
Anmeldelse. Landes -
theater har fornøjelig
og tankevækkende
café-forestilling om
den svenske pop-
gruppe Abba på pro-
grammet.

FLENSBORG. Fem euro for at
komme i teatret - og så følger
der oven i købet en drink med
i købet serveret af nogle ven-
lige damer.
Hvad prisen angår, er det

næsten som at gå i teatret i
det tidligere DDR (her fulgte
der til gengæld ingen venlig
betjening med).
Landestheater er på char-

meoffensiv. Med den lette og
godt en time korte forestilling
»wunschBOX: Ohne Sven und
Abba« appellerer teatret til et
publikum, som måske ellers
ikke så tit vil sætte sig til at se
på kukkasseteater.
Man sidder ved runde borde

i café-stil, og lyset i salen bli-
ver aldrig slukket, så publikum
er i samme rum som de fire
aktører på scenen - når de er
på scenen. For hele rummet
tages i brug til den musikalske
fortælling om et fænomen, vi
alle mere eller mindre kan
forholde os til: Abba, bandet,

der næst efter Beatles er det
mest sælgende i historien.
Er man gammel nok til at

kunne Abbas hey-days i
1970erne, er det sikkert glit-
teret og portrættet af to ny-
delige skandinaviske ægtepar i
harmoni, der falder en først i
tankerne.
Men skilsmissen i 1982 løf-

tede sløret for et andet bille-
de, som vel næppe er blevet
afdækket helt. Og dette stof
bygger Bettina Schusters in-
teressante iscenesættelse vi-
dere på i små bidder - både
med tale og musik. Men hel-
digvis ikke med bevidstløse
kopier af Abbas numre, som vi
kender dem fra diverse omrej-
sende musicalshows. »Dancing
Queen«,»Knowing Me Kno-
wing You« og »Waterloo« bli-
ver serveret semi-akustisk og
en blanding af singer/song -
writer-stil og folk-pop. Det
virker godt, for vi får en ny
vinkel på Abbas musik, der lidt
ironisk bliver mindre pågåen-
de, end Abbas musik i virke-
ligheden var.

Blond paryk
De fire medvirkende, Nina
Mohr, Maria Steurich, Nicolas
Menze og Reiner Schleberger,
har heller ikke gjort noget for
at ligne Agnetha, Björn, Ben-
ny og Anni-Frid. Den eneste,
der gør lidt for det, er den
kortklippede Maria Steurich,
der med en paryk er nødt til
at signalere, at hun er den
blonde Agnetha. Alle fire er
skuespillere, og det er derfor
ikke finpudset skønsang, man
skal tage ind at se forestillin-
gen for - selv om de alle syn-

ger udmærket. Vi får mere en
menneskelig historie om et
popband, hvor kærligheden
var brændstoffet, og da den
slap op, var det også ude med
Abba.
- Meget gik os forbi i de ti

år - men angsten forsvandt
aldrig, hedder det et sted i fo-
restillingen.

Meget gik forbi dem
De startede som lykkelige æg-
tepar og endte i strid og i et
morads af tvivlsomme penge-
anbringelser, som deres mana-
ger, Stikkan Anderson, foretog
på gruppens vegne.
- Meget gik forbi os i det ti

år - men angsten gik aldrig
væk, som det hedder et sted i
forestillingen.
I dag kan Björn ikke huske,

at han stod på scenen ved det
europæiske Melodi Grand Prix
og sang Waterloo i 1974. Ag-
netha trak efter bruddet stik-
ket ud til omverdenen og fik i
en periode lidt rigeligt at drik-
ke. Anni-Frid blev gift med en
prins og bor i dag i Schweiz.
Og Benny har så mange pen-
ge, at han er blevet fast pen-
neven med det svenske skat-
tevæsen.
Alt dette bliver vi levende,

følsom og overbevisende ført
ind i af skuespillerne. Som i
virkelighedens verden er det
de to kvinder, der her er for-
grundsfigurer og spiller bedst.
Nicolas Menze synger fint en-
gelsk, mens Reiner Schleber-
ger minder om den unge
mand, der er kystvagt i rekla-
mefilmen for sprogskolen Ber-
litz:
- Mayday! Mayday! We are

sinking! We are sinking! lyder
det fra skibet, mens den unge
kystvagt svarer:
- Here is se german coats-

guard! What are you sinking
about?
»WunschBOX: Ohne Sven

und Abba« er dog til en let og
fornøjelig aften. 

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: wunschBOX:
Ohne Sven und Abba. Isce-
nesættelse: Bettina Schu-

ster. Vises på de små scener
på teatrene i Flensborg,
Slesvig og Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Abba på godt
en time

Anmeldelse. Steffen
Jacobsen har styr på
de politiske intriger i
sin udmærkede ro-
man »Den gode dat-
ter«.

KØBENHAVN. Det er ikke sød
musik, der opstår, når kapital-
magt støder sammen med
narkobaroners guerillakrig.
Når der så også er krise i øko-
nomien, må selv hæderkrone-
de selskaber gribe til metoder,
der ikke tåler dagens lys.
John Müller er som oliein-

geniør sendt til Venezuela af
et danskbaseret multinatio-
nalt skibsrederi for at klare et
problem i et oliefelt. Knapt er
han landet, før han skydes
ned af FARC-tilhængere, men
han overlever attentatet for
at blive myrdet et par dage
senere.
Hjemme i Danmark under-

søges liget af retsmedicineren
Andrea Jones, og kriminal-
kommissær Robin Jan Hansen
sættes på sagen. Ham mødte

vi første gang i Steffen Jacob-
sens debutroman »Passage-
ren«. Også i »Den gode datter«
er affæren mere end speget
og kommer til at trække lange
blodige spor.
Steffen Jacobsen har helt

styr på de politiske intriger og
kan vedligeholde en usikker-
hed hos læseren om, hvordan
det hele nu forholder sig. I
passager kan det ligefrem væ-
re svært at holde tungen lige i
munden. 
Var Müller et uskyldigt offer

og kan man stole på resultatet
af Andreas obduktion? Man
mærker, Jacobsen ud over sit
virke som forfatter er en
overlæge af den slags, som
bruger kniv, for det flyder
med blod og detaljer om,
hvordan kroppe reagerer, når
de udsættes for mishandling.
Er man til den slags, er »Den
gode datter« godt stof.

Steffen Jacobsen: Den gode
datter. Roman. 453 s., 299
kr. (People’sPress)

Henrik Tjalve,
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Blodigt opgør om
olieinteresser

De er heldigvis ikke tro kopier af udseende. Fra venstre er det Nicolas Menze, Nina Mohr, Maria
Steurich og Reiner Schleberger.

Ung energi til seniorkoncert
AABENRAA. Den 7. oktober
inviterer Aabenraa Kommune
til seniorkoncert med Sles-
vigske Musikkorps i Sønder-
jyllandshallen i Aabenraa.
Medvirkende solist er den
nybagte musicalsangerinde
Sandra Elsfort.
Slesvigske Musikkorps spil-

ler musikstykker fra den
kommende cd, »På opfor-
dring«, der især vil rumme
populærmusik.
Sandra Elsfort er uddannet

fra Det Danske Musical Aka-
demi, hvor hun sluttede af
med topkarakter. Hun serve-
rer lidt ung energi og synger lidt fra musicalens verden
ved koncerten, der begynder klokken 14.30. Der er gratis
adgang. (FlA)

Viskinde i Sønderjylland
AABENRAA. Peter Viskinde er på tur med et repertoire,
der ud over sange fra hans ny album, »Ved nærmere ef-
tertanke« indeholder en perlerække af Viskindes sange
fra hans soloalbums og fra Big Fat Snake-tiden. I den
kommende uges tid kan han opleves to steder i Sønder-
jylland. På fredag klokken 20 giver han koncert i Søn-
derborghus, og fredag den 8. oktober klokken 20 spiller
han på Musik Sc1en i Folkehjem i Aabenraa.
Peter Viskinde kommer med Steffen van Norde (bas),

Niels Ole Thoning (keyboard), Jesper Berg (trommer) og
Anne Hjort (sang og percussion).
Billetter til Sønderborg-koncerten kan købes på billet-

net og Sønderboghus’ hjemmeside. Til Aabenraa-koncer-
ten kan man købe billeter på www.aabenraabilleten.dk.

(FlA)

Nyt navn i Brücke
SLESVIG. Den planlagte
koncert med Mara &
David i Brücke i Slesvig
er aflyst på grund af
sygdom. 
Koncerten skulle have

fundet stedpå torsdag,
men bliver udsat til
2011. I stedet for spiller
duoen Schröder und
Neumann i lokalerne på
Bismarckstraße.
Den byder på akustisk

blues og pop med klas-
sikere af blandt andre Beatles, Cat Stevens, Eric Clapton
og Eagles samt nyere covernumre af Whitesnake og Bon
Jovi. (FlA)

Koncerter i Sønderborghus
SØNDERBORG. Danmarks ældste bluesband, Delta Blues
Band, gjorde sensationelt comeback ved årets Copenha-
gen Blues Festival. I den senere udgave som Delta Cross
Band fik de fem musikere Troels Jensen, Knut Henriksen,
Jørgen Lang samt Michael og Thomas Puggaard-Müller
stor succes i 1980erne.
På torsdag kommer bandet til Sønderborghus, hvor

det giver koncert klokken 20. Samme aften samme tid er
der i Sønderborghus’ lokaler »Black Spot« også koncert
med gteparret Sara Grabow og Tomas Raae, der spiller
pop med skæve tekster. Sara Grabow er i øvrigt datter af
Sebastian.
På lørdag klokken 21 står Thomas Holm på scenen

med numre fra sit debutalbum, »Middelklassehelt«, der
udkom i år. Billeter til de tre koncerter kan købes i for-
salg på Billetnet eller på Sønderborghus’ hjemmeside.

(FlA)

Schröder und Neumann.

Sandra Elsfort.
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