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Blæsere på stribe. Fra venstre er det saxofonisterne Morten Carlsen, Jakob Mygind, Gunnar Halle og Kasper Tranberg.
(Fotos: Sebastian Iwersen)

Anmeldelse. Da den tidligere mod-
standsmand Helge Stub døde i
2002, havde han endnu ikke skrevet
sin erindringsbog færdig. Den ud-
kommer nu - med en hyldest til von
Schalburg, der ledede Frikoprs
Danmark.

KØGE. Helge Stubs liv blev præget af en
stærk nationalfølelse og retfærdighedssans.

Som han selv beskriver sin alsidige til-
værelse kan den faktisk sammenfatttes i 
ordene: Engang garder - altid garder. Det lå
allerede i hans opvækst i et borgerligt, lavere
middelklassehjem i tyvernes og tredivernes
København, og hans vej kom til at gå via det
frivillige Kongens Livjægerkorps, Den konge-
lige Livgarde, Politikorpse, Modstandsbe-
vægelsen og i det civile liv som rejsende euro-
pæisk salgsdirektør for et svensk industrifir-
ma.

Ved sin død i Hornbæk 2002 efterlod han en
ikke færdigredigeret bog, som han kaldte
»Politibogen«. Hans ægtefælle gennem 60 år
har nu med venners hjælp færdiggjort og ud-
sendt »I politiets tjeneste«. 

Han var med til at foretage anholdelsen af
efterkrigstidens danske sortbørskonge kendt
som »Edderkoppen«, og han blev udtaget som
en af ti betjente, der skulle foretage henrettel-
sen af danske krigsforbrydere. Man kunne si-
ge nej, men Helge Stubs betænkningstid var
kun kort, og han beretter detaljeret om den
nat, da tre medlemmer af »Lille Jørgen Grup-
pen« blev skudt. Dagen efter udførte han sit
job som motorsagkyndig, og da han kørte
over Raadhuspladsen, så han en plakat, der
med store bogstaver kundgjorde: »I nat blev
Lille Jørgen Gruppen henrettet«. I et splitse-
kund følte han anger, men kom hurtigt tilbage
til virkeligheden og sin opfattelse af døds-
dommenes berettigelse.

Eleven, der var oppe til køreprøve, hed Ka-
ren Johnsen. Hun sad i Landsrettens dom-
merpanel, der stadfæstede dødsdomme -
blandt andre de tre, han havde været med til
at henrette sidste nat.

Dommer og bøddel
»Jeg kunne ikke«, skriver Helge Stub, »lade
være med at tænke på, at her sad dommer og
bøddel ved siden af hinanden. Blandt politi-
folk var det en aftale ikke at berette om vor
deltagelse. Men nu snart 60 år efter mener
jeg, at det af historiske hensyn kan være rele-
vant at løfte sløret«. 

Tidligt i bogen nævner han med respekt den
daværende chef for Gardens vagtkompagni,
kaptajn C.F. von Schalburg, den senere Fin-
lands-frivillige og endnu senere chef for Fri-
korps Danmark, der i øvrigt sammen med sin
hustru er den eneste i bogen, der optræder i
helsidesfoto. Forfatteren lægger ellers ikke
skjul på sin holdning over for tyskerne og de-
res danske sympatisører. End ikke konge-
husets tyske afstamning går ram forbi.

Helge Stub: I politiets tjeneste. 238 s., 168
kr. (Forlaget Prudentia)

Arne Christiansen

En gang garder
- altid garder

Udsolgt bog om
friserne genoptrykt

Anmeldelse. Pierre
Dørges New Jungle 
Orchestra mestrer en
kunst som få andre: At
spille meget kompleks
musik, der samtidig
griber lytteren. 

FLENSBORG. Just hjem-
kommet fra en koncert i kej-
serens palads i Japan kom 
turen onsdag aften til
Flensborghus. Ind fra alle si-
der kom den ti mand store
besætning i Pierre Dørges
New Jungle Orchestra med
spilleglæde, humor og energi,
der skulle slippes løs. Det var
også ti år siden, jungleorke-
stret sidst var i byen.

I næsten 25 år har guitaris-
ten Pierre Dørge holdt sam-
men på en sæk lopper - nogle
er kommet, nogle er gået.
Navnet »New Jungle Orches-
tra« er ikke kun en reference
til Duke Ellingtons afro-ame-
rikanske Jungle Band, men
også et varemærke på det et-
nisk-musikalske univers, or-
kestret kaster sig rundt i -
som fra liane til liane.

I Flensborghus var univer-
set både swing, Chicago, ca-
lypso, dansk, sydafrikansk og
østasiatisk. Det blev på alle
måder en farverig koncert
med fornøjelig optræden på
scenen. Jungleorkestret me-
strer en kunst som få andre:
At spille meget kompleks mu-
sik, der samtidig griber lytte-
ren. 

Første afdeling bød blandt
andet på et dejligt uptempo-

nummer, »The Hat Hut Hot-
House«, hvor der virkelig gik
jazz i den med blændende
trommespil af Martin Ander-
sen. Der var en eksplosiv ud-
gave af »Tiger Rag« og zulu-
indslag med fascinerende soli
af den norske trompetist
Gunnar Halle.

Ungarsk krydderi
Pierre Dørge havde sat en del
mindre kendt musik af Carl
Nielsen på programmet.

Fremhæves skal den majes-
tætiske og dejligt hymneagti-
ge version »Det koster ej for
megen strid«, som fik ungarsk
krydderi med Morten Carl-
sens glødende spil på Balkan-

klarinetten taragot.
Jungleorkestret har i en

lang årrække været officielt
dansk statsensemble og har
høstet stor international an-
erkendelse. Nogle gange har
den været lidt større end hos
de hjemlige anmeldere. På
rejserne ude i verden har mu-
sikerne suget til sig af nye ly-
de - for eksempel i Vietnam.
Herfra stammer »Streets of
Hanoi«, der meget rammende
beskriver det vilde trafikkaos
i byen med et flot tæppe af
lyde.

»Ellingtonian Space is the
Place« råswingede hele sce-
nen - med Thommy Anders-
sons pulsende bassolo. Han

blev ved, som skulle han have
juletillæg for den.

Bim, bam, bum, tjikka-du-
båt, båt - hvor var det dog
godt.

Koncerten blev gentaget i
aftes i Hagge’s Musik Pub i
Tønder.

Koncert med Pierre Dørge
& New Jungle Orchestra i
Flensborghus onsdag aften.
Arrangører: Sydslesvigsk
Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsforenin-
ger. 

Hans Chr. Davidsen

Junglefest i Flensborghus

BREDSTED. Hvorfor vandrede friserne mod
nord? Hvorfor lå de i årevis i konflikt med dit-
marskerne? Og hvordan døde den danske
kong Abel i virkeligheden? Det er nogle af de
spørgsmål, man kan få svar på i en bog fra
Nordfriisk Instituut i Bredsted. »Die Nordfri-
esen im Mittelalter« hedder bogen, som Albert
Panten fra Nibøl er forfatter til. Bogen er an-
den del i serien om Nordfrislands historie,
som Bredsted-instituttet står bag. Bogen blev
udsendt i to oplag i midten af 90erne, men har
siden været udsolgt.

Albert Panten behandler blandt andet fri-
sernes kampe med de slesvigske hertuger og
det danske kongerige. Forfatteren beskriver
perioden fra det ottende århundrede til refor-
mationens begyndelse i første halvdel af det
16. århundrede. Den store stormflod i 1362
bliver nøje behandlet i den 80 sider tykke bog.

Den koster 9,90 euro og  kan købes i bog-
handlerne eller direkte fra Nordfriisk Insti-
tuut. (FlA)

Kapelmester Pierre  Dørge (til venstre)  i samspil med Morten Carlsen og Jakob Mygind.                

FLENSBORG. Det tysk-russiske
amatørteater i Flensborg opfører
på lørdag forestillingen »Bryllup-
pet« i aktivitetshuset i Garten-
stadt i bydelen Sporskifte (Wei-
che).

Forestillingen begynder klok-
ken 19, og der er gratis adgang.
Aktivitetshuset ligger i Pfauen-
augenhof. 

(FlA)

Bryllup i GartenstadtReggae fra Jamaica
FLENSBORG. Kulturværk-
stedet Kühlhaus får lørdag
den 11. december besøg fra
Jamaica. Reggae-sangeren
Chico (billedet til højre) gi-
ver den ene af blot to Tysk-
lands-koncerter i Flensborg. 

Som opvarmningsband
medvirker dancehall-grup-
pen G-Force Sound fra

Wuppertal klokken 22. 
Koncertarrangører er den

gruppe af uddannelses-
søgende, der er tilknyttet
Kühlhaus. De har fået øko-
nomisk støtte fra Flensborgs
kulturforvaltningen. Penge-
ne er blandt andet gået til et
videoshow, der kører side-
løbende med musikken.

Mere kulturstof på side 17


