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Tommy Peer Kaae Hent PDF Tommy Mortensen Seebach var ønske-, ene- og vidunderbarn. Som 6-årig
debuterede han som pianist på forældrenes burgerbar. Som 15-årig turnerede han med tidens største navn,
pigtrådsgruppen Sir Henry & His Butlers. Og som 29-årig kronede han en stribe landeplager med ”Disco
Tango” og sejren i Dansk Melodi Grand Prix 1979. Seebach blev kendt og prydede de glittede sider i

ugepressen med sin smukke kone Karen og kernefamilien – og alle var på fornavn med Tommy, der nægtede
at være en krukke og gav sine fans hver en centimeter af sig selv. Men hitsene blev færre, Grand Prixjuryen
begyndte at afvise hans sange, og økonomien skred. Tommy greb flasken – det var hans svar på modgangen.
Han flygtede og satte familielivet over styr, selv om det betød alt for ham. Derouten sluttede, da hans hjerte
sagde stop en formiddag i 2003. En teltholder på Bakken fandt Tommy død i skoven, kun 53 år gammel. Kun

få meter fra det sted, hvor eventyret begyndte med Sir Henry knap 40 år tidligere.
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Kun få meter fra det sted, hvor eventyret begyndte med Sir Henry
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