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Der er gået ged i ægteskabet. Martin (Søren Spanning) taler nøgternt om det at have sex med et dyr, mens hustruen Ste-
vie (Pia Jondal) det ene øjeblik knalder keramik i gulvet for det næste øjeblik at kaste sig i ægtemandens arme.

(Foto: Thomas Petri)

Ung kunst i HypoVereinsbank
FLENSBORG. Kai Niebuhr fra Kiel er 39 år og sta-
dig ung nok til at udstille i »Foyer für Junge Kunst«
i HypoVereinsbank i Flensborg.

Den 7. oktober åbner banken en ny kunstudstil-
ling i rækken med unge kunstnere. Kai Niebuhr vi-
ser raderinger, træsnit, collager og skitser. Han har
gået på den grafiske linje på kunsthøjskolen Mut-
hesius i Kiel, men gjorde aldrig uddannelsen færdig.
I 2000 var han med til at danne kunstnergruppen
»Gebot« i Kiel, hvor han er tilknyttet Kunsthalles
bibliotek som videnskabelig assistent. (FlA)

Angelika Milster til Flensborg
FLENSBORG. Angelika Mil-
ster er kendt fra tyske tv-seri-
er, blandt andet »Der Land-
arzt« på ZDF, »Mama ist un-
möglich« eller comedy-succe-
sen »Salto Kommunale« med
Wolfgang Stump.

Tirsdag den 25. november
gæster hun Flensborg, hvor
hun synger i St. Nikolai-Kir-
che. På programmet er musik
»Fra Bach til Bernstein«. Billetpriserne er i tre kate-
gorier fra 22 over 29 til 34 euro. Der er forsalg på
hotline-nummeret 0190 146 101 eller fra de aner-
kendte forsalgssteder i Slesvig-Holsten.

(FlA)

Koncert i Tønning
TØNNING. Fløjtenisten Marion Kokott fra Berlin
og kirkemusikeren Christian Hoffmann fra Tønning
optræder i aften klokken 20 på sidstnævntes hjem-
mebane. De to spiller værker inspireret af Hilde-
gard von Bingen, Godfrey Finger og Giovanni Bat-
tista Fontana i St. Laurentius-Kirche. Der improvi-
seres og laves lydbilleder på blandt andet det au-
stralske blæseinstrument didgeridoo og på harpe.
Billetter koster seks euro og fire euro for unge og
pensionister. (FlA)

Den bedste
gave efter
genforeningen
Historie. Sønderjyl-
land blev foregangs-
land inden for skole-
væsenet efter 1920.
Ny bog beskriver
overgangen fra det
tyske til det danske
skolevæsen efter
genforeningen.

AABENRAA. Genforenin-
gens bedste gave var ind-
førelsen af den danske fol-
keskole. Sådan kaldte de
dansksindede sønderjyder
den danske skole, der efter
1920 erstattede de tyske
skoler i Nordslesvig.

Og sådan er også titlen
på en ny bog, Historisk
Samfund for Sønderjylland
netop har udsendt. Bogen
er skrevet af arkivar og
seniorforsker Erik Nørr fra
Landsarkivet for Sjælland,
Lolland-Falster og Born-
holm.

Den beskriver den speci-
elle sønderjyske skoleord-
ning med dansk- og tysk-
sprogede kommuneskoler,
de nye folkevalgte skole-
kommissioner og den mo-
derne ordning, der på det
tidspunkt gjorde Sønder-
jylland til et foregangsland
i forhold til resten af Dan-
mark.

Mens præster og provster
stadig førte tilsyn med sko-
lerne nord for Kongeåen,
kom de sønderjyske skoler
under embedsmænd, nem-
lig amtsskolekonsulenter.

Disse konsulenter fik
stor indflydelse på skoler-
nes hverdag, lærernes un-
dervisning, skolebøger og

især ansættelse og afskedi-
gelse af lærere.

Det førte også konflikter
med sig, blandt andet på de
tyske privatskoler, som ef-
ter Hitlers magtovertagelse
i 1933 blev stærkt påvirket
af nazismen og grænse-
kampen.

Bogen »Genforeningens
bedste gave« er andet bind
i en serie om Sønderjylland
som administrativ forsøgs-
mark efter genforeningen.
Seriens første bind, »Har-
monisering eller særord-
ning«, udkom i 2002.

Den sønderjyske skole-
ordning fik ikke kun be-
tydning for sønderjyderne,
men også på skoletilsynet i
resten af Danmark.

Bogen er på 530 sider og
er rigt illustreret. Prisen
for medlemmer af Histo-
risk Samfund for Sønder-
jylland er 168 kroner. I
boghandelen koster den
248 kroner. H. C. Davidsen

At elske en ged
Anmeldelse. Sydsles-
vigsk Forening åbne-
de den danske 
teatersæson med et
modigt gæstespil,
der handler om 
meget mere end blot
om en mand, der har
sex med en ged.

FLENSBORG. Vi er nødt
til at bruge vulgære ord i
denne anmeldelse. Læsere,
der ikke kan tåle dem, op-
fordres derfor til at stå af
nu.

Dem, der gik i teatret i
Idrætshallen onsdag aften,
må allerede være immune.

»Knep en ged« stod der
med 80ernes graffiti, når
man kom med toget ind til
København. I Edward Al-
bees seneste drama »Hvem
er Sylvia?« er svaret: En
ged. Og elskeren er en mid-
aldrende, succesfuld arki-
tekt, Martin - spillet af

Søren Spanning. Velkom-
men til meget mere end
blot to timers animalsex.

Martin er ikke blot sodo-
mist, han er også forelsket i
geden Sylvia. Det kommer
til konens kendskab, da
Martins gamle ven, Ross
(Henrik Jandorf) sladrer.
Men Ross bryder ikke blot
diskretionen, Judas-figu-
ren fordømmer også mo-
ralsk, for hvad vil andre ik-
ke tænke?

Det er Ross, der er skur-
ken i dette stykke.

Flot portræt
Hustruen Stevie reagerer
som alle forsmåede ægte-
fæller vil reagerer. Jalousi-
en knitrer i Pia Jondals
fremragende skuespil. Sta-
tus-symboler, der er stillet
op i den enkle reol-sceno-
grafi, smadres - symboler-
ne, der ellers skulle vise, at
her går alt rigtigt til. Pia
Jondal tegner et flot por-
træt af hustruen, der kun-
ne være os alle.

Albee er kendt for
»Who’s Afraid of Virginia
Woolf«. Han elsker at være
polemisk og udfordre vor
småborgerlighed. For hvor
præcis går grænsen mellem
det acceptable og det uac-
ceptable? 

Vi ler måske lidt af denne
Martin og hans betagelse af
gedens og dens dybe øjne.
Men kunne man elske sin
søn, spørger Albee, da
stykkets 17-årige homo-
seksuelle søn, Billy (Chris-
tian Tafdrup), bryder sam-
men og kysser sin far på
munden. Og faderen snak-
ker videre om muligheden
for at få rejsning med en
baby på skødet.

Et godt træk
Det er et bedrøvende syn til
sidst at se hustruen Stevie
bringe geden død ind på
scenen efter sit overlagte
drab på rivalen. Scenogra-
fen Karin Betz vælger her
at vise en elsket, der er død
og borte og ikke blot et

slagtet dyr. Et godt valg.
Det er modigt at sætte

dette stykke på repertoiret
- både af Det danske Teater
og af Sydslesvigsk Fore-
nings teater- og koncertud-
valg. Geden skal til, for det
løfter forløbet op over en
banal historie om et side-
spring. Og nuanceret bliver
det også af Christian Taf-
drups spil som sønnen, der
på én gang forsvarer og
fordømmer sin far. Udyret
opretholder sin civiliserede
facade og forstår måske al-
lermindst.

Det er måske absurd,
men også skarpt og med
morsomme replikker.

Det danske Teater:
Hvem er Sylvia? af Ed-
ward Albee. Idrætshal-
len i Flensborg, onsdag
aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Nobels litteraturpris til J. M. Coetzee 
STOCKHOLM. Årets No-
belpris i litteratur blev
torsdag givet til den syd-
afrikanske forfatter J. M.
Coetzee. 

»Prisen gives til John
Maxwell Coetzee, fordi han
i talrige forklædninger
fremstiller de udenfor-
ståendes overrumplende
delagtighed«, hed det i Det
Svenske Akademis motive-
ring. 

Ifølge Akademiet ud-
mærker Coetzees romaner
sig ved »listig komposition,
fortættet dialog og brillan-
te analyser. Men han er
samtidig en samvittigheds-
fuld tvivler, skånselsløs i

sin kritik af den vestlige
verdens grumme fornuft og
kosmetiske moral. Hans in-
tellektuelle ærlighed ætser
sig igennem al trøst og dis-
tancerer sig fra angerens og
bekendelsens billige teater.
Selv når hans egen overbe-

visning er til at få øje på,
som i forsvaret af dyrets
rettigheder, belyser han
overbevisningens forud-
sætninger snarere end, at
han argumenterer for den.« 

J. M. Coetzee, som pris-
modtageren foretrækker at
blive benævnt, er født i
1940 i Cape Town i Syd-
afrika med tysk og engelsk
baggrund. I 1984 blev
Coetzee professor i engelsk
litteratur ved universitetet
i Cape Town, og i 2002 emi-
grerede han til Australien,
hvor han blev tilknyttet
universitetet i Adelaide. 

Coetzee debuterede som
skønlitterær forfatter i

1974, men fik sit interna-
tionale gennembrud i 1980
med romanen Waiting for
the Barbarians, der udkom
på dansk i 1982 med titlen
Vi venter på Barbarerne.
Blandt hans øvrige værker
kan nævnes Historien om
Michael K, Foe, Jernalder
og Vanære. Ni af Coetzees
værker er oversat til dansk. 

Et grundlæggende tema i
Coetzees romaner er de
vurderinger og den adfærd,
som det sydafrikanske
apardheidsystem har med-
ført, men som ifølge ham
kan opstå hvor som helst.

/ritzau/

J.M. 
Coetzee
(Nord-
foto)


