Hilsen fra Karsten Sommer, der bor i Nuuk på Grønland
Han var producer for Demos på Slumstormer pladen i 1971
SMS læst højt af Tove Jensen fra Demos ved releasefest i Folkets
Hus i Stengade 50
En lille hilsen til" de gamle slumstormere" fra Nuuk.
Ih hvor ville jeg gerne have været med i dag til fest i Folkets Hus!
En masse grå hår og skæg - men sikkert også hen ad vejen med det samme
glimt i øjet som dengang.
Men der er langt fra Grønland til Nørrebro, så I må nøjes med den her hilsen.
Selvfølgelig kan jeg ikke huske SÅ meget fra den gang.
Har minder om at møde jer i en lille lejlighed på Nørrebro - og senere
arbejdet med indspilningerne - jeg mener det var i ASA-studiet i Lyngby?
Jeg mener Hans Henrik Koltze hjalp med til at få det til at lyde ordentligt?
Håber han er med i dag.
Og jeg husker bare hvor stolte vi var af resultatet. En stor tilfredsstillelse at
udsende den - I var så rene i jeres engagement - alle gjorde deres bedste pladen fangede tiden - min for længst afdøde far sagde "det er jo folkeminde
samling I laver".
Og han viste sig jo at have ret. Nu står I 42 år senere, og oplever at det I
lavede, har et budskab også til folk i 2013. Det er fanme godt gået!
Men sådan er det jo, når man kæmper en retfærdig sag - så har det bud til
alle tider.
Og vil også mindes Jens Nordsø der lavede det flotte cover - med Avi Sagild
på sidelinjen - og de skøre unger Mikkel, Klaus, Nikolaj og Paprika hoppende
rundt overalt.
Forleden dag, da jeg kørte på arbejde i bussen her i Nuuk mødte jeg en ven,
og fortalte ham om genudgivelsen.
Han var 4 år da pladen kom - og boede i Sisimiut, så han sagde
"Slumstormerne?" - hvad lavede de?
Og så sang jeg "Det kan blive bedre kammerat" - hele første vers - lige ud af
hovedet, midt i bussen - højt - selvom jeg ikke har sunget eller hørt den i 3040 år!
Og folk smilede i bussen - hvert et ord passer også på os heroppe - sådan er
det med gode folkesange.
Tillykke til os allesammen - og hav en god fest
- kærlig hilsen Karsten Sommer

