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Anmeldelse. Der er dra-
matik, konfrontation og
gode dialoger i musicalen
»von Scholten«. Men også
musikalske mangler og
ahistoriske bileder.

FLENSBORG. – Jeg tager alle dem,
jeg lyster. Det er min ret, udbryder
von Scholten i al sin kådhed blandt
de sorte dansedamer i Dansk Vestin-
dien.

Et øjeblik går der ren Jørgen Leth i
musicalen om den danske embeds-
mand, der stoppede slaveriet på De
Vestindiske Øer stik imod den danske
konges og regerings ordre – og til
plantageejernes store fortrydelse.

Lørdag aften gæstede Folkete-
atret.dk Flensborg Teater med den
underholdende, men nogle gange
lidt pudsige musical »Peter von
Scholten«.

Musikken er en ren anakronisme.
Der er hverken megen guldalder eller
meget Vestindien over den, men den
er venlig at lytte til, selv om meget
går ind ad det ene øre og ud af det
andet. Lidt mere sans for det histori-
ske og det lokale kunne komponisten
Lasse Aagaard godt have haft.

Og lidt forvirrende bliver det også
med flere af videoprojektionerne –
eksempelvis med det moderne Chri-
stiansborg som et symbol på kon-
gens København. Man kom vel mere

til at tænke på Bent Stuckert eller
Kaare R. Schou og endnu engang po-
litisk slabberads. Christiansborg er
malplaceret i denne sammenhæng,
for kongen rykkede ud af Christians-
borg i 1794 ti år før, at von Scholten
som ung fændrik første gang satte
sine fødder på De dansk-vestindiske
Øer, og det nuværende Christians-
borg Slot blev først bygget 100 år
senere.

Men musical er jo trods alt kun

underholdning og ikke historieun-
dervisning. Og man får da også en
ganske fornøjelig aften med en god
historie, ganske intelligente dialoger
(der ligger et godt stykke over musi-
cal-gennemsnittet) og fængende
dramatik.

Startscenen er en desillusioneret
Peter von Scholten (Anders Gjellerup
Koch), der er vendt hjem til skandale,
har tabt sin anseelse og også sin
pension. Desværre får vi ikke klart

fortalt, at von Scholten blev dømt
for embedsforsømmelse af en kom-
missionsdomstol, mens Højesteret
senere frifandt ham.

Dumt svin synges godt
Fra startscenen skrues tiden tilbage
til Vestindien, hvor von Scholten fuld
af optimisme slår sig ned med kone
(Birgitte Raaberg) og datter (Josephi-
ne Ellefsen/Emma Schlägelberger).
Det varer ikke længe, før han får sig

en lokal elskerinde, Anna Heegaard
(Nicoline Siff Møller), giver slaverne
bedre kår og kommer i uføre hos
plantageejerne, der føler sig truet af
hans reformer – repræsentant for
plantageejerne er Saunders, der spil-
les af Kristian Boland. Et dumt svin,
Saunders, men Boland synger ham
stærkt. Der er masser af dramatik i
denne brutale, men også charmeren-
de figur.

Salsa-gymnastik
Koreografien tenderer til det kitsche-
de. Igen: Ganske underholdende,
men lidt for overfladisk-folklore ag-
tig med en blanding af bongo-bongo
og salsa-gymnastik.

Generelt går det bedre med hand-
lingen end med musikken. Det er den
klare konflikt mellem »de blanke« og
»bavianerne«, det solide skuespil, der
giver publikum en oplevelse. Kon-
frontationerne står stærkt – især når
Max-Emil Nissen og Luisa Yaa Aisin
som slaverne Martin og Sarah på
hver sin måde sætter sig op mod det
hvide overherredømme.

Scenebillederne er enkle, og Waa-
ge Sandøs instruktion stram og med
perfekt timing. Alt dette trækker
opad. I Flensborg blev det kvitteret
med stående bifald. 

Folketeatret.dk: Von Scholten – af
Sune Svanekier. Musik: Lasse Aa-
gaard. Instruktion: Waage Sandø.
Kapelmester: Stig Christensen.
Flensborg Teater lørdag aften –
arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fængende drama med kitsch

Peter von Scholten (Anders Gjellerup Koch) er en frodig hædersmand splittet mellem pligt og humanisme og mellem
fornuft og begær. Her har han et godt tag i sin mulat-elskerinde (Nicoline Siff Møller).

I vore dage anses von Scholten som en helt. I sin samtid blev han efter slavernes frigivelse anset
som en landsforræder.

Max-Emil Nissen spiller Martin, der ønsker oprør og frihed nu,  og Louisa Yaa Aisin hans kæreste,
som han gør gravid.

Nekrolog. Netop afdøde Grethe
Sønck nåede 60 år som folkekær
sanger og skuespiller. Særligt slog
hun sine folder inden for revyen,
hvor hun har haft en enorm be-
tydning.

KØBENHAVN. Da Grethe Sønck fejrede sin 80-
års fødselsdag i sommer, kunne hun se tilbage
på mere end 60 år som sanger, film- og ikke
mindst revyskuespillerinde - altid i øjenhøjde
med folket. Fredag aften blev folkekære Sønck
fundet død i sit hjem i Nordsjælland.

Billedet af Grethe Sønck står printet på
mange danskeres nethinde - ikke mindst fra en
tv-tid, hvor DR havde monopol på at under-

holde den danske befolkning: Grethe Sønck
kravler rundt på gulvet på alle fire i Gæt&Gri-
masser, mens hun forsøger at få sine storgri-
nende skuespillerkolleger til at forstå, at et
pindsvin og muldvarp danser kinddans til bam-
ses fødselsdag.

Men situationen er ikke bare typisk for en
tid, hvor alle så det samme i tv; den er også ty-
pisk for Grethe Sønck. For Grethe Sønck er om
nogen både folkelig og helt nede på jorden.

Grethe Sønck blev født i den lille by Hjerm
mellem Struer og Holstebro, men flyttede alle-
rede som fem-årig til København. Her gik hun
på Rådmandsgade Skole på Nørrebro, men der
gik ikke mange år, før musikken trak mere end
skolen. Hun var bare 17 år, da hun i 1946
vandt en talentkonkurrence i Hollænderbyen
på Amager. Lige siden har hun underholdt dan-
skerne som dansktopsanger og skuespiller i bå-
de revyer og film.

Sangen trak mest i Grethe
Sønck i de første år. Forkærlighe-
den var hos jazz og swing, og
hun var en populær jazzsanger-
inde i Sverige. Men det var, da
hun i 1959 sagde ja til at prøve
kræfter med danskpop og sang
om »Klaus Jørgen«, at hun for al-
vor slog igennem i den brede be-
folkning som sangerinde. Sangen
solgte til guld og grundlagde en karriere på
toppen af danskpoppen.

I begyndelsen af sin sangkarriere var Grethe
Sønck gift med Hjalmar Nicolausen. Ægteska-
bet varede dog kun kort, blandt andet fordi
manden ikke accepterede sin hustrus sang og
musik.

Det billede ændrede sig totalt, da Grethe
Sønck blev gift på ny. Hun mødte i 1958 Vol-
mer Sørensen, og de to kom til at danne et hi-

storisk parløb i dansk revy.
Grethe Sønck begyndte i 1962 i

Cirkusrevyen, og senere var hun et
fast del af Nykøbing Falster-revy-
en, der med Volmer Sørensen som
direktør udviklede sig til Revykø-
bing. Ægteparret forsatte siden på
Amagerscenen, og i 1979 overtog
de Cirkusrevyen, som på det tids-
punkt var presset i bund økono-

misk.
Grethe Søncks store betydning for dansk re-

vy blev understreget, da hendes 50 års jubilæ-
um i 1997 blev fejret med to store shows i Cir-
kusbygningen.

I 1993 modtog hun Bakkens Oscar og i 2002
Thorleif-prisen for sin mangeårige indsats for
dansk revy. Så sent som i sidste uge optrådte
Grethe Sønck på Frederiksberg. /ritzau/

Dansk revy har mistet et ikon

Grethe Sønck blev 80 år.


