siv, ,lidt bombastisk beatrytmik, og til 
at korte de ~nkelte stykker for meget 

I af (en fortællende samg ·som John 
Henry blev her, i modsætnirig til ved 
andre lejligheder, kun til et fragment). 

.... Til 1rodsfot ma~egod~ enkelt- -
heder, f.eks. nøjteduetten og Nicis 
Pontoppidans guitarsoloer, vat grup
pens fremtræden derfor ikk,e helt på 
højde med dens potentiel. Men 
selv rølgelig , hvilken 'anden dansk 

. ,gruppe k~nnevære sluppet inere 
helskindet fra at skulle spille op til 
Hendrix? , 

T6rsdag3; september 19-70 
..' •• ~... <. l 

Jimi fhmdns-koncerten i A.hus 
bl"", ikk~. som toik havde -håb",L 
Efter kun to numN forlod den ;Ilne-

nske ! g&tlJ,riSt 'scenen . og efter 
ti minut1ll!r 'fik folk besked Offi,_-at 
der ikke vtlie blive mere musik 
den aiten. HendrllC var syg, og folk, 
kunne få pengene tilbage. ~ 

Før det h~le op!llSte'l i ~uffelsi?, 

... ill~ kamme tilbage til Århus inden 
for en måned og gin~ .~ gratis kon
('('rt. 
AI1~E." fra be>.gyndelsen var det 

klart. at noget var galt. Hendrix sag
de selv. ai han ikke havde det sa 
So<it ("jeg: har væi'('i. dod l æn.lle" l , og 
det log lang tid at få ham på sce
nen. Folk..· som i begyndelsen viste 
engiebiid tålmodighed. 't1c...,,:·ndt~ at 
pifte 0$ råbe 0\', ID,:>n mishagsytrin
gerne gik. Ol-er ti! jubelhyl, 9a Hend
fix. Cox og Mitchell mdelig "1ste sil:_ 
De spillede h."Ull to - men lan~e -
numre: F'reedom og Message to Lov<". 

_ Velk,)nunen nI del elektriske 
Cirkus. 5'agde H('ndnx, "g så var åpt 

I deJ: gamle Hendrix. Stjerner Sang. 
l barn græd og mennesk<?..r og dyr pin-

1
1A?!' og !oi..l;.et jublede alt sammen i 
hans gui~-trale. Tid€n ophorte mt'd 

I at eksistere. \i trådte ind i den fjerde
dimension. og om han spillede bedre 
~~ VæT're'<.>rJJd: -fø!';-er-.i:kke ~~ 

!.s1ge. Han spillede. Men det fJk en 
brat ende og ae.re· kuMe oven-ære 

I c'et m5te syn at se ham blive hah'
I ,-ejs båret op 'ad trapP€fl og ud at 
II Vejlby-Risskov-hallen. 

Men ifølge Anders Stcl?I1Sen. SBA. 

I

I DIn'er koncerten. i KB Hallen i af1en 
t:.l noget. Hernirix skulle- være ud
hvilet til den ~d. 

Helle Hellmann __ o • 
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Fuldt hus til koncerten i leB Hallen 

EFTER en alt for lang pause og 
et kvarter med et utålmodigt 

publikum, der krævede hoved
personen på scenen, kom Jimi 
Hendrix endelig listende ind i 
KB Hallen med 'sin hvide guitar 
og sin ny gruppe. Hans tilstede':" 
værelse udlØste en sand stoi"m 
mod scenen ---' som: forgudet per
son indtager han en plads på 
siden af Mick Jagger. . ' 

Sin position, som ener bestyr
ker han selv ved a~ spille med 
den dobbelte' udgangseffekt af 
sin bassist Billy Cox og bevæge 
sig på et lydTIi\;eau, der gør det .. 
totalt tuhuligt at hØre tro'mme-

. slageren Mitch Mitcbell.' Er Heri
drix en stor' musiker; virker han 
tiJ gengæld som et 'lillemenne
ske. 

Musikken er ikke blevet an
derledes end ved Hendrix' to 
tidligere besØg byen. På et;-

sceneshow med 'seksuelle over
toner og et opbud af, numre fra 
gamle plader er" han i stand til 
at holde publikum i et jerngreb 
tiden ud. Hans begavede finger
Øvelser og sikre, rutine" fylder 
rummet med' hØjtrykslyd. De 
helt eventyrlige udladninger, 
Hendrix ved enkelte koncerter 
tidligere har præsteret, kom dog 
ikke frem i aftes. Det. var tyde
ligt, at det blot var en koncert 
blandt mange. 

Hen midt i den en time lange 
opvisning blev den kejthåndede 
amerikanske 'guitarist' pludselig 
lyrisk og spillede drØmmeagtigt 
og skØnt i »Baby where do you 
come •. from« . 

Hendrixi i sigØjnertøj lod også 
en mild snerren i stemmen forny 
både sine 'egne kompositioner og 
Bob Dylans »All along the 
watchtower«. 

Det var en Hendrix i ventet 
format, stor, Il?-en uden nyheder. 

JØRGEN KRlST~ANSEN 

C k ~ +1"'0. ~ \o..cte.J 

VARMT OG DIREKTE .. 
LYDORGIE MEO HENDR"ix 
SelvomK. B. Hallen med sine m",*e 
5tolerækker og sit kæmpem~ige 
hvælvede ],oft normaLt tikke er stedet. 
hvor de helt store ting kan flke, vaT 
det med en vis 1orven·t.ni.rI«, flyve
turen på Hendrix' bløcre, stærke t0-
ner blev lmød~t. 

vide. at nu åtete der noget, hel' Ol 
nu. 

Og med vidtrækkende, smukt vlåt
elle bølger af lyd gav han det ttlba,ge, 
hæl havde fået og mere tit Langt ind 
i krooppen fAltes det, hvordan Hen
drix med sin guitar og sine for9tær-

BIue Sun, som er el at de nye dan-

ske grupper, der 1 den 6eI'lere tid har IBEAT l 
været kra:ftigst fremme i billedet, 
skulle vanne 08 op til Hendrix, hvem '---.:::::.:;..:..:. __________ -1 

der så end behøvede det. 
Deres musik.. der veksler jævnt 

meUem bløde &temnin~ykker og 
pulserende rytmi6k musik, er et blødt 
sidC6tykke Ul Burnin Red lvanhoeø 
drønende, energimættede musik. 

Det ry.tmi5ke er ganL9ke ligetil, og 
man kan som 1 K. B. HallE>n .bruge 

I det, som man vil og have det rart, 
men der er ikke 1 oofæ musik ting. 
der er markante nok ell(>.r har til
strækkelig personlighed og kralt til 
at gribe fat ae for1ælJe, at her fore
går noget spændende. Og prøver ma.n 
at gå i!ld 1 deres musik, virker den 
spontaneltet l udtrykket, JOrn musik
ken er bygget op al, noget forceret. 

kere magter at elske med en hel sal 
fuld af mennesker. Varmt og inder
ligt, direkte og intenst, kærtegnede 
han alt omkring sig. 

Op til det altoverøtnmunende kli
maks nlIede Hendrix og _len dog 
Ikke, kommunikationen med den el
lers gode ,;kubbende baS'Slst Billy Cox 
glipp<.<le et par gange, og Mitch Mit
chell blev lidt for o!te hægtet al, 
men alt svævede roligt og vannt op 
og ned uden a,t nogen af parterne 
absolut skulle nA det, og da Hendrix 
havde givet "Hey Joe" og "Let nw 
b1Bnd nex.t to your fire" &Om ekstra

nwnre, faldt alt Irtllle 0' roll.It pl 
Mm flå var der H en<lrix , hibst al 

en gi,ganti6k bølge af. kLapsalver fra plads. Der var blevet eLvet, Ol der 

~ '. ~,r~ Npl p1f!A,' I~~~ aøre var t:aget, imod aA ,~, at alle 
J"V,Aøih\iill~.·~ .~, øtec:l .~ .~ ~ ·bld· kun.ne føle sig aodt t1lpu.' 
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Jimi Hendrix - bedre end nogen sinde: 

Kærlighedens 
k,rigter 
,Uovertruffen Hendrix i København 
Al'ets kbncert. Den betegnelse er 
brugt så tit, så den hænger i laser, 
men for en gangs skyld er den be
rettiget. Jimi Hendrix i K. B. Hallen 
i aftes, overgik hvad vi har hørt 
hidtil. 

En fyldt hal elskede ham, sad 
med åbne munde" og vibrerende 
nerver og hørte ham, Billy Cox og 
lVIitch Mitchell (som i går tog Lon
don tur retur i et lejet fly for at 
hilse på sin nyfødte baby-datter). 
Stone free, Foxy lady, Message to 
love, All along the watchtower, 
Freedom, 'Spanish castle magic, 
Purpie Haze, Hey Joe, nævn dem, 
og; de var der alle. 

'Jimmi,' som i Arhus var syg og 
træt, var i København så højt oppe 

på ~ærkerne, at det var ren ener
gi, ren· adrenalin som løb gennem 
hans fingre, gennem guitaren og ind 
i os alle. At noget menneske kan 
rumme så meget, er så utroligt at 
det kun kan være sandt. 

Han gav freds tegnet, da han kom 
på scenen, og de følelser han og 
gruppen gav uqiryk for gennem 
deres musik var kærlighed, en kær
lighed der rummer alle spektrets 
følelser fra sorg til genfødsel. Som 
en kærlighedens kriger stod han' 
klædt i mange farver og var bare 
den bedste guitarist, som rockn 
roll musikken kan opbyde. Hvad 
Hendrix, Cox og Mitchell gav de 
tilstedeværende i K. B. Hallen kan 
ingen tage fra dem igen, 

Helle Hellmann., 
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Jimi 
Hendrix: 
- Jeg ofrer 
noget af 
min sjæl 
J eg er ikke sikker på, at jeg op

når at blive 28 år, siger det 25-

årige beat-idol Jimi Hendrix i 
et interview til Morgenposten. :', '. 

- I det øjebLik, jeg ikke længer 

har noget at give musikalsk, er 

jeg ikke mere på denne klode. 
,"';' 
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Sk,al bvbussernekøre Tltn,dt? 
.,I 

Odenses kommunale busselskab giver et årligt underskud på trekvart 
miUion kroner. I Alborg drives bytrafikken af et privat selskab, som 
giver overskud. Morgenposten belyser i dag de faktorer, som be-

virker denne forskel 

Læs 3. selitions forside 
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I(anDefå 
husholdnings

pengenetil 
at slå til? 

Husmødre 
fortæller 

hvordan de 
l(larer sig 
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Jimi Hendrix: - Jeg er ikke sikker på, jeg bliver 28 år 
Af Anne Bjørndal 

Dæværtre blev koncerten, 
l Arhw;; med vel nok beat
musikkens største guitarist 
Jimi Hendrix ikke som ven
tet. Jimi Hendrix var fysisk 
og psykisk udrna1:ltet efter et 
for hårdt twrneringsprogram, 
hvilket :resuLterede i, at han 
efter knmpagtigt at 'have 
spillet to numre måtte han 
give op, da han simpelt hen 
iklre var i staJnd til at gen
mmføre koncerten. Det var 

,_.synd - både for ham og for 
· os, for vi ved, at han kan, 

men i forgårs gik den' altså 
·-ikke. Dog må det siges, at de 

to numre, han nåede at spil
le, nemlig "F.reedom" og 
'"Message To Love" fra al-o' 
bummet "Band of Gypsys", 
virkeligt førte OS ane ud på 
det enorme lyd trip, som hans 
,musik er. 

'Musikken var der, varm og le
·vende, og alt andet ophørte at 
eksistere. Velkommen til' det 
elektJriske ciJrcus, indledte Jimi 

JIMI HENDRIX 

_ Hendrix med at sige, men det 
skulle kun vare kort. Man fik 
dog J,ejUghed 'tLl at nyde både Ji
mhs eminente guiltarspil, Billy 
,Cox' basspil og Mitch Mitchells 
kraftfulde. trommespil. Imidlertid 
lovede . Jimi Hendrix, efter at 
. koncerten var blevet afbrudt at 

· vende Ulbage og give gratis kon
·cen indlentor en måned, så alle 
• kulle lå en chance til at opleve 
hans vidunderlige spil, der nar 
.det er bedst simpelt hen opløfter 
os i en højere enhed. 

Snakkesalig' 
At Jimi Hendrix var træt var 

tydeligt. Allerede længe lør kon
.eer1len taUe han om at aflyse, 
fordi det simpelt hen ikke var 
faiol- overfur publikum. Alligevel 
var han i.nden koncerten meget 
"~akkes>ali.g. Han taler faktisk 

· ua1brudtog gestikulerer med 
bændernoe. Ved synet af Arhus 
\"iavn udbrød han: .. Ah en havn, 

et er. det kedelige ved umal.ld'se-

Hg at være på turne, vi lår aldrig 
en chance til alt se de steder, vi 
spiller. men det er alflc;ammen en 
del Id maskLneri.et. 

Jeg foretrækker at spille i 
Europa, fordi de her lytter til en 
"og fa<tter, hvad det drejer 'sig om, 
hvorimod de flipper ud l USA. 
J~ kan heller ikke Ude- at spille 
om natten. lordi' jeg ikke kan se 
publikum, det er det skønneste 
ved de store udendørsfestlvals, at 
der er lyst, og at man kan se 
publikums ansigter." 

Religion er sagen 
Jimi Hendrix ta.Ler meget om 

overnaturUge ting og vender hele 
. tiden tilbage til Jesus og Djeng

qis Khan: - "Jesus startede i vir
keligheden en ma~ krige, ikke 
ham selv, men de folk, der gik 
Ind for hans sag, Derfor er kri:" 
stendl:ml pa5'Se, ReUgion er &a~, 
Qg den skal findes inlde i en se'lv, 
man må l~ med harmond i sin
det. De 'tle..<lte menneSker er lødt' 
som kærligheds- og fI'eldselsken
de mennesker. Det er blot deres 

forpligtelser i vort samfund, der 
får dem til at klæde s~ i gråt og 
sort. 

- Hvordan kan det være, a.t 
jeg hele t.iden får stukklet Mick 
J aggers navn :.oo?, spørger. Jimi 
Hendrix, Vi eri.n.de på forskelli
ge lelter, men jeg går ud fara, at 
vi 1 tankesæt har viSse ting W
lælles. Jeg kunne goot tænke miIg 
at være med ,W at stal1te et pla-

. deselskab med the ROlling sto
nes, som de har talt om . 

Musik er nUt liv, man må være~' 
'ærlig. Det drejer sig om liv og 
følelser, og man må ofre ain tid 
på det som ved enhver a.nden 00-
skæftj,geL.'!e. I delMe tUfælde o-lrer 
jeg noget af min sjæl, hver gang 
jeg spiller. Der er ,også bestem~e 
øjebHkke, hvor jeg løler, at j(<g 
MA sIcr-ive, specLelt}ør }eg falder 
i søvn, når alle tanker-ne løber 
J,genn,em hjem.en. M'l.n guitar er 
mit:OOlerør, og jtlg v~l, at allle ska.l 
være med på ~ l.~nt to rum 
the world an. MuSik og l;Ydlbøl.ger 
er lrosmiske, når de flyve(' fra 
den ene side ttl den anden. 

J eg er ikke sikker på, at }eg 

bliver 28 år (han er 25 nu). Jeg 
mener, i det øjeblik, jeg føIoer, at 
jeg ikke længere har noget al 
give musilkalsk, så er jeg ikke 
mere på denne kWde, medmindre 
jeg h.aa- kone og bør.n, ellern har 
~g ~kke noget at leve for. 

Ikke LSD 
Mens han fortsætter med a t 

tale i mystiske baner siger han 
bl. a., alt han ikke kan lide LSD· 
"fordi det er nøgent", Jeg hal' 
brug for oxygen, siger han og 00- ; 
ger en dyb indånding. 

Om sin nære ven lederen af· 
enJpperl Love Arthur Lee siger 
Jimi Hendrix: - Jeg holder me
get af ham. VI er som brødre, vi 
kUDlle starte en ny race med vo
'res 'musLk. Jeg vi.! meget gerne 
lave lKJget mere !!ammen med I 
ham, vi har netop indspiUet et'! 
album sammen. Vi tænker og f0- : 
ler ens, hvorfGr det ville være; 
skønt, om vi kunne" finde ud af 
noget sammen .. Vi er en slags ån- : 
delLge sigøjnere, der rejser rundt j 

med vores mus,ik og forkynder: 
vores budskab. I 

Jeg hQlder meget af at læse' 
eventyr, H. C. Andersen og Peter 
Plys. Eventyr er fulde af fantas~ 
og som musi·k appellerer de også 
til ens foTætitlllngsevne. Jeg spil
ler al.ddg det sømme nummer 
ens to gange, jeg kan ikke spUle 
noget, som jeg ikke' føler for, og 
som jeg i'kke kan lægge mill'l sjæl 

Heksedoktor 
Om si.nelremtidsplaner siger 

Jimi Hendrix, at han vil holde pfl 
denne Øl"Uppe I hvert fald til tur
neen er overstået: Endelig har de 
indspillet henved 150 bånd, hvor
af de 15 skulle kunne bruges til 
deres næste album. Med hensyn' 
til det plora.talbum, der skulle 
være blevet optaget efter Wood
stock-festi.valen, siger han, at det 
ikke I.nlereeserer ham. 

Folk har mange mærkelige op
fafltelser af mig, siger han videre, 
men de der hæft.er mærkater på 

mig !render miJg ikke, i hvert fald 
kUlIl fra en S'i.de. Som jeg sag\ie 
før, hader jeg mærkater, og den: 
med heksedoktor holder ikk1 
stik... .".. 

Umiddelba·rt ffiJr koncerten sag
de Jimi Hendrix:. ---' Jeg er bus
chauf~øren, og· I. er mine passa
gerer, hvilket· faktisk opsumme
rer hele hans musik - han er 
kaptajnen på rumskibet, og han 

viJl føre os - tilhørerne' - ud på 
sit rumtrip, hvor lydbøl~ne får 
lov at kildre løs. 

På scenen uds'tTåler han elek-

trisk energ·i, privat er han stille 
og reflekterende ... som en ulv i 
fåre<klæder, sådan er Jimi Hen
drix' natur. 

,-r"" 

'jS1!~t~~~~AA:ik~?r..~fllr.:.~~~mi~t~~*:\~~*\f~M}_mifutit~ø~~~jNM~~~iii~~~lM~l'i~Il11iimM!~~l~\hllliiw' 

lY , 
-O 

~ 
O 



VERDENS
STJERNEN 
JIMI HENDRIX 
forlover sig med dansk 
fotomodel. Se s. 52 



Verdensstjerne forlove 
• sig m ed dansk fotomode 

Den verdensberømte engelske guitarist, Jimi Hend 
der gav to koncerter i Danmark i sidste uge, har fo 
vet sig med den unge danske fotomodel Kirsten Ne 

Tekst: LARS BUCH * Foto: KLAUS MØLLER 

skrækkeligste i hendes liv, 
hun elsker London, og hun 
nu. at filmrollen vil give 
ch~ncen for et nyt liv. F 
delsen med Jimi Hendrix 
ikke gøre hendes chancer 
gere. Han har nu i flere år 
på alverdens hitlister og har 
indspillet 150 numre på LP 
der. Han er blevet kaldt » 

alderens største personli 

havde en rædselsfuld tid i Paris, 
Kirsten Neter. Jeg har faktisk 
hadet mOdeljobbet. Nu far jeg 

entlig en chance inden for 
engelsk film 

var lYkkelig for at være 
e igen etter to ars udlæn

.. På Frederiksvej på Frede
erg mødtes hun med sin søster 

og lille niece Louise 

side af modebranchen, in
hun slog igennem som mo

, Det fØrste år hun forsØgte 
i Paris, måtte hun styrte 
t til fotograferne med sin 

! . c med billeder, og det var 
lsk fØrst, da hun kom til Lon

at fotograferne fik øjnene 
den unge piges talent. Nu 

d,lllske Kirsten i det fine 
rave-kvarter, der er noget 

end de tredjeklasses hotel
Pal'isertiden kunne byde på. 
Overgang boede hun dog hos 
edesigneren Jean Voigt, der 

hende meget til at finde sig 
te imodebyen. 
var George Lazenby, man

der overtog rollen som agent 
i James Bond-filmene, der 
enterede Jimi Hendrix for 

Kirsten Nejer, den 24-årige 
danske fotomodel, der for 
to ar siden rejste til Paris 

for at gøre lykken, er blevet for
lovet. Kirsten mødte den ver
densberømte beatmusiker Jimi 
Hendrix i London, og som et 
pling fra Jimis guitar olev de 
forelskede. Kirsten fØlger nu Ji
mi Hendrix' trio overalt, hvor 
den giver koncerter, og hun el
sker det. Hun har altid hadet 
modelarbejdet, siger hun til SE 
og HØR. Tiden i Paris var den 

alle koncertarrangører 
om at engagere ham. 

K::l1CJjJ<'rfStfon, og som nu vil gøre hen-

Kirsten Nefer har prøvet .. 
Jimi og Kirsten var inviteret til rigtig dansk middag hos Kirstens mor, 

Birthe Nefer, inden koncerten i København 

filmstjerne. 
. sten synes, det hele er 

ntt og håber, det ikke vil 
ænge, fØr bryllupsklokker

er for hende og beatstjer-

vidun,derllg, mener Jimi 
sin danske forlovede. Er 

'~/j.~.rsk~elEm til ægteskab, film-
og lykke, Kirsten står? 




