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FLENSBORG. Tegninger,
malerier, eksperimenteren-
de arbejder i stof, installa-
tioner og videofilm. Det er
nogle af de genrer, en
gruppe kunststuderende
fra i dag udstiller på
Flensborg Universitet. Det
drejer sig om udvalgte se-
mesterarbejder, som de
studerende inden for fage-
ne tekstillære og bildende
kunst præsenterer for of-
fentligheden til og med

torsdag.
Værkerne kan ses i uni-

versitetets bibliotek og på
femte sal i campusområ-
dets hovedbygning i Cam-
pus 1 rum 642 og 644. Ud-
stillingen åbnes  i aften
klokken 18, og på tirsdag
klokken 14 stiller de stu-
derende op til en offentlig
præsentation. Derefter er
der afslutning på et semi-
nar med læreren Christine
Heil i rum 633. (FlA)

Semesteropgaver 
på udstilling

De velsmurte komikere
John Baatz, René Ri-
chardt og Jeanne Boel i
»Hjælp, vi er på«. Her
kæmper de om at lave
lyde i badekarrene.
(Foto: FlA)

Anmeldelse. Vi be-
finder os år 488, ef-
ter at vores verden er
gået under. Jæger-
sønnen Jor vokser op
med sine venner i
den landlige provins
Gildegran; de drøm-
mer om eventyr og
farefulde bedrifter i
det ukendte. Christi-
an Haun har skrevet
en fin nyrealistisk
fortælling om barn-
dom, venskab og åre-
ne, der går.

KØBENHAVN. Er man til
fantasy, magi, adventure,
gedigne karaktertegninger,
et medrivende plot og et
sprog, der er til at fatte, så
er Christian Hauns »Jor«
absolut værd at gå i gang
med. Forvent ikke et myte-
univers af Tolkiens propor-
tioner, selvom der forrest i
bogen følger et dragende
kort over fabelverdenen
»Novavon« med. Til
gengæld får man, lidt på
tværs af genren, en nær-

mest nyrealistisk fortæl-
ling om barndom, venskab
og årene, der går. Fint for-
talt.

Titelpersonens navn sta-
ves uden »d«, men associe-
rer alligevel til det jæger
og landbrugssamfund, som
han vokser op i. Gilden-
gran, som det hedder, ud-
gør Anden Provins af No-
vavon, menneskenes land,
som det er blevet dem gi-
vet efter den gamle ver-
dens undergang. Her, i år
469 efter rigets fødsel, her-
sker fred og ro grænsende
til dekadence. Den 11-12
år gamle Jor leger med si-
ne venner, Vitus og Camille
og fætteren Neal, at de er
eventyrere på farlige mis-
sioner, ligesom nutidens
teenagere spiller krigsspil
bag ligusterhækkene.

Skæbnesvangert
Men i dobbelt forstand bli-
ver legen til alvor efter no-
gen tid: Jor og Camille bli-
ver glade for hinanden på
en ny måde, og fra da af er
de ikke børn længere.

Lige så skæbnesvangert
er det, at Neal bliver vidne
til en uforklarlig og gruop-
vækkende hændelse, som

ændrer hans livsbane for
altid og trækker ham og
Vitus væk fra hjemmet. Og
da Camille til sidst havner
midt i den tragedie, alle
frygtede ville indtræffe, er
de sorgløse dage endeligt
forbi.

Truet på eksistensen
De skal komme til at mø-
des igen mange år senere
under omstændigheder,
der nok ikke bør beskrives
alt for nøje her.

Men i sagens natur er det
ikke kun fire unge venners
skæbne, der står på spil i
denne fabel - det handler
om artens overlevelse. No-
vavon-myten foreskriver,
at menneskenes hensigt om
at sikre orden inden for sit
rige i de første hundrede år
var truet af halvt-dyriske
Kiestfolk, som siden nød-
tvungent indgik pagt med
overmagten. Men de rører
stadig på sig. Og hvad med
Magikerne, der blev ladt
tilbage ved fødslen af den
ny verden? De er derude
endnu.

Således er »Jor«, som alt
andet inden for den fanta-
stiske genre, at forstå som
en formanende røst fra den

skjulte verden, som vor
forstandsbetonede og poli-
tiske dagligdag fortrænger.
»Glem mig ikke!«. Dette
banale budskab holder
Haun troskyldigt fast i for
historiens skyld, men han
holder sig også nydeligt fri
af utidige paralleller til en
konkret virkelighed. Så
faktisk kan - og skal - man
bare nyde spændingen, og
hvad der ellers falder af
undervejs.

Christian Haun: Jor 300
sider, 275 kroner (Gyl-
dendal).

Jonas Hindsholm Bentzen

Fra leg til alvorlig krig

Fra udstillingen på Flensborg Universitet. (Foto: FlA)

Anmeldelse. Revy kan og-
så spilles om vinteren.
Det finder Det Ny Tur-
néteater en god und-
skyldning for med kome-
dien »Hjælp vi er på«.

SLESVIG. Hvis førstehåndsind-
trykket er det vigtigste, så havde
komedien »Hjælp vi er på« alle-
rede tabt.

Det varer lang tid, før den
kommer i omdrejninger, og i
Slesvig Teater var lyden i første
halvdel decideret dårlig. Kvin-
dernes sang druknede i flere af
numrene i mændenes røst, og
trommer overdøvede resten af
den levende musik.

Men der bliver taget kraftigt

revanche. Da først komedien fin-
der et ben at stå på, er vi lagt
ned. Den bruger både revyen
som virkemiddel, samtidig med
at den også er en parodi på selv
samme. Derfor virker det som
om, de første numre ikke må
være rigtig sjove, før det går løs.

På scenen er fire skuespillere
af meget forskellige tempera-
menter.

Vi ser dem på skift i gardero-
ben, hvor de private dagligdags
op- og nedture udspiller sig: Den
krukkede veteran (Pia Rosen-
baum), alkoholikeren (John
Batz), kvinden der går på om-
gang (Jeanne Boel) og den lidt
vattede revychef (René Ri-
chardt). I periferien er bøssekar-
len (Morten Staack), der funge-
rer som revyens tekniker.

Ind imellem går de på scenen i

dobbelt forstand og præsenterer
regulære revynumre, der er fuldt
på højde med dem i virkelighe-
dens revyer.

Bag scenen
Nogle af numrene er da også lån.
Man genkender for eksempel den
kirkelige skilsmisse-akt fra Søn-
derborg Sommer Revy og Poul
Nyrup Rasmussen-imitationen,
som René Richardt selv stod for i
Græsted Revyen.

Bag scenen har de alle fire de-
res problemer og skavanker:
Dårlig økonomi, sidespring,
druk, lystløgn og et liv på forti-
den. Tilværelsen ligger i pendul-
fart mellem succes og fiasko.
Men dramaerne glemmes hele ti-
den med musik og komik. Og rig-
tig komisk bliver det med en ba-
dekarscene, hvor John Batz, Re-

né Richardt og Jeanne Boel bry-
der stilheden med prutter under
vandet.

Formidabel rolle
Jeanne Boel åbner anden afde-
ling i en formidabel rolle som en
middelsvær kvinde over den fø-
dedygtige alder med slaskelår,
som er dækket af maven – og
som prøver kræfter med erotik-
ken.

Og René Richardt lukker for
ballet med en stribe af fremra-
gende parodier på kendte danske
sangere og musikere – genialt
nok ved ikke at synge deres
kendte sange, men ved at lade
dem fortolke de andres. Povl
Dissing tager sig kærligt af Lars
Lilholts »Kald det kærlighed«,
og Johnny Reimar leverer sin
version af Gasolins »Rabalder-

stræde«. Komikken får dog en
trist afslutning med teaterche-
fens kollaps på scenen.

Er der noget om snakken? Er
det store drama i garderoben
overdrivelsen, der fremmer for-
ståelsen – eller skal vi blot un-
derholdes med en velsmurt kom-
edie?

Vi skal underholdes – uanset
hvad der foregår i skuespillernes
eget liv.

Det Ny Turnéteater: Hjælp vi
er på. Komedie af Gunvor
Reynberg og Hans Kragh Ja-
cobsen. Slesvig Teater, lørdag
aften. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Er der noget om snakken?


