
Kulturredaktør: Michael Bach Henriksen / kultur@k.dk
Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Kristeligt Dagblad   Torsdag 2. februar 2017

Kultur | 9   

Kristeligt Dagblads Forlag

Men troen er ikke kun noget  
indre i vores sjæl, hjerte eller 
hjerne. Den sætter også sine 
aftryk i bygninger, ritualer,  
institutioner og landskaber. 
Vi kan ligefrem tale om troens 
geografi, troens tider og steder. 

Når vi går på jagt efter vores 
tro gennem 1000 år, begiver  
vi os ud på en vandring gen-
nem troens landskaber, ideer 
og betydning. Undervejs vil vi 
støde på mennesker, der er dre-
vet af tro eller udfordrer andre til  

at tro om igen. Deres 
tro har været med til 
at skabe det
Danmark, vi  
kender i 
dag. 
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1000 tanker om tro
Tro sætter sine spor. Den fodrer vores  
samvittighed og hjælper os til at 
inde ud af, hvad der er sandt 
og falsk. 
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Den indisk-amerikanske in-
struktør M. Night Shyamalan 
åbnede sin karriere med den 
virkelig vellykkede spøgel-
sesthriller ”Den sjette sans” 
fra 1999, hvor Bruce Willis 
spredte medmenneskeligt 
håb i en ellers dyster genre. 
Filmen indbragte Shyamalan 
anerkendelse og Oscar-nomi-
neringer, men siden da har 
den kompromisløse instruk-
tør kæmpet for endnu en il-
misk forløsning. Og den in-
der hverken han eller publi-
kum i den søgte psykologiske 
thriller ”Split”.

Kevin (James McAvoy) lider 
af personlighedsspaltning. I 
hans krop strides 23 forskelli-
ge personligheder med at væ-
re i lyset og bestemme. James 

McAvoy indtager med fysisk 
præcision og skitende stem-
mer Kevin. Og det er betagen-
de, hvordan han med et lille 
ryst med hovedet svinger 
mellem at være en niårig læs-
pende dreng, en lamboyant 
homoseksuel, en skrap ma-
damme og en ekspert i egyp-
tologi. Men det fænger ikke 
rigtigt, da det hele klinger 
falsk.

Kevin kidnapper tre unge 
teenagepiger, fordi hans 
stærkeste personlighed, Den-
nis, har taget magten over de 
mere forsonlige. Dennis har 
en svaghed for unge dansen-
de piger. Men i sygdommens 
kompleksitet plages de andre 
jeger af gidseltagningen. Det 
fører til ilmens andet hand-
lingsspor, en række psyko-
logsamtaler med Dr. Fletcher 
(Hitchcock-skuespillerinden 
Betty Buckley). Disse sessio-
ner minder mest om lomme-
psykologiske forelæsninger 
på Facebook. 

”De knækkede er de mest 
udviklede,” siger Dr. Fletcher 
euforisk, mens hun svælger i 
Kevins ”spændende” syg-
dom. Det vil være nærmest 
etisk anstødeligt at forsøge at 
forstå denne sætning i sam-
menhæng med den monu-
mentale ondskab, der gem-
mer sig i Kevins sind. For 
selvom psykisk sårbarhed 
kan give adgang til større 
indsigt, bliver udsagnet for-
kasteligt, i takt med at ilmen 
bevæger sig ud på et para-
psykologisk overdrev. 

Haley Lu Richardson er 
overbevisende med kantede 
øjne og dyrisk sårbarhed bag 
en pansret krop som en af de 
kidnappede piger. 

Men i takt med, at hun smi-
der tøjet, mister man blik for 
hende som menneske, og 
hun bliver i stedet til en kari-
katur på en ung, smuk, tilba-
geholdt pige. Selv ikke umoti-
verede lashbacks til en 
ulækker onkel puster liv i 
hende, fordi det så tydeligt 
kun skal skabe identiikation 
og medfølelse. 

Hvor ”Den sjette sans” var 
tænksom, lider ”Split” under 
et fortænkt plot og en banal 
dialog. 

De overnaturlige elementer 
i Shyamalans debut anspore-
de til solid etertanke, men 
”Split” er som skørt glas, 
hvor det tynde lag af psykolo-
gisk dybde splintrer ved et 
enkelt nysgerrigt krads i over-
laden. 

 J

Både fortænkt og forkastelig
Personlighedsspaltning er oplagt stof for instruktør M. Night Shyamalan, 
men bliver banaliseret i den anstødelige ”Split”
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Trio con Brio spiller Bent 
Sørensen, Beethoven og 
Mendelssohn i Dronningesalen 
på Det Kongelige Bibliotek, 
København.
Det var den sidste aten i ja-
nuar, og eter en grå dag ind-
fandt forårsfornemmelserne 
sig blandt det publikum, der 
havde indfundet i Dronninge-
salen i Diamanten, Det Kon-
gelige Biblioteks koncertsal. 
Uventet? Nej, ikke når det var 
mageløse Trio con Brio Co-
penhagen, der spillede, og 

når Beethovens første klaver-
trio i Es-dur, opus 1, nr. 1, var 
på programmet. Værket, der 
stammer fra 1795, er på lere 
måder en milepæl i musikhi-
storien, dels fordi det var det 
første, Beethoven oicielt 
vedkendte sig, dels fordi det i 
sine ire satser sprudler af 
livsglæde og overskud og op-
leves som en sand forårsbe-
buder – i hvert fald når det 
bliver fremført af tre musike-
re i verdensklasse som søstre-
ne Soo-Jin Hong (violin) og 
Soo-Kyung Hong (cello) samt 
pianisten Jens Elvekjær. 

Efter pausen gav musikerne 
sig i kast med Mendelssohns 
anden klavertrio i c-mol, 
opus 66. Den er et af Trio con 

Brios signaturstykker (det 
kan i den grad høres), kom-
poneret et halvt århundrede 
senere end Beethovens første 
forsøg i genren, og vi har be-
væget os fra wienerklassicis-
men til den tyske romantik, 
fra dur til mol, fra Beetho-
vens brusende ungdomme-
lighed til Mendelssohns 
sværmeriske drømmerier, 
hvor især tredjesatsen, en 
teknisk halsbrækkende 
scherzo, kalder mindelser 
frem om hans ungdomsbe-
drit, musikken til Shakespe-
ares ”En skærsommernats-
drøm”. 

Bent Sørensens ”Phan-
tasmagoria” fra 2007, som 
indledte koncerten, er ikke 
bare et signaturstykke for 

Trio con Brio, men tilegnet til 
og uropført af trioen, der igen 
fortolkede de fem satser kniv-
skarpt og gjorde Sørensens 
spøgelsesagtige tonesprog til 
en god skærpning af sanser-
ne, inden der blev lukket op 
for klassikerne. Ekstranum-
meret var en fyrig sats fra en 
af Antonín Dvořáks klavertri-
oer, en in afrunding på en af-
ten med værker, der mentalt 
lod os kikke ind i foråret og 
skærsommeren, fremført af 
tre dedikerede virtuoser på 
hver sit instrument – men 
sammensvejset til en enhed, 
der selv på internationalt ni-
veau er sjælden. Man forstår, 
at der også i denne sæson er 
bud eter Trio con Brio fra  
Korea i øst til USA i vest.  J

Forårsfornemmelser i Diamanten

bog
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Ben Lerner er et nyt ameri-
kansk navn på dansk, og tak 
til Lindhardt & Ringhof for at 
introducere ham, for helt 
nem er ”22:04”, hans anden 
roman, ikke. Ellere rettere: 
Man stryger faktisk igennem 
den, og den er også morsom, 
men man får undertiden ån-
denød, fordi den vil så meget 
på så kort plads. Fortættet er 
den, måske en konsekvens af 
Lerners baggrund som lyriker 
og kulturkritiker. 

Tillad lidt opremsning: Tit-
len ”22:04” henviser til il-
men ”Tilbage til fremtiden” 
og det tidspunkt, hvor lynet i 
ilmen slår ned i klokketår-
net, og tidsrejsen begynder 
(og hvis man har glemt, hvor-
dan Michael J. Fox så ud i 
1985, er der foto af ham i bo-
gen). Tid er også et tema i 
”22:04”, der udspiller sig i 
perioden mellem orkanerne 
Irene og Sandy. Hovedperso-
nen (uden navn) er en forfat-
ter fra Brooklyn med visse 
lighedstræk med Lerner, der 
blandt mange andre projek-
ter er i færd med at donere 
sæd til sin veninde, så hun 
kan føde et barn og dermed 
eterlade et spor i verden, når 
forfatteren selv er væk. 

Dødelighed har også med 
forfatterskabet at gøre: han 
bakser med sit litterære eter-
liv og ”den svære toer”, som 
forlaget gerne vil have skal 
være konventionel, men som 
forfatteren hellere vil skrive 
som collage eller fragmenter. 
En pointe i bogen er, at de le-
ste øjeblikke rummer både 

fortiden og fremtiden i sig, så 
hvordan skrive troværdigt om 
tid, når den nu ikke kun er 
fremadskridende? Alt dette 
sker til tonerne af New Yorks 
udvikling, der præges af poli-
tisk uro og oversvømmelser. 
Byens hjerte slår ikke rigtig i 
takt længere, og det gør for-
fatterens heller ikke; en al-
vorlig hjertesygdom lægger et 
slør ind over handlingen. Det 
hele foregår dog ikke kun i 
New York, men også i Texas, 
hvor forfatteren er på skrive-
ophold i en berømt kunstner-
koloni og her vender op og 
ned på dag og nat med util-
sigtede konsekvenser. Blandt 
andet viser den svære toer sig 
at være ikke en roman, men 
et digt, som citeres littigt i 
”22:04”. 

Til overlod forholder ro-
manen sig også selvkritisk til 
de litterære klichéer, som 
Ben Lerner udmærket ved, 
han excellerer i: klichéen om 
en ung neurotisk forfatter i 
New Yorks overladiske 
kunstnermiljø og klichéen 
om toeren, der skulle være åh 
så svær at undfange. Det er 
helt klart en kvalitet ved ro-
manen, at den så dygtigt bå-
de udspiller en interessant 
handling og samtidig forhol-
der sig kritisk til dele af ho-
vedpersonens liv; ”22:04” 
rummer både dejlig patos og 
velturneret ironi. Samt lyri-
ske passager af ganske stor 
skønhed.

En gruppe af amerikanske 
forfattere sætter sig for tiden 
igennem som eksperimente-
rende, yngre (men modne), 
selvbevidste, humoristiske 
storby-, kunst- og eksi-
stenskildrere i en realistisk 
tradition med klare postmo-
dernistiske træk – og det be-

høver man sådan set ikke væ-
re litteraturhistoriker for at 
fornemme, for de er alle cite-
ret på lappen af ”22:04”. Her 
roser Rachel Kushner, Jefrey 
Eugenides og Jonathan Fran-
zen Ben Lerner til skyerne, og 
mon ikke også Jennifer Egan, 
Jonathan Safran Foer og 
Adelle Waldman er vilde med 
hans bøger? 

Ekstremt kvikke og ambi-
tiøse er de i hvert fald alle 
sammen i denne generation, 
men pointen er, at deres be-
gavelse ikke forhindrer patos 
og indlevelse og aldrig udar-
ter til meningsløse eksperi-
menter. Der banker som regel 
et ægte amerikansk hjerte i 
værkerne, der i supplement 
til sprogbehandlingen drives 
af et ønske om at forstå USA 
og dets kultur. Det gælder ik-
ke mindst for Ben Lerners 
”22:04”, der er interessant og 
underholdende, lyrisk og let-
lydende, men ikke årets 
hverken store eller halvstore 
amerikanske roman. J

Forfatterliv mellem amerikanske orkaner
Talentfulde Ben Lerner introduceres på dansk med ”22:04”, der handler om tidens gang og udspiller sig mellem to 
orkaners hærgen på den amerikanske østkyst

3Ben Lerner er født i 1979 i 
Kansas og debuterede med 

romanen ”Leaving the 
Atocha Station”. ”22:04” er 

Lerners første bog på 
dansk.  

– Foto: Lindhardt & Ringhof.

Split. 
Instruktion og 
manuskript   
M. Night 
Shyamalan. 
116 minutter. 
Vises over 
hele landet.
 

Ben Lerner: 
22:04. 264 
sider. 299 kro-
ner. Lindhardt 
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Der er selvfølgelig ikke hold-
bart, at ansatte på Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde skal 
sove med gummistøvlerne 
på, hvis en ny storm blæser 
ind over Danmark. Det sagde 
kulturminister Mette Bock 
(LA) under et samråd i går.

Under stormen Urd sidste 
år var det skrøbelige museum 
truet af oversvømmelse, og 
ansatte og frivillige arbejdede 
på højtryk for at skærme byg-
ningen. Men der er endnu ik-
ke fundet en løsning fra poli-
tisk hold, som kan frede de 
historiske skibe fra vandmas-
serne.

”Det står endnu ikke klart, 
om løsningen på museets ud-
fordringer bliver en restaure-
ring, en ombygning eller et 
nybyggeri. Først når vi har et 
klarere billede på det, bliver 
en nærmere drøtelse på poli-
tisk niveau om statslig medi-
nansiering meningsfuld. Vi 

ved ikke, hvad der er brug 
for, og hvordan de midler 
eventuelt kan fremskafes,” 
siger Mette Bock.

Dermed kommer hun selv 
ind på, at der ikke var afsat 
midler på inansloven for i år 
til at inde en løsning på mu-
seets fremtid. Ministeren 
fremhæver, at der skal tages 
hensyn til, at det er en selv-
ejende institution, som har 
en bestyrelse.

Dansk Folkeparti ser gerne, 
at museets fredning jernes i 
en fart. På den måde kan mu-
seet blive revet ned og erstat-
tet med et nyt, der kan tåle 
naturens hærgen.

Men arkitekten Erik Christi-
an Sørensens hal fra 1969 
blev fredet af myndighederne 
i 1997.

Bygningen har i årtier væ-
ret plaget af krakeleringer i 
betonen og tæringer. Der 
trænger vand ind i bygnin-
gen, og der er konstateret 
sætningsskader. J

Kulturminister afventer 
løsning for vikingeskibs-
museum

kort nyt

Tysk komedie hitter  
i biografen
Det er ikke hver dag, at en 
tysk ilm runder 100.000 bio-
grabilletter i Danmark. Men 
den har den tyske komedie 
”Min far Toni Erdmann” kla-
ret her to måneder eter den 
danske premiere, oplyser Ca-
mera Film i en mail. Filmen 
havde verdenspremiere på 
ilmfestivalen i Cannes sidste 
år, hvor den modtog de inter-
nationale ilmkritikeres pris. 
Siden modtog den også en 
del store priser ved European 
Film Awards i december, 
mens den som Oscar-nomi-
neret ilm også er blandt de 
ire titler, der konkurrerer om 
prisen for årets bedste ikke-
amerikanske ilm.

”Klovn” vender 
tilbage til tv
Der er godt nyt til de mange 
fans af komikerne Casper 
Christensens og Frank Hvams 
Klovn-univers. Eter at have 
holdt pause fra de danske tv-
skærme siden 2009, hvor det 
i mellemtiden er blevet til to 
spilleilm, vender serien 
nemlig tilbage til der, hvor 
det hele startede. Det er knap 
12 år siden, at ”Klovn” første 
gang kunne ses i tv, men ko-
mikerne er enige om, at der 
stadig er masser af historier, 
der endnu ikke er fortalt, og 
de glæder sig til igen at bruge 
tv-mediet til det. Den syven-
de sæson af serien får eter 
planen premiere næste år. 
                                           /ritzau/ J


