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Anmeldelse. Teatret Møl-
len kom til Flensborg
med en tour de force gen-
nem Bertolt Brecht. Det
var med at holde ørene
stive.

FLENSBORG. Der bliver sunget
meget i »Glo ikke så romantisk«
- en kabaret af Teatret Møllen i
Haderslev, Sønderjyllands frem-
ragende egnsteater.

Men der er søreme også mange
ord. Så mange, at man skal være
mere end hjemme i sin Bertolt
Brecht-litteratur (og så i øvrigt
holde ørene stive) for at følge fo-
restillingens forløb.

»Glo ikke så romantisk« stod
der på en tavle, som Brecht en-
gang lod sænke ned på scenen i
en af sine forestillinger. I Møllens
kabaret dukker sætningen op
som en replik og sætter dermed
en af disse provokerende over-
skrifter på, der - som Bertolt
Brecht ville have det - skal få
folk til at tænke selv.

På scenen er Møllens faste
skuespiller Connie Tronbjerg
sammen med gæsterne Gertrud
Exner og Katrine Jensenius, og
ved klaveret sidder Christian
Bøtker med bowlerhat, den rette
timing og nærvær. Man overser
måske tit pianisten i en kabaret
som denne, men han spiller fak-
tisk en vigtig rolle.

Letlevende damer
»Der er kanoner og bataljoner« i
kabaretten og tekster om »haj-
fisk og mennesker«. Og med
»Nannas sang« trækkes en tråd
til scenemiljøet, et bordel, hvor
de tre kvinder går på tur, hver
gang klokken ringer.

Der er blandt andet tekster og
sange fra »Laser og pjalter«
(»Dreigroschenoper«), »Maha-
gonny« og »Svejk i Anden Ver-
denskrig«.

De tre letlevende damer synger

sig igennem cirka 35 numre (et
imponerende antal) og binder
forløbet nogenlunde sammen
med små fortællende afsnit - og-
så  i bedste Brecht-form.

Sikkert skuespil
Den ene af kvinderne kommer
som ny og fremmed (en flygtning
forklarer Møllens program os) og
møder de to andre erfarne, der
gerne diverterer publikum med
deres mange års forskelligartede

oplevelser som prostituerede. De
påvirker hende, og hun påvirker
dem, og kabaretten ender med
hendes håb om et anderledes og
måske bedre liv.

Det var ingen let kost at serve-
re som afslutning på den danske
teatersæson i Sydslesvig. Det var
fredag aften i Flensborghus og
en dejlig sommeraften udenfor.
Og teater- og koncertudvalget
under Sydslesvigsk Forening
havde ligesom tidligere år sat en

såkaldt smal forestilling på pro-
grammet for abonnenter og an-
dre interesserede.

Kompliment: Godt skuespil he-
le vejen igennem. Ingen store
sangstemmer, og det er heller ik-
ke nødvendigt. Der er masser af
energi i de tre kvinder.

Men hvad er den dybere me-
ning med den kabaret andet end
en tour de force gennem Brecht,
havde man nogle gange lidt
svært ved at forstå.

Jovist er kabaretten både sørg-
modig og munter, men helt igen-
nem underholdende (som en ka-
baret vel skal være) bliver den
ikke.

Teatret Møllen: Glo ikke så ro-
mantisk i Flensborghus fredag
aften. Instruktion: Ole Søren-
sen. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen

Bordel i Flensborghus

Scenen er sat til kabaret. Fra venstre er det Christian Bøtker, Connie Tronbjerg, Gertrud Exner og Katrine Jensenbius i Møllens forestiling »Glo
ikke så romantisk«. (Foto: FlA)

Professor med taledelirium
Anmeldelse. En lærd
mand skal åbenbart
bare have et afsæt til
at brillere med sine
kundskaber i krimi-
nalromanen »Baltha-
sars skrin«. det skul-
le han have holdt sig
fra.

KØBENHAVN. Axel Bolvig
har realiseret flere vellyk-
kede bogprojekter inden
for sit ekspertiseområde,
danske kalkmalerier, men
nærværende krimiforsøg
burde have været skrin-
lagt.

Anton Balzer er en Kø-
benhavnsk professor, der
kommer til Fyn for at hol-
de foredrag, og dette varer
under forskellige omstæn-
digheder bogen ud.

Indimellem den lærde
mands manuduktioner
sker der ganske vist en del
drab, og der fyldes også ud
med »skæg og blå briller-
scener«, hvor b overvåges
af a, mens a overvåges af c,
som slet ikke lægger mær-
ke til d.

Desuden foregår der en
intens jagt på et giftbe-
fængt skrin, som læseren
meget tidligt udmærket
ved hvor er. Disse krimi-
træk underordnes imidler-
tid emnet for Balzers fore-

drag, nemlig relikviekult
og religionshysteri. Således
bliver bogen en tour de
force i professoral videns-
demonstration, og man
kunne få den utilstedelige
mistanke, at valget af kri-
migenren blot skal give
forfatteren anledning til at
brillere med sine kundska-
ber.

»Da Vinci Mysteriet«
nævnes flere gange og er
uden tvivl en inspirator for
»Balthasars skrin«; begge
romaners plot er langt ude
i hampen, men Brown be-
hersker i modsætning til
Bolvig krimigenrens brug
af blandt andet cliffhan-
gers, det at gøre afslutnin-
gen på et kapitel åben og
intens, så læseren hænger
på.

Det er fint nok at bruge
andre forfatteres ideer,
giftmotivet i »Balthasars
skrin« er eksempelvis lånt
hos Umberto Eco, men
hvad i al verden er menin-
gen med at bruge inversion
(omvendt ordstilling) a la
J.P.Jacobsen samt at fore-
tage en let omskrivning af
slutningen på dennes ro-
man Niels Lyhne?  Det
rummer ingen erkendelses-
mæssig effekt, så det må
vel også henregnes til »se
hvor meget jeg ved-katego-
rien«.

Bolvig har egentlig skabt
en helt ny genre, som kun-
ne kaldes forelæsningskri-

mi, og det er bestemt tilgi-
veligt, at man er stolt af at
demonstrere viden, men
når modtagerne af denne
reduceres til lallende får
ved den store mands fød-
der, virker det patetisk.

Reklamehorn
I »Balthasars skrin« spør-
ger en præst professoren,
om Persien ikke er det nu-
værende Iran, en histori-
estuderende skal oplyses
om, hvad danefæ er, og
begge kvinder udstilles så-
ledes som danske ærkefæ,
som kontraster til den vise
mand. Det er lige før, man
får lyst til at læse en femi-
krimi.

Hvis denne bog var en
parodi på sin genre, ville
den have været vellykket,
men det er den ikke, og det
dyt i reklamehornet, der
oplyser, at litteraturanmel-
deren Bo Tao Michaëlis har
været konsulent på den,
kan ikke råde bod på det.

»Hvor mange mennesker
skal lide på grund af det
skrin?«, spørges der i bo-
gen. Svaret må være, at det
kommer an på hvor mange,
der læser romanen.

Axel Bolvig: Balthasars
skrin. Kriminalroman.
320 s. 299 kr. (Forlaget
Jelling)

Preben Rasmussen

Voldelig kostskolegrupp
Anmeldelse. Jussi Adler-Ol-
sen har et foruroligende blik
for de perversioner, der kan
styre den menneskelige ad-
færd.

KØBENHAVN. Sidste år udgav Jussi
Adler-Olsen den nervepirrende kri-
mi »Kvinden i buret« og introduce-
rede makkerparret vicekommissær
Carl Mørck og hans assistent Assad
fra politigårdens Afdeling Q. Nu er
de to på banen igen i den ikke min-
dre modbydelige »Fasandræberne«,
og atter er der tale om, at fortidige
ugerninger kræver hævn.

Carl Mørcks arbejde består i at ef-
terforske uopklarede sager, og den
han kommer på sporet af i »Fasan-
dræberne« stammer helt tilbage fra
1987, hvor et ungt søskendepar fin-
des dræbt i et sommerhus i Rørvig.
En gruppe unge kostskoleelever
mistænkes, men der kan ikke føres
bevis for, at det er dem, som står bag
drabene og den tortur, pigen var ud-
sat for inden hun døde.

Ni år efter forbrydelsen melder en
af de mistænkte sig overraskende og
påtager sig skylden. Mens han afso-
ner sin straf løber der store penge-
beløb ind på hans bankkonto. Han
hævder selv, det skyldes heldige ak-
tiespekulationer, men står det nu til
troende?

Den gruppe kostskoleelever som i
sin tid var mistænkte bestod af en
række unge mænd, der nu alle, und-
tagen den fængslede, tilhører sam-
fundets økonomiske elite. Som tids-
fordriv mødes de jævnligt til nogle

jagtselskaber, hvor byttet er ud over
det sædvanlige, og hvor det først og
fremmest drejer sig om at opleve et
adrenalinsus.

Ud over de mandlige medlemmer
var der også en kvinde i den oprin-
delige gruppe. I 1996 gik hun under
jorden og har siden levet på gaden i
København.

Inspireret af 
Clockwork Orange
Hvad der ligger bag bruddet med
gruppen, og hvorfor hun nu mange
år efter psykisk belastet kaster sig
ud i en vendetta mod mændene står
længe hen i det uvisse. Men som
handlingen skrider frem, tegnes bil-
ledet af en række unge mennesker,
som i sin tid lod sig inspirere af fil-
men »Clockwork Orange«, og de har
en række uopklarede forbrydelser
og mord på samvittigheden.

Jussi Adler-Olsen skildrer den
»syge« motivation, der har ligget bag
gruppens adfærd, og hvordan Carl
godt hjulpet af Assad langsomt
kommer på sporet af dem, så man
som læser hænger ubønhørligt på.
Adler-Olsen mestrer både den indle-
vede skildring af de mere banale
psykiske problemer Carl trækkes
med efter en skudepisode han var
indblandet i. Hertil kommer et nok
så foruroligende blik for de perver-
sioner, der også kan styre den men-
neskelige adfærd.

Jussi Adler-Olsen: Fasandræber-
ne. 399 s. 149 kr. frem til 1. au-
gust. (Politikens Forlag)

Henrik Tjalve


