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Af Steffen Lange

FA K TA
O Markante eksempler på skuespillere med anden
etnisk baggrund, der har skabt sig en karriere:
O JANUS NABIL BAKRAWI: 35 år med polsk mor og
palæstinensisk-jordansk far. Havde én af sine første
filmroller i »Pizza King«, har siden bl.a. spillet med i
tv-serierne »Ørnen« og »Forbrydelsen«.
O ZLATKO BURIC: 57 år, kom til Danmark i 1981 fra
Kroatien. Her havde han arbejdet med performance og
totalteater. Fik sit gennembrud i den første af »Pusher«filmene, der indbragte ham en Bodil. Han slog sit navn
yderligere fast i tv-serien »Taxa« og er kendt for sin
medvirken i reklamefilm for Kims og Tuborg.
O DEJAN CUKIC: 43 år, opvokset i Montenegro og
kom til Danmark som 11-årig. Fik sit gennembrud i »I
Kina spiser de hunde« og har siden spillet med i bl.a.
»Kærlighed på film« og »Vanvittigt forelsket«. Desuden
mange teaterroller og i tv-serier som »Nikolaj & Julie«.
O ÖZLEM SAGLANMAK: 29 år, af tyrkisk afstamning,
men født og opvokset i Danmark. Har bl.a. medvirket
i teaterversioner af filmene »Midt om natten« og »Alt
om min mor«. Lige nu aktuel i filmen »Sandheden om
mænd« og i Hotel Pro Formas teaterstykke »Ellen«.

Få nydanskere
på danske scener
Få nydanskere
søger kunstneriske
uddannelser, og
skuespillere med
anden baggrund
har svært ved at få
roller, hvor de ikke
spiller indvandrere
Af Leon Andersen
Flere kunstneriske uddannelser erkender, at selv om
de har ambitioner om at
optage flere unge med en
anden baggrund end dansk,
så kan de ikke levere varen.
Det fremgår af en undersøgelse, som Dansk Skuespillerforbund har lavet med
underskriften »Mangfoldighed på den danske scene«.
Den første forudsætning for,
at billedet kan vendes, er, at
unge nydanskere søger ind
på de uddannelser, som kun
få af dem har kendskab til.
- Men vi mangler simpelthen en undergrund,
der kan føde skolerne, siger
Jens August Wille, rektor
på Skuespillerskolen ved
Odense Teater.
Eva Jørgensen, hans kollega på Aarhus Teater, har
taget konsekvensen af, at
så få med anden etnisk baggrund søger ind på skolen.
Op til optagelsesprøverne
tager hun ud og besøger
Gellerupscenen i ét af de
kvarterer i byen, der har den
største andel af borgere med
udenlandsk baggrund.
- Her fortæller jeg om uddannelsen, så folk i første
omgang bare får en mulighed for at vide, at der findes
en skuespilleruddannelse i

byen, siger Eva Jørgensen.
Af flere interview i undersøgelsen fremgår det også, at
når nydanskere eksempelvis
får en uddannelse som skuespillere, udløser det ikke
automatisk et adgangskort
til en glorværdig karriere.
I vid udstrækning må
de tage til takke med
»klichéroller« som tyrkisk
grønthandler eller palæstinensisk smågangster.
Özlem Saglanmak er
en undtagelse. Hun hører
nemlig til den kreds af skuespillere med udenlandsk
baggrund, der har gang i en
lovende karriere med vidt
forskellige opgaver inden for
film, teater, tv og revy, siden
hun blev uddannet i 2006.
Men hun har flere gange
sagt nej til roller, hvor hun
skulle fremstille personer
med udenlandsk baggrund
på en meget klichépræget
måde.
- Med alt det, jeg har
været med i, skal jeg overhovedet ikke beklage mig. Men
jeg ser det som en nedvurdering af mine evner, når jeg
får at vide, at der ligesom er
nogle ting, jeg ikke vil kunne
spille. Og typisk kommer det
frem på en meget indirekte
måde, siger Özlem Saglanmak.
Skuespillerforbundets
undersøgelse omfatter også
ligestilling mellem kønnene.
Interviewene er gennemført
på skuespillerskolerne i København, Odense og Århus,
dramatikeruddannelsen i
Århus, Den Danske Filmskole, musicalakademiet i
Fredericia samt operaakademiet på Det Kgl. Teater.
Leon Andersen er
journalist ved Ritzau

Unikke ting har sin pris
Der er fuld gang i
Sara Blædels seneste roman om den
altid foretagsomme
Louise Rick

Stenstipendium
til billedhugger
»Bohusläns
Stenstipendium«, en svensk udmærkelse til en billedhugger, der
arbejder i sten, er i år givet
til den danske billedhugger
Claus Ørntoft. Det er 20.
gang stipendiet uddeles, og
modtageren får mulighed for
at opleve og arbejde i Bohusområdet med den berømte
svenske granit, der brydes i
området.
Arbejdet foregår med
Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän som
udgangspunkt. Stedet drives i et samarbejde mellem
stenindustrien og en række
kommuner og kulturinstitutioner i området.
Claus Ørntoft stammer
oprindeligt fra Silkeborg

men bor i dag i nærheden
af Hjørring. Han har
tidligere modtaget Silkeborg Kunstnerlegat og er
især kendt for sine meget
store ganitskulpturer, ofte
af vilde »dyr« og »væsener«.
I øjeblikket arbejder han
på en stor skulpturinstallation til slotsparken ved
Marselisborg, som Dronning
Margrethe fik som gave til
sin 70 års dag af Århus by
og en række sponsorer.
Claus Ørntoft er gift med
den norske billedehugger
Marit Benthe Norheim,
som man vil huske fra en
udstilling på Kunstcentret
Silkeborg Bad, hvor hun
udstillede en række »kvindelige« campingvogne.

Diverse sangere: »Julehits«
(Copenhagen Records,
spilletid ca. 34 minutter)

Af Sarah Bøgh Thyssen
Sara Blædel: »Dødsenglen«
(Roman, 307 s. 299 kr.,
Peoples Press)

F

orventningerne
var
store, da Sara Blædels
nyeste krimi - og den
6. i rækken - om den altid
foretagsomme Louise Rick
dumpede ind ad brevsprækken; for jeg havde netop læst
»Hævnens gudinde«, hvor
historien om den stenrige
familie Sachs-Smith tager
sin begyndelse. Og jeg blev
da heller ikke skuffet - ikke
sådan rigtigt i hvert fald.
Omdrejningspunktet
i »Dødsenglen« er en
uvurderlig kunstskat, en
glasmosaik, som i tidernes
morgen har hængt i Hagia
Sofia-kirken i Istanbul. Den
har længe været i familien
Sachs-Smiths eje - ikke helt
lovligt - men nu har en
skruppelløs forbryder fået
færten, og han skyer ingen
midler. Han vil eje alt, der er
unikt! Derudover er krimien
spækket med forsvundne
danske kvinder, rivaliseren

Sara Blædel har udgivet sin
sjette roman om Louise Rick.
Foto: People’sPress

blandt søskende, kidnapning, aldeles usømmelig
omgang med lig, en ganske
perverteret opfattelse af
kunst, dødstrusler og plud-

selig også en død kriminalkommissær. Og midt i alt
det, skal Louise Rick også
finde ud af, at plejesønnen
Jonas og hunden Dina er

Bag det hverdagsagtige
ligger det groteske

kommet for at blive. Ved
siden af alt dette hører vi
også en smule om journalist
veninden Camilla og hendes
spirende forhold til en af
Sachs-Smiths arvingerne, jo
her er skam fuld fart på.
... og måske også lidt for
meget, selvom underholdningen er i top. Og skulle
jeg lyde en smule skuffet, så
har jeg fuld tillid til, at Sara
Blædel formår at gøre det
til skamme i næste bind om
Louise Rick; det tegner nemlig allerede nu spændende
med et nyt job som leder
af en lille ny specialenhed:
Eftersøgningstjenesten,
forsvundne danskere.

Roman om
Bornholm
Af Preben Rasmussen

I 15 noveller ser
Henning Mortensen
det groteste i hverdagslivet

Hans Henrik Møller: »Burgundia« (Roman, 431 s., 249
kr., Forlaget Hovedland)

Af Henrik Tjalve

»Sådan er historien om
Burgundia ... og skønt ingen
af de ombordværende har
nogen rolle i det, der videre
skal fortælles, så er det alligevel et passende sted at
begynde.«
Således indleder den
folkelige fortællerstemme
med et flash forward sin
beretning om den sunkne
coaster Burgundia, det
latinske navn for Bornholm,
samt om øen og et par af
dens slægter.
I en degressiv stil med
leksikale indslag og hyppig
anvendelse af en forhalingsteknik, der skal øge spændingen, lader forfatteren
fortælleren udtrykke sig
med talesprogets vrimmel
af biord (»jo«, »nok« osv.),
vistnok for at gøre det hele
mere autentisk.
Men hvad hjælper strukturelle og narrative krumspring, hvis fortællingen
mangler
indholdsmæssig
appel! Altså medmindre
man interesserer sig for
Bornholms første jernbanestrækning, øens geografiske
forhold eller slægterne Lind
og Holm.

Henning Mortensen:
»Albert Colds drømme om
dronningen« (Noveller, 160
s., 229 kr., Gyldendal)

Albert Cold er en gammel
mand, som kommunen gerne
vil have på plejehjem. Det er
han ikke meget for, det står
for ham som Frygtens Hule.
Men som dronningen betror
ham i »Albert Colds drømme
om dronningen«, har han
fordomme om plejehjem:
»Jeg bor selv på et plejehjem,
siger dronningen, det heder
Amalienborg. Somme tider
er vi på udflugt til Grønland
og Kina. Men nu vil jeg ikke
være her mere, skønt disse
pæne, ældre mennesker er
mine undersåtter. Flyv, Albert Cold, flyv!« Og det gør
han så, lige ind i døden.
Som i titelnovellen tager
Henning Mortensen i de 14
øvrige udgangspunkt i det
hverdagsrealistiske, det kan
være en udnævnelse af en
ny politimester eller en dat-

Henning Mortensen - har udgivet en rigtig god novellesamling.
Foto: Hanne Wienberg Mortensen, Gyldendal
ters oprydning efter sin døde
mor. Men inden vi ser os om,
antager den banale flade
hverdag grotesk og truende

karakter. Mortensen er en
sand mester i at formidle
disse svimlende overgange.

Morsomt samarbejde mellem
billedkunstner
og forfatter
Af Steffen Lange
Eske K. Mathiesen og Ole
Sporring: »Krokodillen der
var så grådig at den åd sig
selv« (Clausens Kunsthandel, rigt ill., 180 kr.)

Kunstbog eller børnebog?
Eller begge dele? Nok mest
det sidste, hvis nogen spørger, hvad »Krokodillen der
var så grådig at den åd sig
selv« er for en »størrelse«.
Man kunne også tilføje, at
bogen er »fabel-agtig«, for
historien ligger klart i forlængelse af de gamle fabler,
som vi blandt andet kender
dem fra Æsops og Fontaines
hånd.
Eske K. Mathiesen har
en lang række udgivelser
bag sig med kulturhistorie,

Red Squares var oprindeligt
et engelsk orkester, der
oplevede enorm popularitet
i Danmark midt i 60’erne.
Dagens udgave af orkesteret »indeholder« kun to af
de originale medlemmer,
nemlig David Garriock (der
også er solist under navnet
Geordie) og Howie Gee. De
resterende medlemmer er
danske.
Det giver sig selv, at Red
Squares i dag består af nogle
ældre herrer, men de dyrker
stadig den falsetsang, som
de blev så populære på for
45 år siden. Og den stil viderefører de også på denne
cd, der rummer egne numre
og en række fortolkninger af
kendte julehits.
Medlemmernes stemmer
er en smule slidte, men det
hindrer ikke, at cd’en stadig
er et sympatisk bekendtskab, der ikke kun oser af
julenostalgi, men også af
en ægte 60’er-lyd. Det er til
tider meget britisk, og det

er jo bare godt for dem, der
kan lide popmusikken fra
dengang. Cd’ens numre er
ganske udmærkede. Det er
julepop, som man kan synge
med på og danse efter. Og så
skidt med, at falsetten ikke
er helt så krystalklar, som
den var engang.
På »Julehits« med undertitlen »De største stjerner
synger de største julehits«
kan man opleve en række
danske skuespillere som
Nicolas Bro, Iben Hjejle,
Paprika Steen, Sonja Richter, Kim Bodia og mange
flere fortolke danske og
udenlandske julesange, de
sidstnævnte dog med danske
tekster. »Winter Wonderland« er eksempelvis blevet
til »Vinterhvidt Vidunderland«, mens »Luften er kold
i nat« er en fordanskning af
»Baby it’s cold outside«.
Bag sig har de mange velsyngende - og jeg gentager:
velsyngende! - skuespillere haft en lille jazzkvartet,
blandt andet med Nicolaj
Hess og Jacob Fischer på
henholdsvis piano og guitar,
samt DR Big bandet og DR
Underholdningsorkesteret.
Bedre kan det næsten
ikke blive, og resultatet er
derefter. Det swinger når det
skal swinge, mens hjerterne
(og sneen) smelter, når det
er påkrævet. Det er ganske
enkelt godt, så smid alle
hæmninger og fordomme
over bord og nyd disse 11
herlige julesange, der ud
over den gode musik fremføres med et glimt i øjet. Årets
danske jule-cd!

Så kan det ikke
blive mere retro
Af Michael Tversted
Lundsgaard

Krokodillen der åd sig selv
Claus Ørntoft er vant til at hugge i granit. Nu skal han studere
den svenske grafit fra Bohuslän.

Red Squares: »Our
Christmas Hits« (Hithouse Records, spilletid ca. 32 minutter)

kunst og hans egne digte
som
omdrejningspunkt.
Her kaster han sig for første
gang ud i det, der kunne kaldes en børnebog, men som
også er en kunstbog, fordi

illustrationene er skabt af
en af vore kendte kunstnere,
Grønningen-medlemmet Ole
Sporring.
Man fornemmer, at begge
d’herrer har haft det sjovt,

Fedora Heap: »Into The
Sun« (Mellowtune Records,
spilletid ca. 60 minutter)

Man føler sig i højeste grad
hensat til starten af 80’erne,
når man hører debutalbumet med aalborgensiske
Fedora Heap. For hele lyden
og stilen er så umiskendeligt 80’er technopop, at man
næsten skulle tro, at denne
plade var blevet indspillet
dengang og ved en eller
anden fejl først udgivet nu.
Men når man som duoens
hovedmand Anders Grønborg er vokset op i 80’erne
i stor kærlighed til navne
som Depeche Mode, Human
League, Erasure og Simple
Minds er det måske slet
ikke så mærkeligt, at han
og makkeren Allan Bjerregaard alias Fedora Heap
lyder, som de gør.
Pladen er således også
indspillet med flittig brug af
gamle analoge synthesizere,
som Grønborg anskaffede

sig igennem sin pure ungdom, og som nu altså udgør
grundlaget for denne udprægede 80’er retro-lyd som
albummet »Into The Sun«
stråler af.
Fedora Heap er således en
duo, der har udpræget godt
styr på sine elektroniske
virkemidler, og pladen bobler da også lifligt af lækre
rytmer og lyde. Dertil tilsat
Anders Grønborgs 80’eragtige stemme og en håndfuld udmærkede melodier,
og man har et fint album,
der vil tiltale alle, der ikke
fik nok af stilen dengang. Og
som måske også vil kunne
overbevise nye lyttere om, at
der her findes en genre, der
er værd at dyrke.

Young gi’r den gas
Af Steffen Lange

for både tekst og billeder er
meget fabulerende.
Sporrings bidrag er en
form for collager på bemalede fotos skabt med en frisk
grafitti-lignende streg. Sporring har tidligere illustreret
bøger, herunder Grimms
eventyr, så han er på hjemmebane i forhold til genren.
Bogen handler om en
umættelig krokodille, der
på et tidspunkt får øje på
sin egen hale og begynder
at spise af den. Til sidst
har han ædt sig selv, men
moralen er heldigvis smuk,
for det eneste han ikke når
at æde, er sin egen mor. Ikke
et krokodilleøje er tørt efter
den historie...
Bogen er skrevet på rim,
hvilket gør den velegnet til
højtlæsning for børn.
Alt i alt en sjov og sprudlende historie og endnu et
spændende eksempel på
det samarbejde mellem
billedkunstner og forfatter,
som Clausens Kunsthandel
løbende er leveringsdygtig i.

Neil Young: »Le Noise«
(Reprise, spilletid
ca. 38 minutter)

Godt oppe i 60’erne og med
mere end 30 lp’er og cd’er
bag sig, har Neil Young
opnået langt mere, end
så mange andre kun tør
drømme om. Han har altså
en position, der nærmest er
urørlig, og derfor kan han
vælge og vrage, når har får
lyst til at udgive en ny Neil
Young-cd. Og sådan en har
vi så her i form af otte sange,
hvor Young er solo i ordets
egentligste forstand - kun
ham og guitaren samt den
kendte stjerneproducer Daniel Lanois bag knapperne i
studiet.
Det kunne måske lyde
både tyndt og ensformigt,
og derfor tror man næppe
sine egne ører, når Young
lægger for med en ordentlig
omgang rock på »Walk With
Me«. Og sådan fortsætter
han næsten hele vejen igennem med masser af strøm på

guitaren og sin sædvanlige
spinkle og til tider næsten
pivede stemme. Men hvor
er den dog intens, og hvor
kan han dog spille en herlig
skramlende og næsten
punk-brutal guitar!
Well - »Le Noise« har også
sine stille stunder, men
generelt er der godt gang
i Neil Young, og det eneste
man kan begræde, er den
korte spilletid. Men hellere
knap 40 minutters intens
elektricitet end den dobbelte
spilletid fyldt med uengageret lalleværk!
Konklusion: Young er
stadig fuld af vigør og en
god entertainer. Her er saft
og kraft frembragt med få
men effektive midler. Gamle
Neil Young-fans bliver ikke
skuffede!

