
Anmeldelse. Jacob
Morild er mest mor-
som, når han er gif-
tig. Ene mand på sce-
nen i Flensborghus
sluttede han teater-
sæsonen af i Sydsles-
vig.

FLENSBORG. »Det går over -
igen« hedder Jacob Morilds
one-man-kabaret.
Men det går ikke over. Det

ved vi godt. Og han prøver
egentlig heller ikke at bilde os
det ind. Næh meningen er
faktisk den modsatte. Han
fortæller os om alle de løjer-
ligheder, vi skal udsættes for -
og udsætter hinanden for.
Når det skal være morsomt,

bliver det nogle gange lidt
tamt i forestillingen. Men når
det så bliver kynisk, bliver det
først rigtig morsomt. Og der-
efter lægger Jacob Morild
igen handsken og stryger
publikum lidt på kinden.
Fredag aften stod han på

scenen i Flensborghus og sør-
gede for en lun anretning til
Sydslesvigsk Forenings afslut-
ning på teatersæsonen.

Forrygende parodier
I skiftende munderinger lod
han os møde den nogenlunde
glade dansker. Den forurette-
de dansker. Den selvfede dan-
sker. Og ham der kommer ind
i en forsamling, til et kursus
som en bunke offentligt an-

satte er sendt på, og hjerne-
vasker dem med alskens al-
mindeligheder, der nu pludse-
lig viser sig at være tidens
mantra. En fyr der får nogle
penge for at fyre en pep-talk
af, før han uforpligtende rul-
ler videre til det næste sted,
hvor han kan binde nogen no-
get på ærmet.
Når vi ikke rigtig ved, hvor

det hele bærer henad, er det
sgu da rart, der kommer en
mand (eller en dame) og for-
tæller os, hvordan tingene
hænger sammen. Den slags er
set ofte.
Dette er en af kabarettens

forrygende parodier med bid i.
Starten er træg, men publi-
kum begynder langsomt at
fatte, at her skal ingen føle
sig sikker.

Mødet med os selv
Alle de andre er også én selv.
Idioten, der alle sammen står
lige i døråbningen i S-toget,
når man skal ind, eller man-
den, der brokker sig, fordi
man taler i mobiltelefon i en
stillekupé. Ja, hvor søren skul-
le man ellers gøre det? I de al-
mindelige kupéer er der så
megen larm, at man ikke kan
tale i telefon!
Og så er der historien om

Karl Smart, der har succes
med det meste, indtil han som
40-årig sætter træskoene,
fordi stressen æder ham op:
»Da de andre fik bumser, fik

han noget på den dumme. Der
var ikke den fløde, han ikke
kunne skumme«, rapper Jacob
Morild - det modne publi-
kums Nik eller Jay.
Rigtig dejlig giftig bliver Ja-

cob Morild i sketchen »Gamle
dage«, hvor en gennemsyret
jeronimus ønsker sig tilbage
til dengang, Cecil var noget

rigtige mænd røg, og Djengis
Kahn var selve symbolet på
politiske korrekthed. Og Otto
Brandenburg-klassikeren bli-
ver til »Alle sømænd er glade
for mænd«. Ude på søen ban-
ker hjertet ikke for  Susanne,
Birgitte eller Hanne eller Tove

eller Anne og Lizzy og Kiz,
men for Peter, Bjarne og Otto. 

Venlighed
Jamen er kabaretten da så ik-
ke til fire masker? Åh... dertil
er der også nogle stykker med
for lidt kadence og for megen

venlighed. Det er tydeligt, at
»Det går over - igen« ikke skal
jage alt for mange sarte sjæle
væk. Når man er vant til rå
stand op, så er Jacob Morild
meget pæn.

Café Liva: »Det går over -
igen« med Jacob Morild.
Opført i Flensborghus fre-
dag aften. Arrangør: Syd-
slesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Otto Brandenburg-klassikeren bliver til »Alle sømænd er glade
for mænd«. Ude på søen banker hjertet Peter, Bjarne og Otto.

En lidt selvgod behandler-type, socialrådgiveren eller psykolo-
gen, fortæller de offentligt ansatte, hvordan de skal tackle livet.

»Da de andre fik bumser, fik han noget på den dumme. Der var
ikke den fløde, han ikke kunne skumme«, rapper Jacob Morild.

»Nej i GAMLE dage, dengang Djengis Kahn hærgede, og folk
blev spærret inde i lejre, da var ALTING meget bedre....«

Alle de
andre er
én selv

Anmeldelse. Lars Kjædega-
ards spændingsroman »Den
røde labyrint« er herlig læs-
ning.

KØBENHAVN. »Den røde labyrint« af Lars
Kjædegaard er en af den slags gode kri-
mier, hvor det ikke så meget handler om,
hvem der har gjort det, som om hvorfor
han gjorde det. Og så alligevel.
Vi er tilbage i selskab med de stilfær-

digt møgkompetente strissere Hvid og
Belling med fornavnene Anita og Thor.
De har fået en mordsag på halsen - en

ubehagelig en af slagsen: en niårig dreng
er blevet kvalt.
Morderen tilstår imidlertid hurtigt. Lidt

for hurtigt, måske. Belling har en nagen-
de mistanke om, at intet er, hvad det ser
ud til at være.
Den mistanke bliver kun stærkere, da

nogen myrder morderen - og så går ikke

den vilde skattejagt, men det langsomme,
grundige opklaringsarbejde.

Originalt plot
Lars Kjædegaard har sat et intrikat og
originalt plot sammen, hans personer er
ekstremt troværdige - men det er måske
hans fortælletempo, som for alvor hæver
»Den røde labyrint« over mængden af kri-
minalromaner.
Vi får intrigen ridset op, så den frem-

står som et gedigent stykke virkelighed,
og det er rent ud sagt vederkvægende.
Overbevisende og vederkvægende.
Kjædegaard har i den grad forstået, at

den gode fortælling ligger i de små ting -
som da vores helt til sidst i bogen konsta-
terer, at måske er der en gud, der driver
ham igennem livstrætte håbløse dale af
dage, men ved aftenstide alligevel viser
sin nåde i en wienerschnitzel.
Belling og Hvid er et bekendtskab, som

den krimi- såvel som kvalitetselskende
læser bør gøre sig hurtigst muligt.

Lars Kjædegaard: »Den røde labyrint«.
Krimi. 272 s. 249,95 kr. (Rosinante).

Christina Blangstrup Dahl,
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Vederkvægende realistisk krimi

Lars Kjædegaard er tilbage i
krimigenren, som han må si-

ges at have gehør for. 


