
 
 

9. Juli 2008  

Løgn og lykkeunger  
Af: Anne Middelboe Christensen 
Tro det eller ej: Carl Quist Møllers løgnenæse er brækket af og ligger på en velourpude i Øksnehallen. Det er 
lige til at få blanke øjne af 

Små sandaler følger nysgerrigt de grønne filtfliser. Hop, hop, hoppe-hop. Fliserne ender brat ved nogle hvide 
forhæng. Men ungerne kravler bare direkte ind under forhængene - ind til løgnen, der lokker. 

For Løgnhalsen er løs. Multitalentet Carl Quist Møller har fået lov til at boltre sig på Øksnehallens lyse 5.000 
kvadratmeter - med det ene mål at få børns øjne til at stråle. Og det gør de så. Både når de ser Løgnhalsen 
fotograferet som fisker, der får en gummistøvle på krogen. Eller når de læser om, hvordan hans far Flemming 
havde digtet om jungledyret Hugo uden at vide, hvordan Hugo egentlig så ud. Så det fandt Carl ud af: Hugo ser 
selvfølgelig ud som Hugo. 

Vræl og bongo 

Udstillingen Hul til Hovedet i Nikolaj er også genopstået - en vidunderlig installation af kæmpemalerier med 
huller. Vræl, så stikker barnet hovedet ud af hullet og bliver til en baby, der netop er kommet med storken. 
Bongo, så bliver barnet en abe, der jammer på trommer. 

De voksne sjokker efter og bliver overbærende. For en gangs skyld behøver de ikke tysse på ungerne. Desuden 
har DGI-byen flottet sig med lækre forhæng og subtile spots, så ungerne bevæger sig rundt bare for at mærke 
forskellen mellem gyldent ovenlys og pink hulelys. Børn har næse for kvalitet. 

Carl Quist Møller har næse for løgne. Han har optrådt som 'løgner' i mere end 10 år, også på DR1, og han har 
netop udgivet bogen Løgnehistorier. Og så videre. For Carl Quist Møllers talent er frygtindgydende. Og hans 
generøsitet over for ungerne her i Øksnehallen er svimlende.  

Løgnhalsens hemmelige kraft ligger ikke mindst i de elskelige figurer, som han skaber, sådan bare med et 
blyantsrids eller en pibelyd. Lyden af 'Anden Ægir' for eksempel. Den rapper i bandet DJANZZ, hvor 
Løgnhalsen er andefodstramper sammen med grovguitaristen Palle Windfeldt og lærkesangerinden Sille 
Grønberg. Og de jazzer, så de fire-årige slet ikke kan sidde stille. Eller de 40-årige. 

Men ak, lige som det går allerbedst i Øksnehallen, giver Løgnhalsen op! Dybt inde i løgnelabyrintens hjerte 
ligger hans lange løgnenæse i hvert fald på den nydeligste velourpude. Ved siden af Pinocchio-næsen ligger der 
et messingskilt. 'Jeg lyver aldrig mere,' står der. Det er lige til at få blanke øjne af. 

Men lur mig, om Løgnhalsen ikke bare lyver sig til en ny næse. 

Løgnhalsen er løs! Øksnehallen ved Halmtorvet. Til 25. juli, hver dag kl. 11-18.  

Ons 9. juli kl. 14: Løgnhalsen og De Medskyldige - Jan Rørdam m.fl. for de 5-95 årige.  

Fre 11. juli kl. 14. Baby-DJANZZ-koncert for de 0-2 årige.www.dgi-byen.dk
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