
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Blodets ubrydelige bånd

Sporløs: Karl Ove Knausgård går på jagt efter sin far i en orkan af en bog
Kaarsted, Thomas

Published in:
Fyens Stiftstidende

Publication date:
2010

Document version:
Forlagets udgivne version

Citation for pulished version (APA):
Kaarsted, T. (2010). Blodets ubrydelige bånd: Sporløs: Karl Ove Knausgård går på jagt efter sin far i en orkan af
en bog. Fyens Stiftstidende.

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 23. May. 2023

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/113c63d0-8a63-11df-846a-000ea68e967b


Onsdag 16. juni 2010 FyensStiftstidende { 13

Af Malene Birkelund
Foto: Birgitte Carol Heiberg
mal@fyens.dk, bch@fyens.dk

 ■ Mandags-zumbaholdet er fyldt godt op med kvinder i alle aldre, og der kunne være flere, hvis 
ikke Mirian Sørensen (t.h.) satte begrænsning på. Men hun vil altså ikke have flere end 25 på hol-
det, for ellers kan hun ikke holde øje med hver enkelt, siger hun.

jelse at være koncertarrangør 
på dyrskuepladsen. 

Piver ikke
Ikke kun med udgifter til det 
store telt og for leje af plad-
sen, men de senere år har der 
også være ekstra udgifter som 
følge af voldsomt regnvejr - 
bl.a. med sugning af regnvand 
og mudder, der skal fjernes 
bagefter, hvor området skal 
leveres tilbage i samme grøn-
ne stand.

- Vi piver ikke. Vi har hele 
kendt til forholdene på plad-

sen og til konsekvenserne, 
siger Arne Hansen, der har 
Hollies på programmet - et 
af de største engelske pop-
bands overhovedet, der duk-
ker op med flere prominente 
navne som spiller eviggrønne 
hittere som ”I’m Alive”, ”He 
Ain’t Heavy”, ”Bus Stop”, 
”Sorry Suzanne” og ”On A 
Carousel”.

Desuden kan der danses og 
skåles til The Walkers, John-
ny Reimar and The Cliffters, 
Marmalade, Merseybeats og 
The Manfreds med musikere 

fra Manfred Manns Band.
Arne Hansen vil ikke give 

noget konkret bud på fremti-
dens koncerter, men han slår 
fast, at Dalum IF også i frem-
tiden vil stå for festlige rock-
fester - blot i et nyt regi.

- Vi har talt om at arrangere 
en årlig koncert i ny eksklusiv 
indpakning med et stjerne-
60’er eller -70’er-band, mere 
kan jeg ikke sige lige nu.

Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk

Sådan bliver det heller ikke 
på søndag, når der skrues op 
for maratondans.

Til at stå for undervisnin-
gen har Mirian Sørensen hy-
ret to gæstelærere - Janick 
Birkehøj fra Århus og Mi-
chael Olesen kendt fra Vild 
Med Dans - og sammen med 
Nanna Jelbert fra Step by step 
skal de sætte gang i festen.

Zumba� blev opfundet af en co-
lombiansk koreograf i 1990’erne, 
som tog dansen med sig, da han 
flyttede til USA.
Siden sidste sommer er zum-
baen løbet som en steppebrand 
over resten af verden.
Musikken er udgangspunkt for 
dansen, som dyrker bløde, inci-

terende bevægelser i både hof-
ter, ben og arme. På den måde 
er zumba helt modsat aerobi-
cens pumpende rytmer og hår-
de, korte bevægelser.
I da�g da�nses der zumba i danse-
skoler og i fitness-centre.
Kilde: Step by Step m.m.

Zumba� sta�mmer fra� Colombia�

I sommeren 2009� var Mirian 
Sørensen med på det første cer-
tificerede zumba-kursus, der 
fandt sted i Danmark. Siden har 
hun undervist i zumba.
Oprindeligt er hun for 10 år si-
den uddannet danselærer fra 
Britt Bendixens danseskole.
For tiden er der fem zumba-
hold på danseskolen Step by 
Step på Rugårdsvej. Der danses 

til og med uge 28, og der kom-
mer nyt program fra august.
Og så da�nses der zumba på 
søndag, når der maratondans 
på Posten. Billetter sælges over 
nettet eller på danseskolen.
Da�nseskolen tilbyder også alle 
de klassiske danse. Den har 
åbent ugens første fire hverdage 
fra 16 til 22.
Kilde: step by step m.m.

Zumba� hos Step by Step

ROMAN
Karl Ove Knausgård: ”Min Kamp 1”
######

At forstå verden er at stille sig 
i en bestemt afstand til den, 
skriver den norske forfatter 
Karl Ove Knausgård. Så plud-
selig en dag er alle nødvendi-
ge afstande sat, alle systemer 
etablerede og al modstand 
forsvundet. Tiden går umær-
keligt hurtigere, men noget 
skurrer alligevel i bevidsthe-
den, og skal man så fortsætte 
eller stoppe op?

Knausgård valgte det sid-
ste og skrev en bog om sin 
far, hvorpå uvejret bragede 
løs. ”Min kamp” er en roman 
forklædt som selvbiografi og 
har i Norge medført en debat 
i stil med Knud Romers ”Den 
som blinker er bange for dø-
den” (2006), hvor det meste 
af Nykøbing Falster bagefter 
var i oprør. For hvem har pa-
tent på sandheden? Og hvor 
meget må man hænge rigtige 
personer ud?

Karl Ove vokser op i en 

kernefamilie i Bergen, som 
langsomt går i opløsning. Vi 
er med på rejsen fra barn-
dommens grundskole, over 
gymnasiet og et kikset musik-
eventyr til en begyndende 
forfatterkarriere. Det minder 
om et fuldt og helt liv. Men 
der mangler noget.

Hele tiden er der et tom-
rum centreret om faren. Han 
er skolelærer, i bund og grund 
dybt ulykkelig, og hans små-
fascistiske ånd hviler over fa-
milien. I bogens begyndelse 
ser lille Karl Ove en nyheds-
udsendelse, hvor en fisker-
kutter sporløst er gået ned, 
og pludselig får han øje på et 
ansigt i vandet. Der er kun fa-
ren at berette til, den far som 

ingenting forstår, og Karl Ove 
synker langsomt ned i det 
kolde vand.

Sådan går det underspil-
let slag i slag. Detonationen 
kommer først i sidste del, 
hvor faren har drukket sig 
selv ihjel, og Karl Ove og bro-
ren skal rydde op, hvilket er 
både skræmmende og græn-
seoverskridende. Alligevel 
synes debatten overflødig. 
Denne genre har altid klippet 
en hæl og en tå, listen af uskyl-
dige ofre i erindringsromaer 
er kilometerlang, og kan man 
forholde sig til fortællingen 
som et kunstværk venter der 
en blændende læseoplevelse. 

For ”Min Kamp” er en or-
kan af en bog, hvor tonen er 
ildevarslende rolig – som i 
stormens øje. Knausgaards 
fortælling er så medrivende, 
melankolsk og foruroligende 
genkendelig, at den blæser 
både læseren og store træer 
omkuld på sin vej. Og uvejret 
fortsætter. Der er yderligere 5 
bind på vej.

Om bogen
Karl Ove Knausgård: ”Min Kamp 1”. 
488 sider, 349,95 kr, Lindhardt og 
Ringhoff.

Af Thomas Kaarsted
kultur@fyens.dk

Blodets  
ubrydelige bånd

■■ Sporløs:■Karl■■
Ove■Knausgård■går■■
på■jagt■efter■sin■far■■
i■en■orkan■af■en■bog

 Blandt de cirka 100 koncerter, 
der fyres af på Odenses rytmi-
ske scener i sommer, er fire 
forrygende Odense Sommer 
Jazz-dage med 15 koncerter 
i forbindelse med ”Albani 
Live” 10 - fra torsdag 24. juni 
til og med søndag 27. juni.

Poul Jørgensen og Niels 
Chr. Resting fra Foreningen 
af Fynske Jazzmusikere har 
lavet et program, der når ud 
i jazzmusikkens afkroge. Der 
lægges ud med jazz for børn 
torsdag klokken 11 med tri-
oen Djanzz i Brands baggård, 
Farvergården. Kl. 17 byder 
Café Fyrtøjet på jazzmusik 
med Lennerts Jazz Band - og 
fra kl. 22.30 spiller B.O.M. 
Jazz trio på Café Gertrud’s.

Så er jazzdagene kørt i stil-
ling, og stilen lagt.

Fredag kl. 11 og lørdag kl. 
14 sætter de muntre musikan-
ter i Summertime Jazzband 
fut i byen med street parade. 

Og fredag kl. 16 er der kon-
cert på Amfiscenen med Tip-
Toe BigBand og Tobias Trier 
som solist. Spændende fordi, 
at Trier og jazz ikke tidligere 
er hørt på disse breddegrader.

Samtidigt spiller Anders 
Senderovitz trio i Vintapper-
stræde, og han vender tilbage 
til strædet dagen efter, lørdag 
kl. 13.

Fredag aften kl. 20 står 
tre blueskvinder i ”3 Ladies 
of Blues” på Brandts amfi-
scene for at give et show, der 
kan blive jazzdagenes højde-
punkt.

På Bondestuen præsente-
res Copenhagen Four + One 
med Erik Krølle Andersen. 
De spiller igen søndag på Air 
Pub.

Ved Cuckoos Nest i Brandts 
Passage er der søndag kl. 13 

genhør med Big Band 5000 
DK og Anita Lykkegaard som 
solist - og så rundes jazzdage-
ne effektfuldt af med en open 
air-koncert søndag kl. 15 på 
Brandts amfiscene.

Så står Ernie Wilkins Al-
most Big Band klar på amfi-
scenen. Et verdensklasseor-
kester, der har været aktiv på 
den danske scene siden 1980, 
og som spiller et repertoire af 
swingende jazz omkring Ernie 
Wilkins kompakte arrange-
menter. Som et ekstra kryd-
deri optræder sangeren Bobo 
Moreno som gæstesolist.

Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk

Jazzen kulminerer  
med fire hotte dage

■■Odense■Sommer■
Jazz■byder■på■15■
koncerter■-■fra■børne-
jazz■og■blues■til■intime■
rytmer■og■bigband

 ■ De tre dygtige musikere i 
Djanzz underholder børn med 
jazzmusik på Farvergaarden.

Vind billetter  
til Zumba Zøndag: 
Se Bagsiden


