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musik musik show

Indrømmet. Det kræver 
mindst 10 minutter indle-
dende snak, før jeg kan lytte 
på Rune Tolsgaards blanding 
af Salling- og Kronjylland-
dialekt uden at se cykelbossen 
Henning Primdahl eller den 
trommespillende Kåre for 
mit indre øje. Og tilsvarende 
høre på Esben Pretzmann 
uden at ane konturerne af 
den bindegale pianist Henrik 
Solgaard eller den vattede cy-
kelrytter Bobby Olsen.

Men efterhånden som de 
legendariske rollers greb for-
damper, træder et usædvan-
ligt intelligent og eftertænk-
somt makkerpar i karakter. 
Komikerne har i deres aktu-
elle show fokus på sangtek-
ster, hvor det ikke udeluk-
kende er finurlige, fiktive 
karakterer, der latterliggøres. 
De er rykket markant tættere 
på virkeligheden og medbrin-
ger derfor hverken Primdahl, 
Solgaard eller Viasat-have-
nisser på scenen.

- Fra det meget fantasiag-
tige og opfundne har vi med 
det her projekt løbende be-
væget os hen mod noget mere 
sandt og virkelighedstro. Vi 
stræber efter at skrive sange, 
der har kontakt til virkelig-
heden og vores eget liv. Hvor 
vi tidligere har arbejdet med 
ren fiktion, er der langt fle-
re sandheder indarbejdet i 
materialet, fortæller Esben 
Pretzmann.

Rune Tolsgaard tror, at de 
efter mere end et års søgen 
har fundet den optimale ba-
lance i materialet samt show-
et ved at pege lige meget på 
publikum og sig selv.

- Vi har lige arbejdet med 
en sang, der handlede om 
parforhold, hvor vi kunne 
se, at ingen af os havde væ-
ret i den type forhold. Der-
for handlede det  mere om at 
spidde nogle af vores venner 
uden at investere eller sætte 
os selv på spil. Den sang var vi 
nødt til at ændre radikalt, hvis 
den skulle fungere og virke 
efter hensigten. Der må ger-
ne være en smule fantasi ind-
blandet, men det må aldrig 
blive ren illusion, forklarer 
Rune Tolsgaard.

De har blandt andet ladet 
sig inspirere af Niels Haus-
gaard, der beretter lystigt 

I kontakt med virkeligheden
■■ Rune■Tolsgaard■og■

Esben■Pretzmann■har■
droppet■havenisse-
huerne■og■forsøgt■at■
fortrænge■Angora-
rollerne■i■ny■duo,■
hvor■fiktionen■og■
udklædningerne■er■
efterladt■backstage

om spøjse familiære forhold, 
uden at man nogensinde 
aner, hvem der sidder med 
ved virkelighedens frokost-
borde.

- Man sidder jo altid og 
tænker, om den der mysti-
ske faster er virkelig eller ej? 
Måske findes hun ikke i vir-
keligheden i forholdet en til 
en, men der er helt sikkert 
flere elementer, der er sande. 
Vi benytter også primært en 
”jeg-form”, hvor vi gør lige 
så meget grin med os selv. 
Vi foregøgler aldrig at have 
regnet det hele ud, for vi er 
i bund og grund også nogle 
fjolser, erkender Rune Tols-
gaard.

Mit uelskelige barn
Tidligere har de arbejdet 
sammen under navnet Sved-
banken, hvor de blandt andet 
skabte den pjæksyge kultfigur 
Chris fra Chokoladefabrik-
ken. Sammen med Simon 
Kvamm slog de for alvor 
igennem med ”Drengene fra 
Angora”, hvor den kulsorte 
humor fik frit løb gennem et 
arsenal af skæve personlighe-
der.

Det er dog først i denne 

konstellation, at de sætter de-
res egne mangler under lup, 
hvilken har været en interes-
sant proces for begge musi-
kere.

- Vi har intenst jagtet vores 
egne svagheder og hykleriske 
måder at agere på. Vi har ikke 
været bange for at gribe fat i 
situationer, hvor vi har opført 
os uordentligt. Eller udeladt 
helt personlige detaljer. Vi 
har for eksempel skrevet en 
sang om et barn, jeg blev far 
til efter en kort affære i Ber-
lin. Så længe det er vedkom-
mende, tør vi bruge alt fra 
privatsfæren, konstaterer Es-
ben Pretzmann.

Det mest opsigtsvækkende 
tabu, makkerparret behand-
ler, drejer sig om ikke at kun-
ne lide børn. Både sine egne 
og andres.

- Da jeg var 20 år og arbej-
dede i SFO, var der mange 
børn, jeg ikke brød mig om. 
Og der må da også være nogle 
forældre, der i bund og grund 
synes, deres unger er pisseir-
riterende. Og måske endda 
hader deres afkom. Arbejds-
titlen på den sang var ”Mit 
uelskelige barn”, siger Rune 
Tolsgaard.

Esben Pretzmann forstår 
ikke, at man pinedød skal 
rose andres børn, hvis det ty-
deligvis er en lodret løgn.

Emil fra Lønneberg
- Det ville være befriende, 
hvis man turde sige: ”Det er 
faktisk ikke et specielt char-
merende barn, du har fået”. 
Det sker jo ikke, selv om der 
fandeme er mange, der bur-
de få det at vide. Vi kan sige 
hvad som helst til vores bed-
ste venner om deres måde at 
være eller se ud på, men hvis 
man eksempelvis påtaler de-
res måde at opdrage på, kan 
man jo ødelægge et venskab 
på ingen tid. Det går fandeme 
ikke, siger Esben Pretzmann.

De taler flere gange om 
at turde gå planken ud som 
musikalske komikere. De er 
enige om, at det nærmest er 
et dogme for dem. Men da de 
får stillet spørgsmålet, om de 
tør skrive en sang, der hand-
ler om, at de elsker deres ene 
barn mere end det andet, fin-
der de ikke fælles fodslag.

- Jeg har kun en søn, og 
ham kan jeg rigtig godt lide. 
Rent hypotetisk ville det være 
ekstremt svært for mig at 

Selv om Rune 
Tolsgaard (tv) og  
Esben Pretzmann 
ikke helt kan und-
gå at parodiere, 
slæber de ingen af 
deres kendte roller 
fra diverse tv- og 
radioprogrammer 
med på scenen. 
PR-foto

Rune Tolsgaard, født 6. januar 
1977 i Skive. Han brød igennem 
med satireprogrammet ”Dren-
gene fra Angora” sammen med 
Esben Pretzmann og Simon 
Kvamm.
Rune er opvokset i landsbyen 
Vile i det nordlige Salling, nord 
for Skive. Han kom ind på Film-
højskolen i Ebeltoft og læste 
derefter kortvarigt teaterviden-
skab på Københavns Universi-
tet. Han har medvirket i en ræk-
ke forskellige DR-programmer, 
bl.a. Børneradio, ”Chris og cho-
koladefabrikken”, ”Rockerne” og 
”Teatret ved Ringvejen” sammen 
med Esben Pretzmann.
Esben Pretzmann, født 15. juli, 
1978 i Kalundborg. Han voksede 
op i nordjyske Dronninglund. 
I 2009 samt 2010 medvirkede 
han i TV 2’s ugerevy ”Live fra 
Bremen” samt i ”Specialklassen” 
på DR-Ramasjang.
Han har desuden medvirket i 
tv-reklamer for Viasat sammen 
med Rune Tolsgaard.
www.facebook.com/tolsgaardogpretzmann

Duoen skrive en sang om, hvilket af 
mine børn, jeg foretrak. Jeg 
tror, forældre elsker deres 
børn lige meget, uanset hvad 
de måtte have gjort eller ikke 
have gjort, konkluderer Es-
ben Pretzmann.

Rune Tolsgaard skrald-
griner. Tankeeksperimentet 
tænder ham tydeligvis.

- Det gør vi sgu på næste 
plade! Hvis jeg altså har fået 
nogle børn til den tid. Nøj, 
det ville være hardcore. Jeg 
tror faktisk godt, man kan 
elske sine børn forskelligt. 
Hjemme hos os var jeg da to-
talt Emil fra Lønneberg, der 
lavede ballede og ulykker da-
gen lang. I en travl hverdag er 
jeg da sikker på, at min mor 
indimellem har elsket min 
stille og ordentlige søster 
mere end mig, konstaterer 
Rune Tolsgaard.
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