
FLENSBORG AVIS — Onsdag 28. oktober 2009 — 17
F L E N S B O R G

KULTUR

Anmeldelse. Wilhelm
Topsøes »Operasan-
gerinden« er en un-
derlig hybrid, der bå-
de vil det ene og det
andet, og så flyder
det hele ud i ingen-
ting.

KØBENHAVN. Man tager en
operasangerinde ved navn He-
lene, hendes lægemand Cle-
mens, datteren Louise, som er
lesbisk, samt sønnen Victor,
hvis faderbinding nærmer sig
det patologiske.

Dertil lægger man et par el-
skerinder, et uægte barn, He-
lenes naive veninde Grethe,
der er livsstilsmedarbejder på
et ugeblad, en ulykkeligt for-
elsket jurist, forskellige sange-
re, både sopraner og baryto-
ner, samt nogle mere perifere
personer, som kunne kaldes
koret.

Alle disse lader man så del-
tage i en handling, hvis røde
tråd er kærlighedens mang-
foldige sider, der blandt andet
inkluderer selvmord, psykiske
nedbrud og frelsende engle.
Ud af det hele kommer noget,
der kunne ligne librettoen til
en opera, og ja, det mærkes,

at forfatteren også er libret-
tist, for handlingens intriger
og forviklinger i denne roman
lader netop intet tilbage i for-
hold til operaens verden. Og
havde Topsøe dog blot holdt
sig til operaen som det bæ-
rende motiv i denne roman,
men han vil meget mere, så
meget mere, at fortællingen
kommer til at virke ufri.

Utroskab
Store dele af handlingen er
henlagt til Israel, blandt andet
Tel Aviv, hvor Helene skal syn-
ge Leonore i »Fidelio«. Beetho-
vens opera er en hyldest til
den ægteskabelige kærlighed,
og Leonore er i den villig til at
ofre alt for sin mand. Rollen
er en tydelig kommentar til
Helenes ægteskab med Cle-
mens, som er ved at forlise på
grund af hans nylig afslørede
utroskab.

Lige før afsløringen har He-
lene sunget Feltmarskalinden i
Richard Strauss’ »Rosenkava-
leren« og i rollen erkendt det
jordiskes forgængelighed, så
der er lagt op til stor eksisten-
tiel selvfordybelse, et forsøg
på at finde sin egen identitet
både via samt frigjort fra
operafiktionens karakterer.

Eksistensens vadested
Er hun en Desdemona, Otellos’
kone, der dyrker den grænse-
løse kærlighed, er hun Elisa-
beth i Wagners »Tannhäuser«,
den rene, ideale kærligheds
kvinde, eller er hun i virkelig-
heden Elektras søster Chrysot-

hemis, der blot ønsker at leve
et normalt, ukompliceret liv?
Helene prøver at forankre sig i
den konkrete virkelighed,
men: »... jeg synes, det er let-
tere at forstå andre menne-
sker, når de ligner noget fra
en opera«; vores operadiva be-
finder sig i en slags eksisten-
sens vadested, hvor vejen over
er fuld af angst og usikkerhed.

Melodramatisk
Så langt fungerer romanen
med sit melodramatiske tilsnit
udmærket, men så er det, for-
fatteren med opholdet i Israel
som påskud indfletter religiø-
se motiver.

Helenes mor er jøde, hvilket
animerer hende til at overveje
forholdet mellem jødedom og
kristendom, og nu flyder bo-
gen over med religiøs snak.

Der tales meget om forhol-
det mellem vi og jeg, hvor jeg

er den kristne, vistnok opfat-
tet som kun ansvarlig for sig
selv, mens jøden allerede gen-
nem Bar Mitzva gøres ansvar-
lig for VI, det jødiske folk.

Letkøbt prygelknabe
Det bringer videre til en dis-

kussion om Mellemøsten og
den israelsk- palæstinensiske
konflikt samt til politiske for-
hold i Danmark, i hvilken for-
bindelse det lykkes bogen at
blive stueren gennem en ene-
stående modig kritik af Dansk
Folkeparti, som i dag - med
eller uden grund - er alles let-
købte prygelknabe. 

Konklusionen må desværre
blive, at denne roman er en
underlig hybrid, der både vil
det ene og det andet, og så
flyder det hele ud i ingenting.
Den kunne med fordel have
været delt i tre: En trivi, en
religiøst/politisk samtalebog
samt en spændende på musik
baseret eksistensdebat; her
endte ordene som litterær
muzikzak.

Wilhelm Topsøe: Operasan-
gerinden. Roman. 384 s.
350 kr. (Lindhardt & Ring-
hof)

Preben Rasmussen
red@dagbladene.dk

Litterær muzikzak

Anmeldelse. Christi-
an Steffensen og Jet-
te Sophie Sievertsen
causerede, spillede og
sang Benny Ander-
sen-tekster i Flens-
borghus. De så ud til
at nyde det - så det
gjorde publikum og-
så.

FLENSBORG. Benny Andersen
er en rigtig energispreder. Han
kan så meget med ord, at han
kan tillade sig at have de rig-
tige meninger helt gratis.
Kunstnere har mange fordele.
De kan sige, når noget er galt
helt uden at komme med
buddet på det rigtige. Løsnin-
ger er ikke det letteste i ver-
den.

Den Danske Skueplads er på
turné med Benny Andersen-
forestillingen »Mine sange er
flyvende breve«, og i mandags
var scenografien bredt ud i
Flensborghus, hvor salen var
pænt fyldt op med gæster.

Christian Steffensen og Jet-
te Sophie Sievertsen er på
scenen i denne sprudlende ka-
baret, hvor ordene overrum-
pler og tryllebinder publikum.
Når bare man gør det på den
rigtige måde, kan man næsten
få hvilket som helst budskab
ud.

Benny Andersen, digteren i
sit lønkammer, ynder at skrive
om mennesker, der har alt for

travlt til at leve livet. Om dan-
skere, der har nok i sig selv.
Og danskere, som i virkelighe-
den ikke er så danske, ja fak-
tisk mindre danske end sven-
skerne.

Det var den dosis, publikum
fik et par timer af i Flensborg.
Med Christian Steffensen og
Jette Sophie Sievertsen (der i
øvrigt stammer fra Gråsten)

som to lige legekammerater,
der causerer, spiller og synger
Benny Andersen-tekster til ak-
kompagnement af Lars Boye.

Her skal musikken og bog-

stavernes finurlige leg passe
med alt det andet, en klar dik-
tion og for den kvindelige
halvdels vedkommende, en
stærk jazzet stemme. Og det

gør det. Der er substans og fi-
nurligheder i numrene, og de
to skuespillere afleverer dem
på en måde, så de ser ud til at
nyde det. Der er næppe postet
den store økonomi i denne fo-
restilling, men der kommer
utroligt meget ud af de bare
ord.

Man nyder den influenza-
ramte danskers Virus-Blues,

hvor Christian Steffensen sag-
tens kan holde trit med den
måde, Povl Dissing har gjort
nummeret kendt på. Steffen-
sen her iklædt slåbrok og med
et termometer i munden: »En
virus fra Virum er virkelig vi-
ril«.

Liderlige mobiltelefoner
Og livet er usundt. Der er
snart ikke det, vi ikke må
stoppe i munden, og gør vi
det, er det sikkert sundt i dag,
og usundt i morgen.

Der er en sang, som forkyn-
der fordelen ved at være
langsom i en tid, hvor vi ikke
har tid til at gå i seng med
hinanden, fordi mobiltelefo-
nerne er blevet liderlige. Og
være borger i smilets land er
ikke spor morsomt, når man
nu skal bære sit smil med et
smil.

Men som Benny Andersen
selv konstaterer: »Danmark
består af Himmelbjerget såvel
som genbrugscentralen i
Gladsaxe«.

Den Danske Skueplads: Mi-
ne sange er flyvende breve.
Tekst og musik: Benny An-
dersen. Manuskript og sice-
nesættelse: Jørgen Heiner.
Opført i Flensborghus man-
dag. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening (teater- og kon-
certudvalget og det huma-
nitære udvalg).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Virus fra Virum er virkelig viril

Christian Steffensen og Jette Sophie Sievertsen  er frække, fiffige og fyldt med overskud i den underholdende Benny Andersen-fo-
restilling »Mine sange er flyvende breve«.
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Anmeldelse. Medici-
nalindustriens og
forskningens etik og
moral inden for klo-
ning og genforskning
er til debat i Ole Clif-
fords udmærkede sci-
ence thriller.

KØBENHAVN. Finanskrisen
rammer selv sunde virksomhe-
der. Uden egentlig grund ras-
ler det store medicinalfirma
GlobalChems aktiekurserne
ned, og bestyrelsesformand
Buck Frazier kan bare se un-
drende til. 

Men med en generalfor-
samling for døren må der gø-
res noget, da en aktionærfrak-
tion arbejder på at opsplitte
virksomheden. Frazier graver
derfor en tidligere afvist hen-
vendelse fra Geniom, et firma
der arbejder med genmodifi-
ceret medicin, frem. Måske
ligger her nøglen til at over-
bevise aktionærer og finans-
markedet om, at GlobalChem
har vækstpotentiale. 

Med denne optakt er vi
dybt inde i den medicinske
frontzone, som Ole Clifford
tidligere har beskæftiget sig
med. Igen i »Troldmanden fra

Waterloo« oprulles et spæn-
dende handlingsforløb, for
Frazier sætter detektiven Har-
ry McFarlane til at undersøge,
hvem det er, der står bag Ge-
niom, og om den måde der
arbejdes på er etisk forsvar-
ligt. 

Det fremgår nemlig ikke af
det tilsendte prospektmateria-
le. Som hjælper hyres også
danskeren Mikkel, som kan
mere end sit fadervor, når det
gælder om at trænge ind i
den virtuelle edb-verden.

Det forskningsområde,
McFarlane trænger ind i, ar-
bejder med muligheder for at
ændre på de arvelige egen-
skaber. 

Man forsøger således at ud-
styre fostre med afdøde per-
soners egenskaber, for eksem-
pel ved at bruge Einsteins
genmateriale. »Troldmanden
fra Waterloo«, lægen Albert
Nougan, virker dog troværdig
nok, eller gør han?

Clifford er god til at »snyde«
sine læsere. Bedst som man
tror, man har styr på de spe-
gede sammenhænge, dukker
der overraskede handlingsskift
op, og når det hele til sidst sy-
nes at gå fint op, sker det med
atter et elegant twist.

Ole Clifford: Troldmanden
fra Waterloo. 386 s. 299 kr.
(Forlaget Mrs. Robinson)

Henrik Tjalve
red@dagbladene.dk

Finanskrise og
genforskning


