
Anmeldelse. Vetera-
nen Thomas Clausen
er tilbage med en
standardtrio, der
dyrker den akustiske
og organiske jazz.
Det var fredag aften,
forår, i Flensborghus
og »Back to Basics«.

FLENSBORG. Der er
mange Thomas Clausener i
de danske telefonbøger.

Men en af dem er Dan-
marks bedste jazzpianist
og har en imponerende
karriere bag sig.

Knud Ramm-Mikkelsen
- der præsenterer de dan-
ske jazzgæster i Flensborg-
hus - kunne fortælle om
dengang, han første gang
mødte pianisten Thomas
Clausen til kaffe hjemme
hos forældrene for snart 40
år siden. Dengang fik
Clausen sin professionelle
træning med den ameri-
kanske tenorsaxofonist
Dexter Gordon, og sam-
men havde de givet koncert
på den skole, hvor Ramm-
Mikkelsens forældre arbej-
dede.

Fredag aften sad Thomas
Clausen ved tangenterne i
Flensborg. En beskeden
mand, ikke ligefrem pran-
gende klædt, men med et
lunt glimt i øjet. Og fingre,
der kunne spille alt det
svære med en lethed.

Clausen er tilbage i en ny
trioform, men gammel
standardbesætning, med
Thomas Fonnesbæk på bas
og Karsten Bagge på trom-
mer. Den ene med rytme og
vellyd, den anden med ro-
ligt og kompetent et trom-
mespil, der  viste sig som
klaverets gode ven.

Trioens seneste cd hed-
der »Back to Basics« og er
fyldt med gammel lyd, in-
strumenter uden forstærk-
ning og organisk klang.
Økologisk jazz.

Det var også »Back to
Basics«, der fyldte aftenen
ud i Flensborghus. Med en
pianist som kapelmester
var det måske knap så un-
derligt, at trioen lagde ud
med Theolonius Monk og
at par gange vendte tilbage
til ham. »Work« og
»Round Midnight«  stod
øverst på begge sætlister
og blev spilet intenst og
ubesværet.

Et af koncertens bedste
numre var Thomas Clau-
sens egen smukke ballade
»Home«, der vel næsten må
være trioens varemærke på
det oprindelige, akustiske
jazzudtryk, som trioen står
for.

Samspillet mellem de tre
foregik ubesværet. Der var
ikke særligt mange soli,
men man savnede dem hel-
ler ikke. Det var tydeligt,
at dette skulle være en af-
ten helt nede på jorden.
Især første  sæt bød på fle-
re meget interessante ar-

rangementer, blandt andet
»Nardis«, som Miles Davis
tilskrev Billy Evans, men
hvis oprindelse der stadig
er en del tvivl om.

Thomas Clausen har selv
haft fingrene i nummeret,
og det er det bestemt ikke
blevet ringere af. Det var
selvsikkerhed af den gode

slags.
Efter pausen spillede

trioen - på opfordring og
helt uforberedt - »Under
den hvide bro«, som Tho-

mas Clausen indspillede
helt tilbage til 1979. Hvis
der var en kæk sjæl, der
ville stille trioen på en
prøve her, så lykkedes det -
men det lykkedes den også
at slippe fra nummeret
med en iørefaldende vir-
tuositet, det der, når alt
kommer til alt, kan sættes
på som overskrift på denne
koncert.

Den var ubetinget en ny-
delse.

Koncert med Thomas
Clausen Trio i Flens-
borghus, fredag aften.
Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og Syd-
slesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Christian Davidsen
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Bill Evans' skygge er tydelig, når Thomas Clausen spiller. Forkærligheden for det lyriske univers, den gode melodi, der
kan kæles for og præsenteres i fornemme, harmoniske omgivelser. (Fotos: Lars Salomonsen)

Thomas Clausen har spillet
professionelt i godt 40 år -
mest som den teknisk over-
legne, men beskedne jazz-
pianist.

Økologisk
jazz

Anmeldelse. Hvor går græn-
sen mellem kunst og moral?
Der er ingen entydig morale
i Janne Tellers ny bog - og
det er en styrke ved den.

KØBENHAVN. Janne Tellers seneste
bog, KOM, er en bog om moral. Men
om det så også er en moralsk bog, er
en helt anden sag.

Det handler om plagiat. Ikke af en
allerede udgivet historie, men af en
historie, som en forfatter har fået
fortalt. Nu ligger manuskriptet så
på forlæggerens bord, og det sætter
ham i et dilemma, for må man det -
bruge eller misbruge virkelige per-
soner i sine bøger?

Problemet hjemsøger ham en lang
vinternat, hvor han forsøger at skri-
ve sin tale til en konference om for-
læggeres og forfatteres moralske
ansvar. I talen fralægger han både
sig selv og forfatterne det moralske
ansvar for de fiktive bøger.

Tvivlen nager ham imidlertid me-
re og mere, og i løbet af den lange
nat blotlægges hans egen livshi-
storie.

Det går efterhånden op for læse-
ren, at der bag forlæggerens intel-
lektuelle facade er et ulykkeligt
menneske.Vores hovedperson er hel-
ler ikke ligefrem en moralsk person
- især ikke, når det gælder om at
være sin ministerhustru tro. Han er
desuden led og ked af sit job, som
ikke længere går ud på at finde god
litteratur, men på at finde litteratur,
der sælger. Også i sit privatliv forsø-
ger han ikke at involvere sig - i no-
get som helst. Det lykkes ham så
godt, at han nu lever et fuldstændig
tomt liv, uden hverken kærlighed el-
ler kunst.

Skellet mellem talens ophøjede
moralske værdier og forlæggerens
løgne om sin utroskab for at udhol-
de sit fornuftsægteskab er gabende.
Efterhånden ser vi dog, at fortælle-
ren er upålidelig på mere end en
måde; små detaljer skifter i fortæl-
lingen, og det bliver stadigt sværere
for læseren at vide, hvem man kan
stole på i denne bog.

Derfor bliver man automatisk
tvunget til at overveje nogle af de
ting, som forlæggeren hævder i sin
højtidelige tale: Hvad er kunstens
ansvar, og er forfatteren i virkelig-
heden andet end en igle, som udnyt-
ter andre menneskers historier.

Bliver aldrig en prædiken
Janne Teller rammer godt i sin dis-
kussion af moral; vi krydser aldrig
grænsen til det prædikende. Derfor
bliver det aldrig en moralsk bog, i
hvert fald ikke i den negative for-
stand.

Om det så også er en vedkommen-
de bog afhænger nok af, hvor inter-
esseret man er i lige netop dette em-
ne.

Moralske bøger skal mere end no-
gen anden genre have relevans for
deres læsere, og det er nok de færre-
ste, som spekulerer over forskellen
mellem kunst og virkelighed, sådan
i det daglige. Men romanen er vel-
skrevet og den desillusionerede ho-
vedperson godt selskab i al sin upå-
lidelighed. Og så mangler fortællin-
gen en entydig morale, og det er af-
gjort en fordel i en bog om moral
anno 2008.

Janne Teller: KOM. Roman. 168 s.
179 kr. (Gyldendal) 

Christina Dahl

Litteratur og løgne
Anmeldelse. Er man sprognyder, og
har man en sans for tilværelsens ab-
surditeter, så er »Toværelses med lyk-
kelig udgang« lige sagen.

KØBENHAVN. Hvis man skulle sammenligne
forfatteren Jens Blendstrup med nogen anden
inden for kulturens verden, så kunne han være
litteraturens svar på Jytte Abildstrøm. Med en
vildtvoksende fantasi, der kunne tænkes at
dække over en stor blufærdighed, rabler han
sprog af sig. Et festfyrværkeri af ord. Således
også i den nye udgivelse »Toværelses med lyk-
kelig udgang«, som han har lavet i et lykkeligt
samarbejde med fotografen Lars Gundersen.

Der er tale om en usædvanlig publikation.
Der er en stærk billedside, med fotos af Lars
Gundersen, som umiddelbart fanger blikket.
Den falder i tre dele. Første del er kig ned i en
række karréslugter med en græsplæne på bun-
den. Anden del består af billeder af samme
krøllede kuvert. Indbygget i disse to dele er kor-
te prosalyriske tekster af Blendstrup. Og tredje
del er fotos af kvindekroppe fanget - som man
oplever det - i forskellige situationer i et bymil-
jø. På baggrund af disse kvindebilleder har dig-
teren vedføjet tekster.

Absurditeter
Jens Blendstrups tekster er vidt forskellige,
hvad indholdet angår. Men stilen er den samme
- og humoren er tro følgesvend. Muntert beskri-
vende er en tekst som denne:

»Treværelses med helt egen indgang. Toværel-
ses med lykkelig udgang. Etværelses med smæk
for skillingen. Små skunke med plads til plat-
tenslagere. Skuffer til pibeagtige folk haves.
Vægge til vigtige folk der bare gerne vil op at
hænge«.

Men der kan også være mere bid hos Blend-
strup. For eksempel får kondifolket af grovfilen:
»Sådan nogle der forærer hinanden speedome-
tertællere og skridtbind i stedet for roser. Jo jo

da. Sådan nogle der vågner totalt tidligt og
starter dagen med kongfu på zebraskindssofa-
puder i bare hvide omgivelser«.

Vi møder også hende med de overvægtige mø-
bler og stortyvene Guffi, Gysser og Trekanten.
Og mange andre - heriblandt fortællerens fami-
lie.

Bogens midterdel - kuvertsiderne - har ind-
bygget fortæller, nemlig den brevskrivende, men
absurditeten er stadig varemærket.

Mindst vildtvoksende er de kvindeinspirerede
tekster, der slutter bogen. Dette er dog en rela-
tiv karakteristik.

Er man sprognyder, og har man en sans for
tilværelsens absurditeter, så er Blendstrup og
Gundersens bog lige sagen.

Jens Blendstrup og Lars Gundersen: Toværel-
ses med lykkelig udgang. Prosalyrik og fotos.
192 s. 299 kr. (Samleren)

Ole Møller

Blandt stortyve


