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Pianisten Kasper Villaume kan godt lide at lege med tingene, og han nyder åbenlyst at være på scenen. (Fotos: Povl Klavsen)

München
viser sig
fra sin
stille side
Anmeldelse. Bay-
erns hovedstad er
meget andet end
gang i den i øl-
stuerne. En ny
bog viser den an-
den side.

HAMBORG. Det går
ikke stille for sig i
München.

Det er i hvert fald
det billede, som en stor
del af omverdenen -
især uden for Tyskland
- har af Bayerns ho-
vedstad. Klicheerne
kan man se i de bille-
der, som billedbureau-
erne hvert eneste år
sender ud fra den
kæmpemæssige Okto-
berfest med øl, kåde
mænd, der danser på
bordene, og servitricer,
der gør en dyd ud af at
vise kavalergangen.

Men München har
mange andre og mere
stille sider. Dem har
forfatteren Hans Pfit-
zinger sat sig for at vi-
se i en ny bog, der er
udkommet på et forlag
i Hamborg - af alle
steder. »Stille Winkel
in München« hedder
bogen, der er domine-
ret af tekster, som ska-
ber billeder i læserens
hoved - og billeder, der
blot fungerer som små
vignetter. Og hvor fin-
des så alle de stille ste-
der? Ja, vi kommer for
eksempel med til af-
kroge i Englischer
Garten og til et helligt
russisk-ortodoks rum
ved Olympiastadion, et
rum indrettet af en til-
rejsende russer. Og til
kirkegården i Bogen-
hausen, hvor blandt
andre filminstruktøren
Rainer Werner
Fassbinder, forfatteren
Erich Kästner og diri-
genten Hans Knap-
pertbusch har deres
evige hvilested.

Bogen bygger på en
god ide. Nogle gange
skal man blot vende
klicheerne om.

Hans Pfitzinger:
Stille Winkel in
München. 128 sider,
12,95 euro (Ellert &
Richter Verlag, Ham-
borg).

Hans Chr. Davidsen

Anmeldelse. Både pi-
anisten Kasper Vil-
laume og saxofonis-
ten Bob Rockwell er
blevet en del ældre,
siden vi sidst hørte
dem i Sydslesvig.
Den ene er blevet
rundere, den anden
har ændret image.

FLENSBORG. Det er snart
17 år siden, at Dexter Gor-
don for sidste gang blæste
i sin tenorsaxofon. Men
hans lyd var at høre, da
Bob Rockwell i sidste uge
gik på scenen i Flensborg-
hus.

Det ene Dexter Gordon-
nummer afløste det andet i
Bob Rockwells udmærkede
sammenspil med Kasper
Villaume og dennes trio.
Instrumentalkollegaen
lånte mange af Websters
akkordskift og tonearter
og ydede en flot indsats i
selskab med Kasper Villau-
mes klaverspil. Nogle gan-
ge stjal Bob Rockwell op-
mærksomheden, men det
så kapelmesteren blot ud
til at nyde.

Koncertarrangør Knud
Ramm-Mikkelsen kunne
ikke lade være med at

nævne en pudsig detalje,
da han bød velkommen til
den danske trio og den
amerikanske saxofonist,
som i snart 25 år har været
bosat i København. Da
Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger i efteråret
2000 satte sig for at sætte
mere kul på jazzen i Flens-
borghus, da var det Kasper
Villaume, der fik æren af
at åbne den faste koncert-
række. Dengang lignede
han næsten et veltrimmet
medlem af Konservativ
Ungdom.

Begejstring
I mellemtiden er Villaume
blevet lidt rundere - også i
sit spil. Sidste år modtog
han en af Danmarks stør-
ste jazzpriser, Palæ Bars
Jazzpris, der uddeles i for-
bindelse med Copenhagen
Jazz Festival. Og Villaume
er da også nået langt, siden
vi hørte ham for godt seks
år siden. Han lader sig ty-
deligvis begejstre og er
særdeles virtuos, selv om
han i første sæt ikke styre-
de overgangene mellem de
forskellige soli helt overbe-
visende.

Ben Webster-skatten bød
blandt andet på »Did You
Call Her Today« og »Time
On My Hands«, hvor hele

trioen svarede for et for-
trinligt akkompagnement.
Men der var også en flot
udgave af den måske lidt
oversete 60er-komponist

Duke Pearsons »Big Bert-
ha«, hvor kapelmesteren
brillerede med en flot solo
- ditto Kasper Bagge på
trommer.

Ben Websters »Bye Bye
Blackbird« er med sand-
synlighed mere kendt end
ham selv. Den spilles nor-
malt i en F-tone, men blev
i Flensborghus afleveret i
en G-tone. Midt i al denne
blues og evergreensamling
var »Time After Time« dej-
lig langsomt at lytte til. Og
for at rytmesektionen ikke
skulle overses, lod Rock-
well og Villaume Jesper
Bodilsen spille sine bas-in-
troer et par gange - og få
et par udmærkede soli.

En fin koncert. Men frem
for alt må Bob Rockwell
fremhæves som en mild og
swingende fortæller på sin
sax. Han har ændret image
og er også blevet ældre, si-
den vi sidst så ham i Syd-
slesvig.Væk er solbrillerne
og det tjekkede ydre. Nu er
det den modne mand, der
spiller. Men Bob Rockwell
har stadig den samme sto-
re respekt for lytterne, som
han altid har haft.

Koncert med Kasper Vil-
laume Trio og Bob
Rockwell i Flensborg-
hus, torsdag aften. Ar-
rangører: Sydslesvigsk
Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsfor-
eninger.

Hans Chr. Davidsen

Ned i Websters verden

Bob Rockwell griber altid nuet i sit saxofonspil.

Anmeldelse. Nord-
manden Erlend Loe
skriver menneske-
kloge skildringer,der
også er til at le ad.

KØBENHAVN. Efter suc-
ceserne med romanerne
»Doppler« og »Volvo Last-
vagnar« er norske Erlend
Loe tilbage på dansk i
samme fine form med
»Kvinden flytter ind«.

Igen blandes en bundso-
lid realisme med nærmest
surrealistiske og yderst hu-

moristiske indslag. Roma-
nens mandlige jegfortæller
udsættes for den meget
snakkende Marianne, som
målbevidst sætter kløerne
i jeget og hurtigt flytter
ind. Før han ved af det,
står hendes cremefarvede
kommode i lejligheden og
fylder. Han bliver nødt til
at begynde at gå til svøm-
ning for at få lidt plads til
sig selv...

Romanens hovedhand-
ling er i bund og grund en
enkel historie om et par-
forhold: Etablering, udvik-
ling, krise og krisens følge-
virkninger. Men den er
samtidig så meget mere.

Loe formår at holde læse-
rens humør højt hele vejen
igennem bogen, der byder
på en hjertelig undersøgel-
se af eviggyldige temaer
som kærlighedens og livets
mening - uden det på no-
get tidspunkt bliver ab-
strakt eller fortænkt. Der
er tale om en jordnær dis-
sektion af parforholdets
veje og vildveje, især kom-
munikationen mellem par-
terne og guldkornene og
bristerne i denne.

Hovedpersonen og Mari-
anne tager sammen ud på
en længere rejse fra Norge
gennem Europa i tog. Der
sker ikke de store dramati-

ske begivenheder på rej-
sen, og dog sker alting.
Parforholdet styrkes og
sættes på prøve, han og
hun lærer hinanden at
kende på godt og ondt, og
kimen til det (måske) fort-
satte liv sammen lægges.

Bogen er en perlerække
af mindeværdige episoder
- fra den indledende fest,
hvor et yderst excentrisk
mix af venner og bekendte
(den curling-entusiastiske
nabo, den mærkelige mand
fra svømmehallen, den ho-
listiske veninde med kry-
stallerne osv.) sætter kulør
på drengen, til mødet med
den gamle og hyppigt ban-

dende svenske oberst og
hans yngre kone på parrets
rejse gennem Europa.

Loe skriver forunderligt
gribende, umådeligt men-
neskekloge og højst latter-
krampefremkaldende bø-
ger. »Kvinden flytter« ind
er ingen undtagelse.

Erlend Loe: »Kvinden
flytter ind«. Roman.
Oversat af Susanne Ve-
bel. 160 s. 175 kr. (Gyl-
dendal)

Thomas Bo Thomsen

Parforhold sættes på prøve


