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Karsten Holm fra Galten er én af de danskere, der tager rundt i 
landet og giver den gas som Elvis

Af Camilla Kjærgaard Olesen 

 
Karsten Holm fra Galten giver den gas som Elvis, når han optræder med sit show. Foto: Camilla 
Kjærgaard Olesen 
 

En Elvis i Galten
 

Da han var seks-syv år, blev han blæst omkuld af Elvis-pladen, A Portrait in 
Music. Siden har han været begejstret for den store amerikanske sanger, men 
dog ikke en hysterisk fan, der har Elvis over alt og dyrker ham som et idol. I dag 
er Karsten Holm 48 år og tager ud og optræder med sit Elvis-show 20-30 gange 
om året. Egentlig startede hans show-karriere ved et tilfælde, da han i 2001 var 
med i teaterstykket, Cooking with Elvis, på Svalegangen.  
 
"Jeg fik lov til at købe dragten efter stykket, og så var der ligesom lagt op til, at 
jeg skulle i gang med at lave Elvis," fortæller Karsten Holm, der har ægte Elvis-
bakkenbarter og indimellem farver sit hår sort for at få det ægte udtryk frem.  
 
"Der er en vis troværdighed ved, at det er mine egne bakkenbarter frem for 
nogen, jeg blot klistrer på."  
 
Han sætter dog en ære i også at være sig selv på scenen og ikke bare en kopi 
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af Elvis. Karsten Holm er nemlig uddannet sanger fra konservatoriet.  
 
"Elvis var rigtig dygtig - det går mere og mere op for mig, hvor bredt han 
favnede, og hvor mange genre han kunne synge. Mit show er en form for 
hyldest til ham," smiler Elvis fra Galten. 
 
 

Anekdoter om den virkelige Elvis
Når Karsten Holm giver den gas med sangstemmen og guitaren, får han 
indimellem små anekdoter fra publikum om den afdøde Elvis.  
 
"Der er et par, der har fortalt mig, at de som unge har været til koncert med Elvis 
i Las Vegas, og de får stadig gåsehud, når de taler om det på grund af hans 
store karisma, når han gik på scenen."  
 
Undervejs i sit 30 minutter show fortæller Karsten Holm om den store sange, der 
stadig sælger verden over. Og selv om han prøver at give publikum en personlig 
oplevelse, har han alligevel øvet sig på at hoppe rundt på samme måde som 
Elvis, og til nogle af sangene synger han også meget ligesom ham.  
 
"Jeg får at vide, at jeg ligner ham, det synes jeg ikke, men det er lyden og 
stemningen, der gør, at det bliver lidt, som da han stod på scenen," smiler 
Karsten Holm.  
 
I anledningen af 30 års dagen for Elvis' død var Holm i USA i et par uger for at 
indspille en CD, og når han nu var der, skulle han lige et smut forbi sang-
kongens hus, Graceland i Memphis.  
 
"Nu havde jeg hørt og læst om det hele mit liv, så det var ret specielt selv at stå i 
stuerne, men det var ikke så stort, som jeg havde forestillet mig, faktisk meget 
ligesom en pæn Risskov-villa." 
 

 
Karsten Holm har tre forskellige sæt tøj, når han er ude at optræde. Det ene sæt er fra teaterstykket, 
han var med i på svalegangen, og et af de andre har han fået specialsyet. Foto: Camilla Kjærgaard 
Olesen 
 

 

Elvis i kirken
Foruden hans show er Karsten Holm også begyndt at tage rundt i kirker 
sammen med den lokale organist fra Galten - det kalder de for Elvis i kirken.  
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"Det er for at gøre noget anderledes - Elvis sang jo også gospelmusik, og det er 
en anden måde at underholde på," siger Elvis-kopien fra Galten.  
 
Man kan se meget mere på hans hjemmeside: www.karstenholm.dk. 
 
 
 
Publiceret: 15. Juni 2009 13:00 
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