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For vel snart 20 år siden var jeg til en 
udsolgt D-A-D-koncert i MCH Herning 
Kongrescenter.  

Jeg husker det som en god koncert. 
Hvor der vanen tro, når D-A-D går på 
scenen - som de gør igen i Boxen til 
marts - var fuld damp på både musik-
ken, bandet og showet. 

Den musikalske anledning til be-
mærkningen har jeg glemt, men un-
dervejs fik forsanger Jesper Binzer 
i introduktionen til et nummer sagt 
noget i retningen af: »I er jo en stor 
jazzby!«. 

 }

Forbløffede kiggede vi lidt rundt på 
hinanden nede blandt publikum. Hvad 
mener han? Jazzby? Herning? 

Meget var området også dengang 
kendt for og mestrede - også inden 
for musik. Men ligefrem at kalde os 
en stor jazzby…

Nej, D-A-D måtte da lige et sekund 
have glemt, hvilken by på Danmarks-
turnéen bandet stod på scenen i, tror 
jeg, mange af  os tænkte. Men måske 
får han ret. Her nogle årtier senere. 

I den forgangne weekend var noget 
af  Herning i al fald omdannet til en 
sydende og swingende jazzby, og vi 
så mere end konturerne af  noget, der 
kan blive endnu en lækkerbisken i 
Hernings kulturkurv - og sætte byen 
på jazzkortet.

 }

På HH Herning, som Damgaard-brød-
renes høje højhus i Birk nu hedder, 
havde engagerede og dygtige menne-
sker fra Swinging Europe og Ferma-
ten sammen med den lokale jazzen-
tusiast og -blogger, Niels Overgaard, 
og et mylder af  hjælpere arrangeret 
international Moorjazz Festival. 

Bakket økonomisk op af  Herning 

Kommune og lokale sponsorer. Det var 
rasende godt. Musikken, programmet, 
rammerne, stemningen - og gourmet-
hotdogsene fra Gastro 13.

Højskolen viste sig endog meget vel-
egnet til sådan en festival, fordi den 
har rum til både de større koncerter 
med etablerede jazznavne og til de 
mindre, intime musikoplevelser med 
spændende upcoming navne. 

Det var en flot debut og en rigtig 
fin begyndelse på en forhåbentlig år-
lig tilbagevendende festival, som kan 
tiltrække jazznydere fra nær og fjern.

 }

Ganske som vi i august i år for første 
gang fik os en operafestival i Herning, 
har vi nu også fået os en jazzfestival. 

Operafestivalen har for længst 
meldt ud, at den vender tilbage igen 
næste år. Og tilsvarende toner lød 
der fra jazzfestivalen efter den første 

umiddelbare vurdering i mandags.
Dermed har vi vel allerede fået os et 

par nye, markante traditioner.

 }

På samme måde som lørdagens jazz-
festival blev operafe-
stivalen i som-
mer realiseret 
på grund af  
dygtige, lokale 
kræfters ihær-
dige arbejde og 
indsats, store 
musikalske en-
tusiasme - og et 
imponerende net-
værk, hvor der er 
stor begej-
string 
for at 

medvirke i Hernings nye tiltag. 
Og det lykkes, hvis vi lokalt vil lade 

os forkæle med noget nyt og særligt - 
og bakker op som publikum. Og det 
lykkes, fordi vi i Herning - i modsæt-
ning til mange andre steder i landet 
- heldigvis fortsat er begunstiget af, 
at kommunen, lokale virksomheder 

og fonde ønsker at støtte gode 
initiativer, talent, oplevelser og 
idérigdom. 

Havde D-A-D’s Jesper Binzer 
været her, ville han helt sikkert 
have råbt: »Ud-eee-mærket, 
Herning!« 

På gensyn her i Standpunkt på 
onsdag!

Vibeke Larsen
chefredaktør

vib@herning-
folkeblad.dk

STANDPUNKT

Herning ... sådan en jazzfestival klæ’r dig

AF MATHIAS WÜRTZ KOLSTER
Udenrigs- og forsvarsordfører for Venstres 
Ungdom

FRIHED »Jetzt wächst zusammen, was 
zusammengehört« Sådan lød det for 
omtrent 30 år siden, da vest Berlins 
daværende borgmester, Willy Brandt, 
skulle beskrive, hvad der kort forinden 
var sket for de to Tysklande. Meget 
kan blive sagt om denne tid, og hånd-
teringen af  situationen kan uden tvivl 
bringes til diskussion. 

Det ændrer ikke på, at vi i lørdags 
fejrede en af  den vestlige verdens vig-
tigste begivenheder i nyere tid. Ber-
linmurens fald har uundgåeligt været 
epokegørende for Europas fremtid og 
haft en stor betydning for, hvordan 
europæisk politik i dag bedrives. Det 
kan virke som en kliché, at vi igen og 
igen skal understrege denne begiven-
heds vigtighed, men det er en evig 
påmindelse om det vigtige budskab 
»Freedom is not free«, som det står 
på Koreamonumentet på The Mall i 
Washington D.C. I en tid som denne 

med spændinger i øst og vest er det 
nødvendigt at kigge mod vores idea-
ler - frihed og demokrati. Værdier der 
havde medvind, og som alle kæmpede 
for, da muren blev væltet i ’89. Med 
et USA styret af  Trump, der bringer 
stor usikkerhed over Atlanten, et sta-
digt stærkere Kina og et Rusland, der 
fortsat fremstår aggressivt, er der 
ikke tid til hvile. Vi er nødt til - også i 
fremtiden - at se på, hvad vi kan gøre 
for at fremme en fredelig, demokratisk 
dagsorden, hvor det ideelle samfund 
hyldes.Et samfund der bygger på 
grundlæggende demokratiske ret-

tigheder og frihed. Tyskland er i dag 
også splittet, og de socioøkonomiske 
forhold ser ikke ud til at blive udlignet 
mellem øst og vest foreløbigt. Det er 
sørgeligt, men det må ikke få os til at 
tøve. Arrene heles kun langsomt. Det 
kan vi se, når Union og Hertha mødes. 
Det kan vi se, når AfD (Alternative 
für Deutschland, red.) klart har opbak-
ning i øst, og det kan vi se, når kun få 
store tyske virksomheder befinder sig 
i det gamle DDR. 

Derfor må vi fortsat opfordre til 
europæisk engagement. Vi skal have 
afskaffet de danske forbehold. Kun 
ved at se fremad og styrke sammen-
holdet i det europæiske fællesskab 
kan vi opnå velstand og fred i Euro-
pa. Samarbejdet i regionen er ganske 
enkelt en forudsætning for fremtidig 
vækst. Det Europa ser jeg Danmark 
som en del af  i fremtiden, og der skal 
forbeholdene ikke med.

I lørdags var en stor dag, tillykke 
med det til tyskerne, tillykke til dan-
skerne, tillykke til Europa, demokra-
tiet og friheden. Det var en festdag.

Lad os fejre friheden

 | Mathias Würtz Kolster.   
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AF MORTEN UHRSKOV JENSEN
Formand for Dansk Samling

SVIGT Så begik statsminister 
Mette Frederiksen sit første gi-
gantsvigt af  det danske folk. Kun 
en dybt ansvarsløs statsminister 
tillader, at et fly med en terrorist 
med dansk pas får lov at lande i 
Danmark, hvorpå politiet anholder 
ham. 

Det havde været den letteste sag 
i verden at nægte flyet landings-
tilladelse, og hvis det måtte nød-
lande, da at nægte terroristen at 
forlade flyet, indtil det var fløjet et 
andet sted hen end Danmark.

Nu prøver Mette Frederiksen at 
redde den ved at udslynge eder og 
forbandelser over Facebook. Som 
om det vil redde hendes omdømme.

Dansk Samling prøvede at være 
venlig over for statsministeren og 

fremhæve, at hun vist nok havde 
forstået, hvor galt det står til som 
et resultat af  en fejlslagen ind-
vandringspolitik. Det gør Mette 
Frederiksen måske også, men 
statsministeren havde ikke modet 
til at sætte hårdt mod hårdt, da det 
gjaldt helt konkret første gang.

Skam over statsministeren og 
regeringen. 

Med åbne øjne har de gjort Dan-
mark til et farligere sted for etniske 
danskere. 

Mette Frederiksens 
gigantsvigt

Deltag!
Vi vil gerne høre, hvad du 
mener - deltag i debatten 
i Herning Folkeblad og på 
herningfolkeblad.dk 


