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Overborgmester Simon Fabers sko - og sokker. Søren Dahls sko passede godt til hans nypressede jakkesæt.

Anmeldelse. Flensborgs
overborgmester blev invi-
teret op på scenen - uden
pressetalsmand - da Søren
Hack serverede lune boller
og råhygge i Slesvig.

SLESVIG. Han er meget behagelig at
tale med.
Det sagde Flensborg overborgme-

ster, Simon Faber, også bagefter.
Faber sad på scenen til et inter-

view i A. P. Møller Skolens lille sal, da
Søren Dahls soloshow torsdag aften
var en del af Sydslesvigsk Forenings
teaterprogram. Teater var så meget
sagt, for Søren Dahl kom med under-
holdning af den skuffe, som en mil-
lion danske radiolyttere sætter pris
på, når der søndag formiddag er »Ca-
fé Hack« i radioen.
Simon Faber blev kaldt op på sce-

nen, da Søren Dahl havde brug for
en interviewpartner ligesom i radio-
en.
I radioen er det lykkedes Søren

Dahl at få aftaler med en spektrum
af mennesker - lige fra Anders Fogh
Rasmussen, der dengang var statsmi-
nister, over den nu fyrede DR-direk-
tør Kenneth Plummer, til musikeren
Finn Nørbygaard, der er havnet i en
kæmpegæld, fordi han ikke har båret
sig særlig fornuftigt ad. Mens
Nørby gaard ikke var ivrig efter at ta-
le med diverse dagblads- og tv-jour-
nalister, så sagde han ja tak til en
snak med Søren Dahl. For her kunne
han få lov til at tale med sin gamle
ven uden at blive konfronteret med
irriterende spørgsmål som: »Må du
ikke selv tage en del af æren for, at
du er gået fallit?«.
Nej, Finn Nørbygaard fik derimod

taletid til at skælde ud på bankerne,
systemet og alle mulige andre end
sig selv.

Den lykkelige barndom
Simon Faber mødte op på A. P. Møl-
ler Skolen uden sin pressetalsmand,
Clemens Teschendorf, men her var
heller ingen spørgsmål om næsehorn
eller flytning af overborgmesterkon-
tor i Flensborgs rådhus. 
- Fortæl om dit lykkelige barn-

doms land. Var det frodigt? Var det
et varmt land? spurgte Søren Dahl.
Og Simon Faber spolede tiden 30-

40 år tilbage til Bredsted og en gård
på landet. Han fortalte om sin kær-
lighed til biler, hvor en motor lyder
som musik. Om sin tid i musikkens
verden, hvor han dog blev grusomt

irriteret over at møde mennesker, der
ikke havde læst en avis i flere måne-
der. Og Simon Faber endte med at få
en invitation til den rigtige Café
Hack i radioen, som han sagde ja tak
til.
Og da han var solo, ironiserede Sø-

ren Dahl blandt rigtig meget andet
over supermarkedernes selvbetje-
ningskasser, dansede zumba til stor
morskab for os andre og nægtede at
spare på smørret, da han bagte brød
på scenen. Meningen var til at for-
stå: Vi er så fokuserede på sundhed
og det evige liv, at vi helt glemmer
at leve.
Så blev det pause efter en første

afdeling, hvor Søren Dahl fortalte
vittigheder, der altid gik lige til
grænsen, men aldrig over. Det var ik-
ke P3-publikummet, der fyldte salen
på A. P. Møller Skolen. Efter en fem
minutters tid måtte jeg tage mig selv
i at sidde og fnise over anekdoter og

vittigheder, hvis pointer jeg ellers
havde regnet ud på forhånd - eller
endda kendte i forvejen. Han må jo
kunne et eller andet ham Søren Dahl,
ud over at spille fremragende klaver.
Timing - blandt andet. Og så kom
han med bolledej, der var hævet og
klar til at komme i ovnen.

En formildende duft
I pausen bredte sig derfor en duft,
der kunne gøre selv en sur stodder
glad. Hold da op, hvor duftede det
bare hyggeligt. Når vi danskere er
blevet lidt for træt af ævl og kævl
(nogle kan ikke holde Pia Kjærsgaard
ud, andre synes Mette Frederiksen
fra socialdemokraterne er lidt for
meget), så er det en god ide at bage
boller.
Søren Dahl er flink, men ikke dum.
Men efter pausen kom altså det,

der skulle retfærdiggøre aftenens
prædikat, »et musikalsk show«. Søren

Dahl og et Steinway-flygel er en
perfekt kombination. Tandsmør i
øregangen.  Hvor gør det bare godt
at blive strøget med hårene med De-
bussy og andet godt.
40 + 3 hedder Søren Dahls solo-

show. Man skal nok heller ikke være
meget under 40 for at være med her.
Det går langsomt. Det er lunt. Og der
er ingen mudderkastning. Men hvor-
for så »3«? Jo, Søren Dahl er jyde og
sælger ikke sig selv for højt. Når han
nu har turneret med »40 + 2«, så lå
det lige for. Og lur mig, om ikke der
kommer et »40 + 4« og et »40 + 5«.
reklamen har han jo allerede sørget
for.

»40 + 3 Café Hack« på A. P. Møller
Skolen i Slesvig fredag aften. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Det rene tandsmør

- Simon, du er så perfekt et menneske, at jeg tænkte, der da måtte være et el-
ler andet svagt punkt ved dig - og det er kager. Jeg har hørt , at man på råd-
huset blot skal tilbyde dig en kage..., sagde Søren Dahl.

- Jeg har nydt mine år i musiklivet, men synes også, det var grufuldt, når jeg
mødte mennesker inden for den verden, der ikke havde åbnet en avis i flere
måneder, sagde Simon Faber i sin snak med Søren Dahl.
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Der er rigeligt med mudderkastning på stand-up-scenerne i Danmark, mener
Søren Dahl. Han vil hellere servere lune boller med tandsmør.

- Sådan...! Ind i ovnen med dejen - så skal vi rigtig hygge os. Og duften spred-
te sig i salen. Man bliver helt mildt stemt af sådan noget.

Søren Dahl
•  Født 1958 i Thisted.
•  Uddannet musikpædagog
ved Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium
med en videreuddannelse
i musical- og filmkompo-
sition i London.

•  Har stået bag musikkom-
positioner og arrange-
menter på danske teatre
og skrevet musik til spil-
lefilm og tv.

•  Medlem af »De Natterga-
le« fra 1995 til 1998. Har
siden 1998 turneret sam-
men med Viggo Sommer.

•  Solist og foredragsholder
siden 2004.


