
DUO: Torsdag eftermiddag 2. august spiller duoen ”Blue Fingers” i gårdhaven 
Langes Gård, Hjelmerstald 15, Aalborg. De blå fingre tæller Jakob Mygind 
(New Jungle Orchestra), saxofon, og Henning Jensen (Muleskinners), banjo 
og dobro, og repertoiret byder på amerikansk country blues.  

Sax og guitar på bluesvejen
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KUNST
Skulptur Biennale 2018
# # # # ¤ ¤ 

De udstillende billedhugge-
re på og omkring Dronning-
lund Kunstcenter kommer 
fra hele Danmark. Bienna-
len er en tilbagevendende 
begivenhed hvert andet år, 
og finder sted rundt om i 
landet, dog mest i Køben-
havn, men denne gang er 
det hele rykket til Dronning-
lund.

Og det er velgørende. 
Det handler om at vise 

hvor dansk billedhugger-
kunst er lige nu. Og man må 
erkende, at der ikke er så 
meget nyt under solen i det 
fine landskab og indenfor i 
kunstcenteret i Dronning. 
Det meste er set før og viser 
måske nok, hvor billedhug-
gerkunsten er lige nu, men 
ikke rigtig hvor den er på vej 
hen. 

Materialerne er mest klas-
siske i sten, bronze, jern og 
videre til keramik, glasfiber 
og træ. Eksperimenterne er 
der langt imellem. Også 
selvom der er over 250 vær-
ker udstillet af 63 forskellige 
kunstnere. Alle værkerne er 
til salg. Det er meget klas-
sisk, og hvad man kan kalde 
for klassisk moderne. Det er 
genkendeligt, og som altid i 
en pose blandende bolsjer er 
der lækkerbiskner imellem. 

Indenfor er der de fleste 
værker udstillet, og det sker 
i en tæt sammenhæng og op-
stilling, og det kan være 
svært at få øje på de bedste.. 
Men de er der, for dem, som 
har øjne at se med. 

Poul Cederdorffs stilsikre 
figurer er en nydelse for øjet 
og hånden, der følger deres 
fine linjer, og Bodil Dams 
værker, der lader én se ar-
bejdet med leret, før de står i 
bronze er ligeledes indby-

dende og fortællende. Gud-
run Steen-Andersens fly-
vende mand ”Satellite” er i 
akryl og transparent og bli-
ver et eksistentielt og dra-
matisk svævende spørgs-
mål.

Jan Agerbo er et højde-
punkt i udstillingen, inden-
for er det små vandrende 
mænd, der med tunge ryg-
sække fuld af livserfaringer 
kommer én i møde, som ko-
losser på lerfødder, eller fø-
jer en replik til Rodins ” Bor-
gerne i Galais”. De er fortæl-
lende, og man fortæller 
straks selv videre med dem.

Vibeke Nørgaard Rønsbo’s 
viser en rød kuffert, der bå-
de i farve og titel: ”Attenti-
on” bærer en advarsel i sig. 
Og de røde tasker, både sko-
letasker og rejsetasker for-
sætter udenfor. Det er godt 
tænkt, ligesom når Ida Guld-
hammers smukke ”Wiste-
ria” - en blåregn- af papir og 
lak, også lader sig se uden-
for. Det skulpturelle kom-
mer her til sin ret. 

Udenfor - i terrænet - kan 
man få både afstand og 
overblik, og bliver overra-

sket ved at kigge både op og 
ned. Så man ser både Hen-
rik Voldmesters søheste og 
enøjede dialogmænd og Jyt-
te Høegs sovende ”Stjer-
neflagremus” i træerne, og 
hører Bo Karberg’s sol-klok-
ke kalde med jævne mellem-

rum. En kilometerlang rute 
rundt om kunstcenteret er 
der. Det håndværksmæssige 
i udførelsen af værkerne 
svinger en del i kvaliteten, 
som i Jerry Adder’s ”Forløs-
ning” lige uden for ind-
gangsdøren, der mangler en 
finis i detaljernes hjørner, 
der skræmmer det store 
værk, af en kvinde, der lige 
har født.

Mens Steen Christensens 
”Bænk med bøger” og ”Ting-
stedet” er fuldførte, så man 
både får lyst til at sidde og 
blade i bøgernes bløde bla-
de. Christensens ”Tingste-
det” er et af de få værker, der 
kunne gå under udtrykket 
samfundskritisk, da taburet-
terne lavet af bøger stilfær-
digt handler om dannelse, 
som en magtfaktor. 

Klimakrisen får også en 

kommentar i Per Sommers 
”Global opvarmning”, hvor 
en bølgespids er knækket og 
ved at falde af skulpturen. 
Paul Ranslets ”Fugleman-
den” er en uhyggelig fætter 
på en hyggelig og eventyrlig 
måde, der både er dragende 
og inddragende og vældig 
flot udført.

Jan Agerbos vandrede 
mænd kommer også én i 
møde på ruten udenfor, nu i 
kæmpeformat. Det er stor-
slået og tankevækkende. 
Udstillingens højdepunkt 
set herfra.

I det hele taget så ville det 
være skønt om man kunne 
få nogen af værkerne til at 
blive stående omkring 
Kunstcenteret. Man kunne 
passende begynde med Jan 
Agerbos store vandrede 
mænd, der ”Hen over tid” 

både går sammen og hver 
for sig og så Jørn Hansens 
store keramiske værk, af 
teglsten, der ligger som en 
lige linjer og en cirkel, og er 
en rytmisk flod af farver, på 
plænen.

Udstillingen er, som en 
pose blandede bolsjer med 
blandede fornøjelser, men 
med godbidder imellem. 
Den byder også på en fin tur 
rundt i naturen, hvor det si-
ne steder, kan blive en hel 
lille opdagelsesrejse. Og tag 
bare børnene med.

Troels Laursen
kultur@nordjyske.dk

 { Skulptur Biennale 2018
Dronninglund Kunstcenter
Ind til 26. august

Lækre 
skulpturer  
og blandede 
bolsjer

Indenfor står værkerne tæt, og overblikket kan fortabe sig i de mange udtryk. 

Kultur
Telefon 99353535  E-mail kultur@nordjyske.dk    
Adresse Lang ager vej 1, 9220 Aal borg Øst

 {De 63 deltagende kunstnere er: Lars Abrahamsen, Jerry Adder, 
Jan Agerbo, Malene Bjelke, Erik Brandt, Ole Bunton, Lilli Byrum, 
Paul Cederdorff, Steen Christensen, Elna Christiansen, Helle Rask 
Crawford, Bodil Dam, Henning Elving, Kirsten Ernst, Frank Fenriz, 
Benny Forsberg Jensen, Poul Frederiksen, Gert Daa Funder, An-
ders Gjerding Geertsen, Ida Guldhammer, Jens Ingvard Hansen, 
Jørn Hansen, Steffen Harder, Henning Tais Hedin, Stefan Herrik, 
Peter Hesk, Flemming Holm, Jytte Høeg, Carsten Fun Jensen, Le-
ne Stevns Jensen, Bo Karberg, Asger Kristensen, Erik Lemke, Palle 
Lindau, Steffen Lund, Bodil Arbjerg Lundby, Børge Chr. Meibom, 
Frodo Mikkelsen, Marianne Miller, Jørgen Minor, Lisbeth Krag Ol-
sen, Bente Polano, Poul Ranslet, Misja Rasmussen, Tine Rinds, Vi-
vian Rose, Vibeke Nørgaard Rønsbo, Joseph Salamon, Ole Schjø-
rer-Hansen, Søren Schaarup, Matthew Simmonds, Per Sommer, 
Gudrun Steen-Andersen, Jørgen Svenstrup, Stinne Teglhus, Lotte 
Thorsøe, Erling Tingkær, Henrik Troelsen, Helle Vinter, Henrik 
Voldmester, Lars Waldemar, Edel Hartvig Willerup og Jørgen Wil-
lerup.

FAKTA
KUNSTNERNE

 {Dansk Billedhuggersam-
fund blev stiftet 6. maj 1905 
og er en af de ældste i ver-
den. Stifterne var en række 
af datidens fremtrædende 
billedhuggere bl.a. Carl Mor-
tensen, Einar Utzon Frank, 
Johannes Bjerg og Anne Ma-
rie Carl-Nielsen.

 {Dansk Billedhuggersam-
fund optager professionelt 
arbejdende billedhuggere og 
arbejder for medlemmernes 
synliggørelse og deltagelse i 
kulturlivet i ind- og udland. 

 { Foreningen har 80 med-
lemmer, der udtrykker sig i 
mange kunstneriske genrer: 
Naturalistisk, abstrakt, kon-
kret, konceptuelt, eksperi-
menterende og installations-
præget. 

FORENING
BILLEDHUGGERE
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Steen Christensens ”Bænk med bøger” er fuldført stenhugger-
kunst, også håndværksmæssigt, så man både får lyst til at sidde og 
blade i bøgernes bløde blade.

Jan Agerbos vandrende mænd kommer én i møde på ruten. Det er 
storslået og tankevækkende. Udstillingens højdepunkt set herfra. 
Og man kunne ønske, de fik lov at blive stående. 

Gudrun Steen- Andersens flyvende mand ”Satellite” er i akryl, og 
transparent og bliver et eksistentielt og dramatisk svævende 
spørgsmål. 

NY DANSK: Trine Dyrholm har hovedrollen som Anne i May el-Toukhys nye 
spillefilm ”’Dronningen”, forventet premiere i marts 2019. Hun har succes 
som advokat og er lykkelig gift med lægen Peter, med hvem hun har to døtre. 
Men da hun forfører sin 17-årige stedsøn, Gustav, sætter hun alt over styr. 

Trine spiller ”Dronningen”

Martha Kelly brugte 10 år på research, før hun skrev bogen ”Blomstrende syrener”. 

ROMAN
Martha Hall Kelly: ”Blomstrende syrener”
# # # # ¤ ¤ 

Helt kort kan det siges, at ”Blomstren-
de syrener” er en vældig god bog, der 
kunne have været endnu bedre. Mere 
om det senere

Det skal også straks nævnes, at bo-
gens afdæmpede og let melankolske 
omslag er specielt på den måde, at det 
ikke antyder det mindste om indhol-
det, bortset fra et hint om tidsperio-
den.

Bogens handling strækker sig over 
20 år, fra 1939 til 1959, og man følger 
på skift tre kvinder.

I New York arbejder Caroline Ferri-
day fra det bedre borgerskab med vel-
gørenhed blandt andet via det franske 
konsulat, og det bliver især et udfor-
drende og hektisk job, da 2. verdens-
krig bryder ud.

I Polen mærker 16-årige Kasia Kuz-
merick hurtigt krigens prøvelser og 
rædsler, ikke mindst da hun, hendes 
mor og hendes søster arresteres af SS 
for en bagatel og ender i Ravensbrück, 
nazisternes koncentrationslejr for 
kvinder.

Her dukker den ambitiøse tyske læ-
ge Herta Overheuser også op. Hun ser 
et job i staten som vejen til et andet liv, 
og det bliver det i den grad også, men 
ikke lige som hun havde tænkt sig.

Det centrale i bogen er Kasias ople-
velser i koncentrationslejren, hvor 
hun sammen med adskillige andre 
udvælges til medicinske forsøg, og det 
er selvfølgelig skrækkeligt at læse om, 
og det går ikke at affærdige det med, 
at det bare er en bog.

”Blomstrende syrener” bygger nem-
lig på virkelige begivenheder, og både 

Caroline og Herta er virkelige perso-
ner, mens Kasias person er bygget 
over flere af de ”kaniner”, der blev 
mishandlet i Ravensbrück. De blev 
kaldt kaniner, dels fordi de var for-
søgskaniner, dels fordi de nærmest 
hoppede rundt efter at have fået øde-
lagt deres ben af lægerne, i videnska-
bens interesse selvfølgelig.

Martha Hall Kelly hørte helt tilfæl-
digt om Caroline Ferriday og hendes 
bestræbelser på at hjælpe de polske 
forsøgskvinder efter krigen, og hun 
undrede sig over, at det er en historie, 
som verden stort set havde glemt.

Så hun brugte 10 år på research, før 
hun skrev bogen, og det står klart, at 
hun kender sit stof og er båret af sund 
indignation over de uretfærdigheder, 
der overgik de polske kvinder. Men 
hun formår ikke for alvor at få læseren 
til at føle gruen. 

Hun fortæller om det, javist, og en-

hver kan tænke sig til det forfærdeli-
ge, men det trænger ikke ind og griber 
læseren på samme måde som eksem-
pelvis William Styron formåede for 
mange år siden med ”Sophies valg”.

Vi hører også mere om Carolines liv 
end egentlig nødvendigt, oven i købet 
med en opdigtet kærlighedshistorie 
påklistret. 

Det vil have været mere interessant 
at høre mere om Herta Overheuser. 
Specielt hvorfor hun ikke blev mere 
mærket af sine gerninger, end hun 
ifølge bogen gjorde.

Bogen byder ind imellem også på af-
snit, der simpelthen ikke giver me-
ning, eller som Martha Hall Kelly i 
hvert fald ikke magter at forklare, så 
læseren forstår det. Og der er ikke tale 
om oversætterfejl, viser et tjek i den 
amerikanske udgave af bogen.

Endelig er en række begreber, især 
tyske og polske, ikke forklaret til-
strækkeligt godt. Man er nogenlunde 
med på betydningen, og et opslag på 
nettet hjælper meget, men en ordliste 
ville have været nyttig.

Disse indvendinger bør dog ikke af-
holde nogen fra at læse ”Blomstrende 
syrener”, for det er generelt en god, 
velskrevet og vigtig bog om et emne, 
som altid vil være aktuelt.

Flemming Junker
kultur@nordjyske.dk

 {Martha Hall Kelly: ”Blomstrende 
syrener”
516 sider, 250 kroner
Forlaget Hr. Ferdinand

Gru og håb i historisk roman


