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ANMELSELSE:Han vil ba-
re have ro. Stille roligt hver-
dagsliv. Arbejde som tøm-
rer, gå tur med hunden, gå 
på jagt med vennen. Lægge 
fortiden helt bag sig og bare 
være Peter, ikke den dømte, 
indsatte, ham med de krimi-
nelle venner. Bare være her, 
på Djursland, lige nu. Men, 
som det hedder på forsiden 
af  Elsebeth Egholms nyeste 
kriminalroman – med den 
værst tænkelige krimikliche: 
»Han troede, han var færdig 
med fortiden, men den var 
ikke færdig med ham.« 

Heldigvis er det bogens 
værste sætning. Herfra bli-
ver det kun bedre. Meget me-
get bedre. 

Hovedpersonen Peter 
Boutrup er søn af  Egholms 
tidligere hovedperson Dicte 
Svendsen. Han er dømt for 
manddrab, men løsladt og 
forsøger at skabe sig et nyt 
liv nær Grenaa, hvor en 18-
årig pige forsvinder.

En vintermorgen finder 
Peter en mand dræbt på 
stranden tæt på hans hjem. 
Det er en af  hans gamle 
fængselskammerater, men 
hvorfor skulle han dø? Hvad 
er forbindelsen til hans gam-
le venner i Aarhus? Og hvem 

i alverden er den underernæ-
rede kvinde med hukommel-
sestab, som bor i sommerhu-
set ved siden af  ham? Hvor-
dan hænger hendes historie 
sammen med hans? Og sam-
men med den forsvundne pi-
ge, som den lokalt fødte mine-
dykker Kir måske har fundet 
i havnen? Og hvem opklarer 
mysterierne? Den hjemvend-
te betjent og sygdomsramte 
Mark, der opdager, at hans 
gamle elskerinde nu er hans 
chef? Og bliver det hans for-
hold til luderen Gry, der op-
klarer, hvorfor unge pige for-
svinder? Eller Peter, som for-
søger at vikle alle fortidens 
knuder fra hinanden, så han 
endelig kan vikle sig helt fri 
af  den?

Det er en indviklet histo-
rie, der snor sig gennem si-
derne. Der er mange ender 
og mange sammenfald og 
mange tilfælde, men man 
tror på dem, fordi man tror 
på personerne – så meget at 
jeg tog mig i at sidde og hep-
pe lidt på, at Kir, der egentlig 
hedder Kirstine og blev mi-
nedykker på trods, fik ham, 
hun flirter med i bogen. Per-
sonerne lever på papiret, så 
man alvorligt og nysgerrigt 
også følger med i sidehisto-
rierne om deres liv og har 
lyst til at høre mere og vide 
mere. Hele tiden. Aarhus er 

pludselig en uhyggelig stor-
by, mens Grenaa er farlig og 
landskabet imellem truende 
og mørkt. Men der er håb og 
små fine øjeblikke og store 
af  hæslig gru og intens blad-
ren. Men udover en enkelt 
usædvanligt modbydelig sce-
ne, hvor Feliz holdes inde-

spærret i en kælder, virker 
det ikke påtaget eller for ef-
fektens skyld, men som en 
rimelig del af  handlingen. 
Modsat dele af  TV-serien 
»Den som Dræber«, som Eg-
holm har skrevet oplæg til.

Og så er der greb, der 
er lidt for fortænkte. Hvor 

Personerne lever på p
Elsebeth Egholm har skiftet 
hovedpersonen Dicte Svendsen ud 
med den bortadopterede søn Peter 
i »Tre Hundes Nat«. Det er der 
kommet en velfortalt og mægtig 
spændende kriminalroman ud af

»
Man tror på personerne – så 
meget at jeg tog mig i at sidde og 

heppe lidt på, at Kir, der egentlig hedder 
Kirstine og blev minedykker på trods, 
fik ham, hun flirter med i bogen.

Af Randi Rehmeier

rare@stiften.dk

AARHUS: Det begyndte i Ven-
nelystparken i 1997. Her sørge-
de et par ildsjæle for det aller-
første Stella Polaris-arrange-
ment med gratis musikhygge 
udendøre.

Siden har chillout-dagen 
været et fast indslag som-

mer efter sommer, ikke bare 
i Aarhus men også i Køben-
havn. Siden år 2000 har Kalle 
Bremer været den ene halvdel 
af  arrangørduoen bag Stella 
Polaris.

I går blev han anerkendt 
med Young Creative Entrepre-
neurs Music Award 2011, som 
blev uddelt for første gang i 
Danmark.

»Det er fandme mærkeligt! 
Jeg er rimelig overrasket, 
men selvfølgelig sindssygt 
glad. Det er helt fantastisk, 
for jeg var oppe imod en flok 
super kompetente kolleger,« 
lyder det fra den glade pris-
modtager.

Kalle Bremer kan kalde 
sig den bedste unge kreative 
iværksætter inden for den 
danske musikindustri i 2010. 
Udover skulderklappet får 
han adgang til en konferen-
ce i forbindelse med musik-
festivalen The Great Escape i 
Brighton til maj.

Den er kendt som en af  
de væsentligste branche- og 
showcasefestivaler i Europa, 
hvor han kan præsentere Stel-
la Polaris og andre koncert-
koncepter for de bedste briti-
ske branchefolk.

»Det er en kæmpestor dør, 
der bliver åbnet. Indenfor den 
Stella Polaris’ elektroniske 
genre er England det allerstør-
ste i verden, så den indgangs-
vinkel og det netværk havde 
vi ikke kunnet betale os til,« 
siger arrangøren.

Han og makkeren Nicka 
Kirsteijn har længe overve-

Stella Polaris’ far prisbelønnet
Koncertarrangør Kalle Bremer blev fredag 
udnævnt til årets unge musikiværksætter 
for sine tilbagevendende chillout-events

BERING: Torsdag var der premiere på forestillingen No 
No Nanette på scenen i Bering, Torshøjvænget 174 i Has-
selager. 

25 skuespillere fra Lystrup, Skanderborg, Hinnerup, Al-
lingåbro, Aarhus, Højbjerg, Viby, Hørning og Hasselager 
har øvet i snart 4 måneder, og nu viser de deres arbejde 
frem. 

Det unge par Nanette og Tom spilles af  Elisabeth Nør-
skau Hansen og Tue F. Andersen. De skal gå meget igen-
nem, inden de til sidst får hinanden i den store finale.

Fredag 8. og søndag 10. april bliver der igen spillet i Be-
ring. Onsdag 13. til fredag 15. spilles der hver aften fra kl. 
19.30 og sidste chance for at se forestillingen er lørdag 16. 
april kl. 15.00. Dørene åbnes tre kvarter før forestillingens 
start.

Billetter kan bestilles via hjemmesiden www.beringugf.
dk/nanette.htm, hvor man også kan se spilletider og bille-
der fra øvedagene og fra premieren.

 Kjær

Lokalteater i Hasselager

Man kan stadig nå at komme i teatret i Bering. Privatfoto
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AARHUS: Et par bemærkelsesværdige sokker sætter de-
res fodaftryk på Teater Katapult i Rosensgade lørdag 9. 
april kl. 21 og søndag 10. april kl. 14.30 og 18.30. 

Sokkerne, bedre kendt som The Scottish Falsetto Sock-
Puppet Theatre, er i bund og grund bare er et par grå her-
resokker med påsyede, dinglende øjne. Alligevel har de 
spillet for fulde huse i hele verden, hvor de har høstet høj-
lydte grin, anmelderroser og fornemme comedy priser.

. THE SCOTTISH FALSETTO SOCK THEATRE
Teater Katapult, Rosensgade 11, lørdag 9. april kl. 21 
og søndag 10. april kl. 14.30 og 18.30.

Morsomme sokker gæster Aarhus

Teater Katapult får besøg af et par skotske herresokker, 
der kan få voksne mænd til græde... af grin. Pr-foto.

AARHUS: Endnu engang inviterer pladecaféen Stardust 
til gratis koncert. Denne gang lørdag den 16. april klok-
ken 14.30. Med popmusikkens genkendelighed, den ameri-
kanske folk-scene og de melankolske tekster har Tristan 
Hawke skabt et særligt univers af  drømmebilleder. De 
musikalske inspirationskilder er mange, men med en for-
kærlighed for folk-og rockmusikkens forfædre, rider dan-
ske Tristan stille igennem byens tilosede gader med poesi-
en spændt om livet. 

Tristan bor i København og har været vidt omkring allere-
de, både på Danmarksturné og koncerter i England. Tristan 
Hawkes debutalbum ’Night is Just a Bridge’ fik en fin mod-
tagelse sidste sommer, og solisten har været Ugens Kunst-
ner på musiksiden MyMusic, hvor brugerne gav ham flotte 
bedømmelser. 

Stardust findes i Klostergade 58, entré er gratis men antal-
let af  stole er begrænset, så først til mølle-princippet gælder.
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Gratis intimkoncert på Stardust


