
Karsten Holms CD-drøm blev realiseret
Lokale Karsten Holms 
langstrakte projekt 
omkring indspilning af 
en CD er nu fremme ved 
målstregen.

Den officielle udgivelse 
af den amerikansk-ind-
spillede CD finder sted 
på tirsdag, sideløbende 
med at Karsten Holm 
dukker op på skærmen 
i forbindelse med en 
Tema-aften på DR2.
For hovedpersonen går 
forhåbningerne i retning 
af, at det samlet set vil 
skabe øget opmærk-
somhed om ham som 
musiker.

- Jeg er helt blank på 
hvad det kan give; lige 
fra ingenting til en hel 
masse, men jeg synes, 
at der hersker en god 
stemning omkring 
CD'en, og jeg kan næsten 
ikke forestille mig, at 
det ikke giver et ryk 
med tre ting på en gang, 
idet der både er 30 års 
jubilæet for Elvis' død, 
CD-udgivelsen og TV- 
programmet. Til sammen 
burde det resultere i et 
eller andet, siger Karsten 
Holm.
Han er allerede i gang 
med at sælge fra andet 

produktionsoplag á 500 
CD'er, og der ryger typ-
isk op til 20 stk., når han 

Karsten Holm kan 
følges i DR2 på  
tirsdag kl. 20.30
Et TV-holds mandsop-
dækning af Karsten Holm 
på arbejdet ved Storring 
kirke, på  showjob som 
Elvis og frem for alt under 
CD-optagelserne i USA er 
blevet til 35 minutter lang 
udsendelse, der vises påp 
DR2 i forbindelse med en 
Tema-aften på tirsdag.
Udsendelsen med Karsten 
Holm har titlen »Elvis on 
my mind« og i presseop-
lægget om udsendelsen 
skriver DR: 
»Aftenens første indslag 
er den poetiske portræt-
film ’Elvis on my mind’ om 

kirkegårdsgraver Karsten 
Holm fra Stjær i Midtjylland. 
Karsten har altid været lidt 
af en dagdrømmer, og det 
er han også i dag. Karstens 
dagligdag går med at sende 
børnene i skole og passe sit 
arbejde i kirken. 
Men i weekenden ændrer 
Karsten karakter, når han 
ifører sig den røde paliet-
dragt. Karsten har Elvis på 
hjernen, og i det daglige ar-
bejde på kirkegården i Stor-
ring Kirke drømmer Karsten 
om Elvis. Hvordan mon han 
var? Vidste han, at han skulle 
dø så ung? 
Elvis fylder meget i Karstens 
liv, så meget at Karsten bru-
ger alle weekenderne til at 
rejse rundt og optræde og 

synge som Elvis Presley. 
Men Karstens store drøm er 
at komme til USA, og ind-
spille en Elvis plade. Drøm-
men går i opfyldelse, og Kar-
sten rejser til Memphis, og 
indspiller sin plade. Han får 
også en snak med en af Elvis’ 
korpiger - Kathy Westmore-
land. Det bliver en dyb snak, 
om Elvis som elsker, kæreste 
og ven, og om Elvis´ sidste 
timer. Karstens drøm kulmi-
nerer, da han måneder sene-
re kan holde pladereception, 
i den lokale Brugs i Stjær.«

Elvis-industri
Tema-aftenen på DR2 om-
fatter også en reportage om 
Elvis-dyrkelsen i Randers. 
Her driver Henrik Knudsen 

den til dato største Elvis 
forretning udenfor USA 
– Elvis Unlimited. 
Han har skabt et museum, 
åbnet butik, driver Elvis 
fanklubben i Danmark, 
udgiver bøger, tidsskrif-
ter og musik, og arrange-
rer koncerter og rejser til 
Memphis. 
Desuden vises en engelske 
dokumentarfilm om en 
fan som for 18.000 dollars 
køber Elvis Presleys gamle 
blå skjorte. Lige præcis dén 
skjorte, som Elvis bar ved 
den legendariske koncert i 
Tupelo den 26.sept.1956. 
Men så kommer han i tvivl 
om ægtheden, da en knap 
sidder forkert i forhold til 
et gammelt foto.

Karsten Holm i DR2 på tirsdag

Coveret til Karsten Holms CD”Always on my mind”. Den indeholder 
ikke kun Elvis-musik, men også Karsten Holms favoritnumre af Frank 
Sinatra, Beatles, Tom Jones og endelig et enkelt af Karsten Holms egne 
numre ”I've always loved you”.

er ude at optræde med sit 
Elvis-show.

Nye projekter

- Den generelle 
tilbagemelding fra folk, 
der har hørt CD'en, er 
at det er rigtig godt, og 
at de specielt godt kan 
lide mit eget nummer 
på CD'en, siger Karsten 
Holm med reference til 
den vellykkede indspiln-
ing »I've always loved 
you«; en kærlighedserk-
læring til Karstens bedre 
halvdel, Bente.
Det har også givet ham 
blod på tanden til at 
forsøge sig med en ny 
CD-indspilning.
- Min idé er at lave seks 
originale sange og lige 
så mange cover-numre 
af noget helt andet. 
Det skal slet ikke være 

TV-udsendelsen på tirsdag runder også Karsten Holms hverdag som 
kirkegårdsgraver ved Storring kirke.

Elvis næste gang, siger 
Karsten Holm og be-
toner, at det ikke handler 
om at lægge afstand til 
Elvis-imaget, men blot 
at han har lyst til også 
at vise andre sider af sig 
selv.
- Jeg er samtidig meget 
i tvivl, om det skal være 
på dansk eller engelsk. 
Jeg kunne godt tænke 
mig at lave noget på 
dansk, men det virker 
lidt malplaceret at tage 
til USA og få musikerne 
til at spille til noget, man 
synger på dansk til, siger 
Karsten Holm og tilføjer:
- Men jeg håber også at 
få gang i nogle danske 
sange, så på tanke- og 
idé-plan arbejder jeg på 
to projekter, men det 


