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MORSOMT: Publikum likte forestillingen, myntet på barn. Porfirio Gutierrez i rollen som Karius, Vivian Hein som Baktus. FOTO: INGE FJELDDALEN

Sier nei 
til Karius og Baktus

Ungjenta var en av 34 til-
skuere som likte hva hun
så. De små tidvis søte kra-
batene, som slår hull i ten-

nene til Jens, ble nydelig spilt av
Porfirio Gutierrez (Karius) og
Vivian Hein (Baktus) på en helt
ny scene. I går ble skuespillet spilt
foran tenner, tannbørste og tannle-
geapparater.  

- Vi bygget scenen i går og i dag,
smiler duoen, som synes det er
svært gøy å spille skuespillet – som
varte i rundt 30 minutter. 

- Det var bra. Selv har jeg ikke
hull i tennene, sa Mina Amund-
sen etter at forestillingen var over.

- Men du liker kanskje godteri i
blant. Hva er favoritten? 

- Sjokolade!

- Pusser du tennene godt? Mor-
gen og kveld?

- Ja, det gjør jeg, smilte den unge
jenta. 

MÅ OPPMUNTRE
Men ikke alle lar seg skremme av
at Karius og Baktus banker i ten-
nene – og hyler etter loff med sirup
på. Faktisk synes noen så synd på
de to små Egner-figurene, at de går
sporenstreks hjem og vil spise slik-
kerier. Eller som i går – forsyner
seg av vaflene!

- Det hender vi må oppfordre
folk til å pusse tennene etter fore-
stillingen. Hittil har vi delt ut fluor-
tabletter, smiler Vivian Hein. 
Ekteparet i Egal teater har turnert

med historien i Mandal, Lillesand,

på Jomfruland, Veierland og på
Bjørkøya, før Wrightegaarden søn-
dag og i Langesund i går. Og –
ikke minst på et sted der den hører
hjemme – hos tannlegen Odd
Hein Aase. 

Karius og Baktus, med smått
sadistiske trekk der de slår i Jens’
tenner – akkurat der de vet det
gjør vondt, er over for denne gang
– men gjør kanskje comeback på
solkysten senere i høst. Da vurde-
rer duoen, som fikk god hjelp av
teaterdirektøren Gunnar Strand, å
sette opp forestillingen for barne-
hager. 

!!  !! THOMAS F. FREDRIKSEN

Mina Amundsen gikk sammen med ei venninne på 
gårsdagens Karius og Baktus-oppsetning i Langesund. Hos henne 

slipper ikke tanntrollene inn.

NEI TAKK: Mina Amundsen er flink til å pusse tennene, og holder Karius og
Baktus på lang avstand. 
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