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Det nye ansigt. Den 29-årige skuespillerinde 
Sara Qvist er ny på scenen i årets Rottefælde-
revy. NU’s Jesper Mads Eriksen har mødt  
hende. NU på torsdag

Musik i Middelfart? Restaurant i Rudkøbing? 
Vandretur i Vejle? Få overblik over alle arrange-
menter og restauranter på Syddanmarks  
største arrangementsdatabase: www.aos.dkfyens.dk

KRIMI
Reginald Hill ”Dalziels død”
###¤¤¤

Denne Dalziel/Pasco-krimi 
er ikke blandt de mest min-
deværdige. Og det er måske 
ikke så mærkeligt, at Reginald 
Hills med sin 22. bog i rækken 
er ved at løbe tør for originale 
plot.

Det umage makkerpar Pe-
ter Pascoe og Andy Dalziel er 
i gang med en efterforskning 
af mulige terroraktiviteter, da 
de bliver ramt af en eksplosi-
on. Dalziel havner i koma, og 
Pascoe fortsætter jagten på de 
ansvarlige uden sit ”sidekick”. 
Det bliver en jagt, der trækker 
tråde til en gruppe selvbestal-
tede hævnere, der selv jagter 
islamiske fundamentalister. 
Det har vi vist hørt et par gan-
ge før.

Det er dog ikke plottet, der 
halter mest i denne bog.

Hovedpersonen mangler
Krimiforfatteren Colin Dex-
ter tog livet af kriminalkom-
missær Morse, og i tv-serien 
fortsatte hans makker Lewis 

alene. Det fungerede, fordi 
Lewis kan bære en krimi i sig 
selv - eller måske nærmere, 
fordi Morse kan undværes. 
Men den går ikke her.

Dalziel er ganske enkelt 
uundværlig som den brovtne, 
uforskammede og ligefrem-
me kriminalinspektør. Uden 
ham i det meste af bogen 
mangler al saften og kraften 
i krimien. Det er lige så for-

budt som at skrive Jack Frost-
romaner uden, ja, Frost. Det 
går jo ikke! 

På trods af Reginald Hills 
evne til at skrive solide og 
gennemarbejdede krimier, 
mangler denne både et ori-
ginalt plot og en god portion 
fremdrift. Faktisk virker den 
mere som et manuskript til en 
45-minutters krimiserie, og 
det kunne Reginald Hill have 
brugt 200 sider på i stedet for 
393.

Formidabelt fortalt
Når bogen alligevel sniger 
sig op på tre stjerner, skyldes 
det Reginald Hills formida-
ble sprog, en meget raffineret 
slutning og hans evne til at 
levere gennemarbejdede og 
troværdige personbeskrivel-
ser. Ingen af dem er karike-
rede, og alt, hvad de siger og 
gør, er gennemtænkt ned til 
mindste detalje. 

Ikke desto mindre vil jeg 
vove den påstand, at kun de 
mest trofaste Dalziel/Pascoe-
læsere behøver læse denne af-
stikker i rækken. Resten kan 
med god samvittighed lade 
den samle støv hos boghand-
leren.

Om bogen
Reginald Hill: ”Dalziels død”,  
393 sider, 249 kroner, Klim.

Af Vibeke Toft-Nielsen
vito@fyens.dk

En amputeret krimi
■■Reginald■Hill■har■

skrevet■en■alt■for■
langtrukken■historie■
og■placeret■sin■■
vigtigste■hoved-
person■i■koma

ROMAN
Joseph O’Neill: ”Netherland”
#####¤

Den 11. september 2001 har 
medført flere litterære højde-
punkter, f.eks. romaner af Ian 
McEwan og Don DeLillo og 
Jonathan Safran Foer, og man 
spørger uvilkårligt sig selv, 
hvor længe terrorangrebene 
mon kan give anledning til 
nye indsigter?

Irskfødte Joseph O’Neills 
”Netherland” modtog i 2009 
PEN/Faulkner-prisen, lige-
som en række engelske aviser 
og magasiner valgte den til 
årets bog. Det aftvinger re-
spekt, og er man på jagt efter 
”den store roman” om tinge-
nes mentale og til dels politi-
ske forfald efter 9/11, så er her 
et bud.

O’Neill arbejder efter to 
nært forbundne spor, det in-
dre og det ydre. Det indre 
handler om den globaliserede 
og deprimerede hollandske 
aktieanalytiker Hans van den 
Brock, hvis kone efter 11. sep-
tember er utryg i New York 
og flytter tilbage til London 
med deres søn. 

Det får Hans til at reflekte-
re over sit indholdsløse liv og 
gå på opdagelse i det ukendte 

og nedre New York, hvilket er 
bogens andet spor. 

Romanen handler om nær-
mest alting, og det er svaghe-
den ved ”Netherland”, som 
ellers er både dragende, knu-
gende og velskrevet. Med den 
entreprenante Chuck Ram-
kissoon og cricket som om-
drejningspunkter (det lyder 
mærkeligt, men det holder) 
bliver Hans’ liv og opløsning 
genfortalt via en masse farve-
rige episoder, som i varieren-
de grad er vigtige for handlin-
gen.

Det gør ”Netherland” til en 
væsentlig, men også vildtvok-
sende dommedagsfortælling 
om flygtigheden i en hektisk 
global verden. Hvor de indre 
værdier nedbrydes. Og hvor 
det er op til den enkelte, om 
man finder dem igen.

Om bogen
Joseph O’Neill: ”Netherland”. 287 
sider, 299 kr, Klim.

Af Thomas Kaarsted
kultur@fyens.dk

Dommedag genfortalt
■■Væsentlig■og■vildt-

voksende■roman■om■
flygtigheden■i■vores■
globale■tidsalder

Rock N Roll Train
Hell Ain’t A Bad Place To Be
Back In Black
Big Jack
Dirty Deeds Dont Dirt Cheap
Shot Down In Flames
Thunderstruck
Black Ice
The Jack
Hells Bells
Shoot To Thrill

War Machine
High Voltage
You Shook Me All Night Long
TNT
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock

Ekstranumre:
Highway To Hell
For Those About To Rock  
(We Salute You)

 ■ - Fremstillingen af rock-
ikonet nøgen og på en stilise-
ret scenesokkel som en slags 
”highway” til himlen er en 
kombination, der ikke er for-
tolket sådan før. Jeg tror, at 
netop denne udformning vil 
gøre skulpturen interessant 
også for folk, som intet aner 
om AC/DC og Angus Young, 
siger Jens Galschiøt. Pr-foto

Jens Galschiøt bag      AC/DC-skulptur

 ■ AC/DC’s forsan-
ger Brian Johnson 
og guitarist Angus 
Young fyrede den 
af og satsede hele 
butikken til kon-
certen i Horsens. 
AC/DC er for tiden 
aktuelt med al-
bummet ”Iron Man 
2”, der er sound-
track til filmen  
af samme navn.

 ■ Lørdagens koncert fandt sted i en udsolgt Casa Arena, hvor 30.000 rockfans ifølge anmelderen 
fik sig en uforglemmelig oplevelse. Her er det guitarist Angus Young. Foto: Morten Pape/Polfoto

[ Dalziel er ganske 
enkelt uundværlig  
som den brovtne, 
uforskammede og 
ligefremme kriminal-
inspektør. Uden ham 
i det meste af bogen 
mangler al saften og 
kraften i krimien.
Fra anmeldelsen

rock findes ingenting. En kul-
turpersonlighed som Angus 
Young hyldes ikke, selv om 
han er vigtig for et kæmpe-
stort publikum, siger Johan-
nes Andersson til Horsens 
Folkeblad.

Også den legendariske kon-
certarrangør Frank Panduro 
ærgrer sig.

Et godt projekt
- Det er et rigtigt godt pro-
jekt, men vi kom desværre alt 
for sent ind i det, konstaterer 
Frank Panduro, direktør for 
Horsens & Friends.

Jens Galschiøt ærgrer sig 
over den bristede tidsplan, 
og han har efterfølgende lagt 

projektet frit ud, hvis andre 
byer eller lande er interes-
serede i at starte en rockens 
Hall of Fame.

- Jeg har ikke noget at ud-
sætte på Horsens. Jeg vil sta-
dig gerne lave skulpturen til 
byen, selv om afsløringen 
ikke kan ske i forbindelse med 
AC/DC-koncerten. For det 
er jo stadig flot, hvad Horsens 
har gjort. Det er tjekket, så-
dan som byen har ændret sit 
image fra at være fængselsby 
til at blive rockens hovedstad, 
siger Jens Galschiøt til Hor-
sens Folkeblad.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Sætliste


