
 

 

 

Alle gode gange tre. 
af Ove Eriksen 

Der kan godt gå 2 år, der 
kan også gå fem, men 

det ser ud til at være helt 
sikkert, at i november 
besøger Mads Toghøj 

MusikOasen.  
 

Den oprindelig nordjyske 
troubadour gav første 

gang koncert i Kulturhu-
set 14. november 2015, 
vendte tilbage 25. no-

vember 2017, og nu tred-
je gang i lørdags. Første 

gang var han i selskab 
med pianisten Kell Dala-

ger, som også var back-
ing i 2017, hvor der 
ydermere havde sneget 

sig en ung guitarist med. I 2022-udgaven var Mads kun ledsaget af guitaristen 
Søren Bøje, som skulle være kendt af mange i Munkebo, da han tidligere har væ-

ret ansat som lærer på Munkebo Skole. 

Trods det, at Mads har været i Kulturhuset så mange gange, er det overraskende, 

hvor få gengangere i repertoiret, han har med. Holdt op mod 2017-koncerten, var 
der kun genhør med 3-4 numre. Hans bagkatalog af egne kompositioner er impo-
nerende, og det er naturligvis også på den måde, man kan forny sig. 

 
Langt de fleste numre denne lørdag, var fra hans egen hånd. Der var dog enkelte 

covers, men skal man ”kopiere”, kan man lige så godt låne fra de bedste: ”Don’t 
Think Twice, It’s Alright” af Bob Dylan, ”Garden Party” fra Rick Nelsons repertoire, 

Ralph McTells udødelige ”Streets Of London”, ”Ring Of Fire” af Johnny Cash og 
Elvis-klassikeren ”Can’t Help Falling In Love”, der afsluttede ”perlerækken af eks-

tranumre”, som Mads selv sagde. Desuden var det ene ekstranummer en kombi-
nation af et Mads-nummer og Jerry Lee Lewis’ udødelige ”Whole Lotta Shakin’ 

Goin’ On”.   
 
Klassikeren ”Anna Lovinda” er indspillet af mange forskellige kunstnere, der-

iblandt Mads’ morfar, den kendte visesanger fra Skagen, Fisker Thomas, og er 
nærmest fast inventar, når Mads optræder. Den vemodige og stemningsfulde vise 
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er skrevet af den norske visesanger Erik Bye og oversat til danske af Bror Janus. 
Inspirationen til visen fik Bye fra en gravsten på kirkegården i Westport, en lille 

fiskerlandsby på kysten af New England. Der stod: ”Her hviler Anna Lovinda, 
død 12. april 1872, 20 år gammel. Hun var enke efter kaptajn Ebenezer Hunt, 

som gik ned med sit skib samme år, 25 år gammel”. 
 

Af de nye kompositioner gjorde især sangen ”Kig op min ven” indtryk. Den havde 
Mads skrevet til sin gode ven, Benny Holst på et tidspunkt, hvor de begge havde 

en vanskelig periode. De spillede den for hinanden hvert år, når syrenerne blom-
strer. Også ”Lilla Lupin” var en fin oplevelse, men Mads røbede intet om baggrun-
den for sangen, antydede blot, at den måske kunne være en hilsen til hans mor.  

 
Lørdagens koncert havde hovedvægten lagt på de country-inspirerede numre, så 

der kom ikke rock og rul før i det første ekstranummer. Mads Toghøjs egne kom-
positioner gør sig af og til på Dansktoppen, og dér er country nok bedre egnet. 

 
Mads Toghøj var som altid et yderst behageligt bekendtskab, der forstår at skabe 
en super god stemning i salen. Mellem de spillede numre var der god lejlighed til 

at fortælle om løst og fast i en musikers liv. Jeg tænkte flere gange undervejs på 
Mads Toghøj som ”Niels Hausgaard Light”, blot uden det politiske. 

 
Søren Bøje er en utrolig dygtig guitarist og har spillet med gud og hver mand. 

Han har tidligere været fast mand i bandet bag blandt andre Michael Falch, 
Rock Nalle, Peter Belli og Henrik Busborg. Efter koncerten i Munkebo tog han 
direkte til Fuglsøcentret på Mols, hvor han skulle være backing for Tim Chri-

stensen. 
 

Alt i alt en utrolig dejlig koncert, som man går glad hjem fra. Er man til musi-
cals m.v. er der grund til at se frem til 21. januar 2023, hvor der er film- og mu-

sicalmusik på programmet. 

 

Sætlisten: 
Før pausen Efter pausen 
Don’t Think Twice, It’s Alright Min barndomsby 

Kig op min ven Lilla Lupin 
Coming Home I’ll Rise Again 

Pick-up Truck Streets Of London  

Anna Lovinda Lysets land 
Speed It Down Slip hestene løs 

Alley Of Faith  
Garden Party Ekstranumre: 

If You Love Me/Whole Lotta Shakin’ Goin’ 
On 

 Ring Of Fire 

 Can’t Help Falling In Love 


