
22 Kultur Torsdag den 25. oktober 2012

»Særdeles tilfredsstillende.«
Sådan karakteriserer besty-

relse og direktion på Aarhus
Teater resultatet for regn-
skabsåret 2011/2012. Teater-
ledelsen havde budgetteret
med et overskud på 3,4 mio.
kr., men kommer ud med et
overskud på 6,5 mio. kr.

Det er det bedste resultat i
teatrets 112-årige historie.

Det positive resultat skyl-
des primært øget billetsalg. 

Det samlede publikums-
antal til forestillingerne er
steget fra 90.015 i sæson
2010/11 til 98.576 i det net-
op offentliggjorte regnskab.
Det er ført til øgede billetind-
tægter på 3,5 mio. kr. i for-
hold til budgettet.

Det er særligt ”Teaterkon-
cert med sange af Leonard
Cohen”, som nu spiller på
Aveny-T i København,
”Chess”, ”Brødrene Løve-
hjerte”, ”Jeppe på bjerget” og
”Det normale liv”, der var

populære i den forgangne
sæson. 

»Det er lykkedes at tiltræk-
ke mange mennesker til de
store brede forestillinger.
Kunsten er at spille sikkert på
de største scener, som teatret
er økonomisk afhængigt af,
og eksperimentere med fore-
stillinger på de mindre sce-
ner,« siger teatrets bestyrel-
sesformand, Peter Parbo.

Han vendte økonomien
Direktør, Henning Kærs-
gaard, tiltrådte i 2009 og har
på få år vendt økonomien på
Aarhus Teater, som kom ud af
regnskabsåret 2008/2009

med et underskud på 5,8
mio. kr. Formand Kim Ander-
sen (V) og resten af bestyrel-
sen trådte tilbage, og Hen-
ning Kærsgaard iværksatte
en gennemgribende genop-
retningsplan. Der er blevet
sparet på alt fra togbilletter til
gæstelejligheder i Aarhus, og
Henning Kærsgaard kunne
allerede sidste år præsentere
et overskud på 3,8 mio. kr.

Ifølge Aarhus Teaters gen-
opretningsplan skulle den
negative egenkapital senest
være afviklet ved udgangen
af regnskabsåret 2013/2014,
men årets positive resultat
betyder, at teatret allerede nu

har en positiv egenkapital og
ikke længere er under
skærpet tilsyn fra Kultursty-
relsen. 

»Vi har fortsat stort fokus
på omkostningsstyring og
kigger især på produktions-
og personaleudgifter samt
effektivisering af arbejdsgan-
ge. Der er ikke noget hokus
pokus, det er blot sund for-
nuft,« siger Henning Kærs-
gaard, som har en fortid som
direktør i Danske Bank.

På Aarhus Teater tager han
sig af økonomien, mens
svenske Stefan Larsson har
det kunstneriske ansvar.

»I Danske Bank brugte vi

sloganet ”Gør det du er bedst
til”, og det følger vi på Aarhus
Teater. Jeg tror, at mange kul-
turinstitutioner kommer i
klemme, fordi lederen skal
have kompetencer på vidt
forskellige områder,« siger
Henning Kærsgaard.

Ny kunstnerisk leder
Den 1. december vil den pris-
vindende irer Mick Gordon
afløse Stefan Larsson som
kunstnerisk leder.

»Vi forventer, at Mick Gor-
don på sin egen måde vil fort-
sætte linjen og præsentere
forestillinger, som rammer
bredt,« siger Peter Parbo.
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N Øget billetsalg og stram
omkostningsstyring fører til
rekordoverskud på Aarhus
Teater, der ellers har været
hårdt plaget af røde tal på
bundlinjen.

Rekordoverskud på Aarhus Teater

I 2007 konstaterer Simi Jan,
at hun som relativt nyud-
dannet står bagerst i køen
til et af de korrespondent-
job, hun drømmer om. I
stedet træffer hun det
ukonventionelle valg at slå
sig ned som freelancekorre-
spondent i Pakistan. Hun
ankommer uden sikkerhed
for hverken arbejde eller sin
egen person til et af de lan-
de i verden, der er allerfar-
ligst for journalister. 

Med frygtløs stædighed,
en næse for at opstøve gode
historier og en evne til
komme nær begivenheder-
nes centrum får hun grad-
vist opbygget en platform
som leverandør til Politiken
og TV 2 og rykker senere til
– det ikke mindre uroplage-
de – Afghanistan. 

Selvom Simi Jan lader sin
egen – i øvrigt ganske vel-
begrundede – kritik af dan-
skerne og amerikaneres
indsats i Afghanistan skin-
ne igennem, er bogen me-
get lidt politisk eller analy-
tisk. Fokus er på konkrete
begivenheder – som regel
drab og bomber – og fortæl-
linger om konkrete menne-
sker, som hun møder. For
Simi Jan er journalist ind til
benet, og hendes fokus er
på at observere og rappor-
tere, hvad der foregår om-
kring hende.

Men det fokus betyder
også, at læseren aldrig for
alvor kommer tæt på men-

nesket Simi Jan. Problemer
som angsten for en voldelig
død og genvordigheder
med kønsopfattelser og
andre kulturforskelle bliver
nok omtalt, men der er ikke
dedikeret meget plads til
egen refleksion. 

Fragmentarisk fortælling
Hendes mand, Allan, op-
træder som en skitseagtig
biperson, og de genvordig-
heder, som samlivet gen-
nemgår – både sammen i
Pakistan og senere adskilt –
bliver godt nok konstateret,
men heller ikke meget me-
re. Også genoptagelsen af
kontakten med den far,
som Simi Jan ellers ikke
havde talt med i 15 år, og
som selv har dybe rødder i
regionen, bliver kun flyg-
tigt omtalt. Selvom det fo-
rekommer oplagt at væve
mere gennemgående ind i
fortællingen om Simi Jans
(gen)opdagelse af forældre-
nes fødeland.

Mange af bogens kapitler
ville fungere glimrende
som reportager og portræt-
ter i en søndagsavis og giver
udemærkede snapshots af
livet som korrespondent og
regionens problemer. Der er
beretninger om synet på
kønsroller (en populær tv-
vært i Pakistan er en mand i
kvindetøj, der åbenlyst flir-
ter med gæsterne) og røren-
de beretninger om de etiske
dilemmaer, som mødre til
Taleban-soldater står i, og
meget andet. Men som ind-
slag i en bog fremstår de
desværre ofte fragmentere-
de, fordi de ikke bliver
brugt til at fremme et over-
ordnet argument eller ind-
går som led i en større for-
tælling om forfatteren selv.

En korrespondents
litterære ilddåb
N Simi Jans fortællinger fra
et intenst korrespondentliv i
Pakistan og Afghanistan er
spændende og velfortalte.

N Men hun giver ikke meget
af sig selv, og bogen mangler
fokus.
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”Her jordedes pensioneret
landchirurg Napoleon Nol-
søe den 3. marts 1878. Den-
ne steen er sat af hans venner
til minde om hvad han har
været for dem i sin tid,” står
der på stenen, som forfatter-
en Eigil Tvibur på 185-års da-
gen for N. Nolsøes fødsel,
omhyggeligt har renset for
mos og shinet op med sølv-
bronze. 

Denne Eigil har en særlig
skyld at sone, idet han nyt-
årsnat 1980 ganske uærbø-

digt tisser på omtalte grav-
sten og dermed håner den
for længst afdøde. Årsagen er
en forsinket indignation
over, at lægen tilbage i 1846
nægtede at gøre en særlig
indsats i bekæmpelsen af en
ondartet mæslingeepidemi
på Færøerne. 

Hvad Eigil i sin opbrusen-
de harme glemmer, er, at
Nolsøe skrev en artikel om
epidemien, som bevirkede,
at Peter Ludvig Panum an-
kom til Færøerne og her ind-
samlede materiale til den af-
handling om mæslinger,
som gjorde ham verdens-
kendt. Og at selvsamme læge
tog Eigils tipoldefar Tóvó til
sig. Begge dele værdsætter
han mange år senere, da han
har skrevet sig igennem hi-
storien og kan se, hvordan
hans og lægens slægter er
viklet ind i hinanden.

Med flashbacket på kirke-
gården, som er lige dele hi-
storie og fiktion præcis som
resten af romanen, begynder
den snørklede fortælling om
slægten Tvibur, som Eigil er
en sen efterkommer af. Den-

ne slægt kaldes også brahma-
dellerne. Et øgenavn, der sta-
dig vækker dyb frygt, og som
af uransagelige årsager op-
træder ved siden af slægts-
navnet i kirkebogen fra
midten af 1700-tallet, mulig-
vis som en hævnakt fra den
daværende præsts side.

Skrøner og facts
Jóanes Nielsen skæver til di-
verse brevvekslinger, histori-
ske dokumenter og andet ar-
kivmateriale, mens han med
Eigil som kreativ mellem-
mand ruller fortællingen om
først og fremmest den unge
Tóvó ud. En fortælling, som
samtidig er en skildring af et
Færøerne på den tid, hvor en

begyndende uro rører på sig,
fordi arbejderne kræver hø-
jere løn og bedre vilkår. 

Tóvó stemples af arbejds-
giverne som en af de nye re-
beller, men det er dog en an-
klage for mord, der sender
den ellers så fredsommelige
mand i fængsel i 1883. Han
har øjensynligt hævnet en
kær ven og er blevet en gam-
mel og stort set tavs mand,
da han løslades seksten år
efter.

Da Eigil mange, mange år
senere flytter ind i Tóvós
hus, går han helt korporligt
til angreb på den mand, der i
sin tid afslørede skænderiet
af Nolsøes grav og dermed
ødelagde hans karriere i by-
rådet. Eigil anklages og føler
med eet, at han er blevet ind-
hentet af slægtens onde
skæbne.

Skrøner, historiske facts og
ren fiktion er blandet godt og
grundigt i den muntert
skælmske roman ”Brahma-
dellerne”, som viser, at for-
tiden aldrig er længere væk
end et nedarvet karakter-
træk.

Jóanes Nielsen modtog i år Færøernes litteraturpris for romanen ”Brahmadellarnir”, der nu udkommer på dansk. Foto: Blue Bird Film

En færing i slægtens fodspor
N I digteren Jóanes Nielsens
anden roman konfronteres
det moderne Færøerne med
det gamle.
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