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Anmeldelse. Sebastian skuffede
fælt i Flensborghus. Stemmen
knækkede, så første afdeling
nærmede sig det pinlige. Efter
pausen rettede han noget op på
niveauet – mest fordi han lige
kunne klare sig gennem balla-
derne.

FLENSBORG. »Trubadurens aften« var
overskriften på den koncert, som Sebasti-
an stillede op til i Flensborghus onsdag
aften.

Men det var ikke trubadurens aften.
Første afdeling var et sted mellem ringe

og en fiasko.
De fleste blandt publikum var gamle

nok til at have haft kassettebånd og der-
for også til at kunne huske, hvis kassetter-
ne havde været igennem en gang båndsa-
lat og med succes var blevet glattet ud
igen og rullet tilbage i kassetten. Så var
det, at det midt i nummeret knækkede og
lød sådan lidt underligt.

Sådan knækkede Sebastians stemme
også i den ene sang efter den anden før
pausen. Der var ballader, hvor stemmen
nogenlunde kunne klare belastningen –
for eksempel i »Til alle dem jeg elsked’«.
Den lød ganske o.k.

Men i »Ronja Røverdatter« og hans
gamle politiske sange var den helt gal –
især i omkvædene. Stemmen bristede, så
det lød som om, han skulle græde.

Ligner en cigargrosserer
Stemningen forsøgte han at redde ved
morsomme bemærkninger mellem sange-
ne - især med den helt igennem rammen-
de karakteristik af  Simon Emil Ammitz-
bøll, først radikaler, så løsgænger og nu i
gang med at føje endnu et parti til det
brogede politiske billede i kongeriget:

- Første gang jeg så ham... Jeg troede
det var løgn... Jeg troede ikke sådan nogle
fandtes mere. Han ligner en cigargrosserer

fra Hellerup i 1950erne, sagde Sebastian.
Og bedyrede at han ellers aldrig nævne-

de politikere ved navn.
Nu var det så gjort. Og det løsnede

stemningen lidt, for der var nogle blandt
publikum, der med god ret krummede tæ-
er over det musikalske niveau. Guitarspil-
let var såmænd en fryd for øret. Men san-
gen – puha-da-da.

Synd at han først efter pausen forklare-
de, at en forkølelse havde sat sig på stem-
men. Man kan også håbe, at det kun var
det, for ellers bør Sebastian indstille sin
karriere som sanger.

Det blev bedre
I pausen må han åbenbart have taget en
Gajol eller det, der var bedre.

- Jamen så siger jeg tak, fordi I blev, lød
Sebastians tvetydige kommentar i vel-
komsten til andet sæt.

Og det blev betydeligt bedre, men dog
aldrig helt tilfredsstillende. Bedre fordi
han skruede lidt ned for stemmekraften
og derfor havde en kraft, der passede til
forudsætningerne. Og fordi der var en lille
overvægt af ballader, hvor knækkene ikke
var så påfaldende.

»Måske ku’ vi« klarede han lidt la-la,
men det ny og behageligt afdæmpede
nummer »Lys i mørket« slap han fint fra –
ditto »Vårvise«, som han endog høstede et
kraftigt bifald for. Det blev kun til ét eks-
tra nummer, før Sebastian sagde tak for i
aften. Og ingen ville være bekendt at
overtale ham til et mere.

Der blev reddet rigtig meget i anden af-
deling, men som helhed var koncerten en
skuffelse. Hvis det virkelig blot skyldtes
en forkølelse, så havde det ikke været no-
gen skam at aflyse med den begrundelse.
Hvis det er de 59 år, der tynger, så var det
måske en ide at nøjes med at komponere.
Nøjes er måske et forkert ord, for skrive
sange, det kan Knud Grabow Christensen
– Sebastians borgerlige navn – søreme
som ingen anden.

Trubadurens aften- Koncert med Seba-
stian i Flensborghus onsdag aften. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Sikken en skam Sebastian

Der blev reddet rigtig meget i anden afdeling, men som helhed var koncerten i Flensborg
en skuffelse.

I »Ronja Røverdat-
ter« og hans gamle
politiske sange var
den helt gal – især i
omkvædene.
(Foto: Povl Klavsen)

Cathrinesminde Teglværk udstiller på internettet
BROAGER. Museum Sønderjyl-
lands afdeling på Cathrines-
minde Teglværk har lukket om
vinteren. Men man kan besøge
museets særudstillinger på in-
ternettet. For museumsfolkene
føles det dog ofte som spild at
gemme det hele væk for publi-
kum, når arbejdet med at frem-
drage materialer og oplysninger

alligevel er gjort. Derfor har
Cathrinesminde Teglværk givet
de seneste års særudstillinger et
forlænget liv som webudstillin-
ger. Sommerens særudstilling i
2008 var om Sønderborg Gas-
værk.

- En udstilling om en kommu-
nal forsyningsvirksomhed lyder
måske ikke spændende, men

netop fordi vi tager de daglige
bekvemmeligheder for givet, så
overser vi dem, og siden glem-
mer vi dem, siger museets leder,
Torben Vestergaard.

- Derfor kan det være overra-
skende at se, hvor meget en tje-
neste som gasforsyningen har
fyldt i Sønderborg bybillede.
Hvis man også kunne lugte

blandingen af gas, kul og svovl,
som hvilede over gasforsynin-
gens tidsalder, så ville hukom-
melsen helt sikkert vågne op
hos dem, der er gamle nok til at
have oplevet Sønderborg i gas-
alderen, siger han.

Man kan se udstillingen på
http://cathrinesminde.netmu-
seum.dk/gas_2008/ Man kan

også finde webudstillingerne på
Museum Sønderjyllands hjem-
meside www.mussdj.dk, hvor
man går ind under »Udstillin-
ger« og finder »Webudstillin-
ger«. Ud over udstillingen om
gasværket kan man se webud-
gaverne af Sønderjyske Motor-
fabrikanter og »Grønland – æ
potfabrik«. (FlA)


