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Dejlige 
Dario Fo

Dario Fo: Fla-
germusenes
landsby - mine
første syv år (og
lidt til). 
Erindringer.
Samleren, 2004.

Det er længe siden, jeg har læst en så
dejlig bog. Den giver en god fornem-
melse helt ned i maven, og man bliver
glad over, at der findes mennesker
som Dario Fo.

Dario Fo har i mange år været en
vigtig del af teaterverdenen, ikke bare
i Italien, men i hele Europa. Hans
samfundsrevsende farcer har mange
grineanfald på samvittigheden. 

I bogen fortæller han om sin barn-
dom på landet i Italien i 1930erne.
Hans far var stationsforstander, og
familien flyttede som følge deraf en
del rundt. Hans livssyn blev grund-
lagt her, i familien, hvor der var tra-
dition for modstand mod fascismen,
men også blandt omgivelserne, hvor
han voksede op blandt mange histori-
efortællere.

Han viste sig hurtigt at have talent
for både at tegne og fortælle, gik på
kunstgymnasium, men blev indkaldt
til hæren og måtte deltage i Anden
Verdenskrig - en meget voldsom ople-
velse - som betød meget for hans se-
nere teaterproduktion.

Bogen slutter – på karakteristisk vis
– med en kostelig scene, hvor han
skildrer sin egen fars begravelse. Ki-
sten ledsages på sin tur fra huset til
kirken af et stort følge, med røde fa-
ner og musik. Da kisten næsten er
fremme ved kirken, slutter en stor
menneskemængde sig til følget. De
står og venter på en anden kiste, en
berømt forfatters, og tror, da følget er
så stort hos Dario Fos far, at det er
forfatterens følge. Da forfatterens ki-
ste kommer frem – forsinket – er hele
følget gået med Dario Fos fars kiste.
Så bedemanden må ud og hente dem
med tilråbet »Hej! I er på den forker-
te begravelse: jeres kiste er her, i den
her vogn«.

Dario Fo kan skrive, så man holder
vejret, griner, græder og er med hele
tiden. Hans erindringer er egnede for
alle, der holder af biografier, men og-
så for de, der holder af en god histo-
rie. Kan anbefales til alle. Jeg kom til
at tænke på »Don Camillos lille ver-
den« af Guareschi, men denne bog
har flere nuancer.

Mange af Dario Fos teaterstykker er
oversat til dansk og kan lånes på bib-
lioteket.

Hvis du vil læse mere om Dario Fo,
kan man se denne hjemmeside:
http://home4.inet.tele.dk/perboe/th
/dario_fo.htm

Anbefalet af bib-
liotekar Hanne
Næsborg-Ander-
sen, Dansk Cen-
tralbibliotek for
Sydslesvig.

• Mandag den 1. novem-
ber: Eventyrernes land - af
Jens Christian Krause.

• Tirsdag den 2. november:
Den store dansker - af Kir-
sten Grau Nielsen.

• Onsdag den 3. november:
Glæden ved at spise - af
Per Lund-Ramussen.

• Torsdag den 4. novem-
ber: En gammel alsisk
bondegård - af Kirsten
Grau Nielsen.

• Fredag den 5. november:
Voksne på den halve tid -
af Jakob Herskind.

• Lørdag den 6. november:
Larsens krig - af Jakob
Herskind.

• Mandag den 8. novem-
ber: Marianne Jelveds
mange faser - af Helle Ib.

• Tirsdag den 9. november:
De ligner hinanden - af 
Jakob Herskind.

• Onsdag den 10. novem-
ber: En lærers dagbog - af
Ellen Stampe.

• Torsdag den 11. novem-
ber: Helt uden facade - af
Jakob Herskind.

• Fredag den 12. novem-
ber: Med lov skal verden
bygges - af Jeppe Kofoed.

• Lørdag den 13. novem-
ber: Ensom ironman - af
Helle Ib.

• Mandag den 15. novem-
ber: Bomber over barok-
ken - af Hans Christian
Davidsen.

• Tirsdag den 16. novem-
ber: Fra agerdyrkende
flække til industriby - af
Kirsten Grau Nielsen.

• Onsdag den 17. novem-
ber: Pinsetur til Mandø -
af Kirsten Grau Nielsen.

• Torsdag den 18. novem-
ber: Gemt men ikke glemt
- af Af Berit Holbek
Jensen.

• Fredag den 19. novem-
ber: Generaliseringens
nødvendighed - af Thue
Kjærhus.

• Lørdag den 20. novem-
ber: www.unesco.org - af
Anne Lubbe.

• Mandag den 22. novem-
ber: Venskab på prøve - af
Helle Ib.

• Tirsdag den 23. novem-
ber: Gulliver i lilliputter-
nes store land - af Per
Lund-Rasmussen.

• Onsdag den 24. novem-
ber: Lighed for guillotinen
- af Per Lund-Rasmussen.

• Torsdag den 25. novem-
ber: Ingen kronik.

• Fredag den 26. novem-
ber: Sådan er det bare - af
Svend Duggen.

• Lørdag den 27. novem-
ber: »Slaget« om Danne-
virke - af Dagny Geppert.

• Mandag den 29. novem-
ber: Danskhed uvidenska-
beligt betragtet - af Peter
Møller.

• Tirsdag den 30. novem-
ber: Ingen kronik.

Kronikker i
november

»Den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene«, siger doktor Stockmann i
slutreplikken - omgivet af sine nærmeste. Fra venstre er det Mathias Valsgaard Hansen,
Nastja Arcel, Søren Spanning og Stine Prætorius. (Foto: Brita Fogsgaard)

KULTUR

Anmeldelse. Nis
Bank-Mikkelsen og
Søren Spanning spil-
ler de to kæmpende
haner i Ibsens »En
Folkefjende«. Det
gjorde de eminent, da
Det Danske Teater
kom på gæstespil i
Husum.

HUSUM. Hvem er gået for-
gæves til et Ibsen-stykke i
teatret - næsten uanset hvad
instruktøren så har gjort ved
det?

Lars Knutzon har haft
fingrene langt nede i »En
Folkefjende«. Scenen er ryk-
ket fra 1800-tallets sam-
menstød - mellem det reak-
tionære på den ene side og
frisindet og den frie tanke
på den anden side - frem til
en scenografi, der rammer
pænhedens 1950ere.

Og ved folkemødet i fjerde
akt - her hvor idealisten
doktor Stockmann (Søren
Spanning) af den kompakte
majoritet (som Poul Hen-
ningsen kaldte »den offentli-
ge mening«) - ja da ender
mødet langt fra forlægget i
et kaos af skrigende mikro-
foner.

Men forestillingen er hele
vejen igennem underholden-

de - især fordi de to kamp-
haner, doktor Stockmann og
broderen, borgmester Stock-
mann (Nis Bank-Mikkelsen)
spilles så eminent. Så skidt
med, at nogle af de andre
roller er lidt flade i forestil-
lingen.

Man skulle ikke tro, at
»En Folkefjende« er skrevet
i 1800-tallet. Stykket er en
fuldtræffer her i 2004. Det
handler om forurening på
flere niveauer. Helt banalt,
da lægen Stockmann i en lil-
le norsk kurby opdager, at
kurbadets badevand er for-
giftet. Borgmesteren har
været med til at tage en for-
kert beslutning i fortiden, og
fejlen vil kunne komme til at
koste dyrt, da borgmesteren
truer med at sende regnin-
gen videre til skatteborger-
ne. Moralen stopper ved
pengepungen.

Isnende overbevisning
Alt efter hvilket tempera-
ment, vi besidder, er der nok
forskel på, hvem af brødrene
Stockmann, der berører os
mest. Under alle omstæn-
digheder er Nis Bank-Mik-
kelsen fremragende som den
ubehageligt afdæmpede
magtmand, der med isnende
overbevisning artikulerer si-
ne ord så distingveret. Men
dette magtmenneske af far-
ligste kaliber har ondt i ma-

ven. Kender vi ikke typen?!
Søren Spanning spiller en

blændende rolle som doktor
Stockmann, der nok har ret,
men som i sin til tider selv-
glade iver bliver kværulant
ikke får ret. Det får flertal-
let. Den snigende forvand-
ling til en kæmpende løve
klarer Spanning særdeles
overbevisende. Pointen er, at
lægen i sin magtesløshed
åndeligt og moralsk er lige
så meget ude på en skæv
kurs som det magtsyge sy-
stem, han forgæves forsøger
at bekæmpe.

Som instruktøren ram-
mende bemærker i program-
met: »Hvor langt vil man gå
her i livet for at gennemføre
noget, og helliger midlet al-
tid målet, vil man være poli-
tiker, strateg eller idealist?«.

Slutreplikken er krydret
med ironi: »Den stærkeste
mand i verden, det er han,
som står mest alene«, siger
doktoren - omgivet af sine
nærmeste.

Det Danske Teater: En
Folkefjende - af Henrik
Ibsen. Instruktion: Lars
Knutzon. Husumhus, søn-
dag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Forgiftet folkestyre


