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Tina Dickow (Dico) får det enkle og banale til at tage sig ud, så det bliver særdeles vedkommende. (Fotos: Lars Salomonsen)

Anmeldelse. Tina Dickow mødte et
særdeles lydhørt publikum i Max i
Flensborg. Hun overbeviste til
gengæld i arrangementer og
den helt suveræne fremførelse.

FLENSBORG. Skal Tina Dickow slå sig løs
eller slå sig ned?

Det er hun åbenbart selv lidt i tvivl om. I
interviews fortæller hun først, at hun glæ-
der sig til at blive voksen og falde til ro. Og
kort efter siger hun så, at hun er bange for
at slå sig ned og blive rigtig voksen.

Dilemmaet kan høres i hendes sange, som
mindst det halve publikum i Max-diskote-
ket kunne synge med på, da Tina Dickow
søndag aften gav koncert i Flensborg. Eller
Dickow som hun hedder og kalder sig i
Danmark. Dico er navnet, når hun er i ud-
landet.

- Det er søndag, er det ikke? Hver dag fø-
les som en lørdag, når man er på turne, sag-
de århusianeren, der har slået sig ned i Lon-
don - og som for tiden prøver kræfter med
det tyske marked.

I Max snakkede hun engelsk til publikum.
Det kan da kun have været for at tage hen-
syn til et meget lille mindretal af ikke
dansk-talende. Publikum var åbenlyst gan-
ske fortrolig med hendes sange.

Personlig betoning
Det var den melodisk klare poprock fra det
seneste album, »Count To Ten«, der stod
øverst på plakaten til de tre koncerter i
Tyskland, hvor albummet udkom for nylig.
Det skete uden band og alene med akustisk

og rytmiske guitarspil og hendes klare stem-
me med den meget personlige betoning.
Publikum var særdeles lydhørt og støttede
en Tina Dickow, der helt klart hellere vil
være sig selv og lidt jysk end den store en-
tertainer på scenen.

Det er især dem mellem 25 og 35, Tina

Dickow har fat i med sangene om kærlig-
hed, håbløs ensomhed og en snert forvirring
som i nummeret »Sacre Coeur«. Nogle gange
ønskede man, at hun ville banke sine næver
lidt mere ind i guitarstrengene og synge lidt
mere rasende i mikrofonen. Den slags kom-
mer som stedvise byger på cd’en »Count To
Ten« og gør sig udmærket til lidt stille mu-
sik derhjemme.

Til en koncert med ét langt sæt af godt en
times varighed, skal der måske nok lidt me-
re variation til. Personligt kan jeg bedst lide
hende, når hun er ru. Andre i Max var helt
tydeligt mere til det blide.

Skrabet omkvæd
Men tekstuniverset myldrer til gengæld med
sansning, følelser og poesi, som især mange
angelsaksiske sangskrivere af den kvindeli-
ge slags er rigtig gode til.

»Sometimes the fastest way to get there is
to go slow / and sometimes if you wanna
hold on you got to let go«, synger hun i et
rent, næstren skrabet omkvæd, der netop af
denne grund bliver hængende. Man kan be-
stemt ikke bebrejde hende for at mangle ord
af den præcise slags. Og hun stod immer-
væk helt alene og havde intet band at støtte
sig til.

Tina Dickow overbeviser især i arrange-
menter og den helt suveræne fremførelse
som i »On The Run« med en sej twang guitar
og rastløs fortællerstemme. Den sidste sang
om kærlighedens vildveje er ikke sunget
endnu.

Count to Ten-Tour. Koncert med Tina Di-
co (Dickow) i Max i Flensborg, søndag af-
ten.

Hans Christian Davidsen

En rastløs fortællerstemme

Anmeldelse. Katrine Marie
Guldager er en udtalt for-
nøjelse at læse. »En plads i
historien« er fyldt med klo-
ge ord.

KØBENHAVN. Hvis man kan være
usikker på mangt og meget i »En
plads i historien«, så er der dog
stedsrealismen at holde sig til. Kø-
benhavn, dens gader og pladser lig-
ger nu en gang, hvor de gør, men
hvis den ydre virkelighed således
ikke kan anfægtes, gælder det be-
stemt ikke den indre hos bogens
personer.

Familien Fischer har den centrale
plads i denne historie. Peter er pater
familias og modstandsmand, han le-
ver et almindeligt familieliv, indtil
den dag under krigen, hvor en kam-
merat tages af Gestapo, fordi en
stikker har været på spil. Peter li-
kviderer stikkeren, men rives i den
grad med af sin hævntørst, at hand-
lingen planter en traumatisk skyld-
følelse i ham. Hans personlighed
ændrer sig, og dens anfægtelser så
at sige »siver« ned i slægtens yngre
led, gør familien til en skrøbelig en-
hed. Det, der skulle være den socia-
le, trygge base for Henny, Benny,
Monique, og hvad familiens med-
lemmer ellers hedder, bliver til et
udklækningssted for sorg og min-
dreværd.

Gennem hyppige synsvinkelskift
lærer læseren efterhånden de for-
skellige personer at kende, eller gør
hun! De taler meget om døden, om
retfærdighed, om syndefald, men de
er uafklarede, deres tanker og tale
virker i substansen tynde som per-
gament, og selvom overraskende
meget falder på plads i slutningen
af romanen, må man frygte for de
overlevendes fremtid. For fik vi
sandheden om dem?

Fornøjelse at læse
»Sikkert var det, at sandheden flyt-
tede sig«, står der i et af de seks
kursiverede afsnit i bogen, der alle
kaldes Intermezzo, mellemspil. Dis-
se er overvejelser over det i menne-
skesindet, der udløser dets handlin-
ger, de er refleksioner, hvis hensigt
det er at punktere sandheden. De er
skrevet af en digterspire, som først
med sine intermezzi kommer rigtigt
ind i historien, hans »digte« trykkes
i tidsskriftet Hvedekorn, så måske
får han også en plads i Historien.

Mellemspillene er det eneste, der
er blevet tilbage af en større roman,
han havde gang i, men da han opda-
ger, at skriveriet bringer ham væk
fra livet, opgiver han sit prætentiø-
se projekt: »Også fortælleren flytte-
de sig«.

Så måske skulle vi kun have læst
det, der står med kursiv i Guldagers
roman, resten er den del af histori-
en, som (for)fører os bort fra ker-
nen... på den anden side står der i 6.
intermezzo:»Men som regel var
sandheden flere. Mange. Og tilmed
tusind.« Ja, og så er det jo ikke en-
gang sikkert, at Guldager selv gem-
mer sig bag kursivstemmen.

Selvom jeg ikke synes, denne ro-
man er forfatterens bedste værk, er
det dog en udtalt fornøjelse at læse
en bog, der både leger med sin egen
og læserens fortolkende autoritet,
men som alligevel får sagt vigtige,
kloge ord om fællesmenneskelige
vilkår i en tid, der er en fuldgyldig
del af Historien.

Katrine Marie Guldager: En
plads i historien. Roman. 256 s.
(Gyldendal)

Preben Rasmussen

Slægt 
skal følge
slægters
gang

Rå og flot, blid og voldsom.Tina Dickow trak
det hele, ene pige på scenen.

Hagge’s Musik Pub fylder 20 år
TØNDER. I år for 20 år siden, den 20. maj 1988, kun-
ne Hagge’s Musik Pub og Tønder Festival slå dørene
op efter en total renovering af huset Vestergade 20 i
Tønder. Det var hovedsageligt frivillige medhjælpere
fra Tønder Festival, der opbyggede spillestedet, og fra
den spæde start har repertoiret taget afsæt i festiva-
lens musik og kvalitetsmusik inden for folk, folkrock,
blues, jazz, cajun/zydeco og andre beslægtede genrer.

Omkring 50 gange om året er der levende musik på
den lille scene, hvor der er en tæt og intim kontakt
mellem kunstner og publikum. Der er ca. 90 sidde-
pladser plus ståpladser i baren.

Fredag den 16. maj fejrer Hagge’s Musik Pub 20 års
fødselsdag med en reception, hvor den dansk-tyske
gruppe Painted Green spiller fra klokken 16 til 18.
Painted Green serverer irsk og skotsk folkemusik.

(FlA)

Afro-amerikansk aften
SLESVIG. Sangerinden Katja Ebstein
får konkurrence, når hun den 24. maj gi-
ver koncert i Nospa-teltet på Landesgar-
tenschau i Slesvig.

Casa Cultura får samme aften klokken
20 besøg af skuespilleren Wolfgang Ber-
ger, der læser afro-amerikansk poesi,
mens Harald John von Absteins trio un-
derholder musikalsk. Desuden medvir-
ker Peter Baumann, der læser tekster af
sorte digtere.

Billetprisen er 15 euro, og der er for-
salg i boghandlerne Die Eule og Liese-
gang i Slesvig. (FlA)

Pianisten Harald von Abstein.


