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Teater. Dramaturg Regina
Härtling anede intet om
den danske dramatiker
Kaj Munk, før hun fik de
tyske oversættelser stuk-
ket i hånden. Hun blev så
medrevet af læsningen, at
hun nu sætter Kaj Munks
nødråb fra 1938, »Han
sidder ved smeltedigelen«
op på Landestheater.

RENDSBORG. Sidste år udsend-
te Sydslesvigsk Forening en bog
med udvalgte Kaj Munk-tekster
på tysk. »Kaj Munk - Schauspie-
le« hedder bogen, der blev ud-
sendt til minde om Sydslesvigs
store Kaj Munk-kender, Rolf
Lehfeldt, der døde i 2002. Rolf
Lehfeldt stod således for flere af
oversættelserne i bogen.

Nu resulterer bogen i en sce-
nisk oplæsning på Schleswig-
Holsteinisches Landestheater. På
lørdag er der premiere på »Die
Erde Brennt« med fire skuespil-
lere i Rendsborg Teater, og dagen
efter er der mulighed for at ople-
ve dem i Flensborg Teater.

Sydslesvigsk Forenings bog
har åbnet flere tyske læseres
øjne for den danske dramatiker,
der blev en torn i øjet på den ty-
ske besættelsesmagt og myrdet i
1944.

- Jeg kendte slet ikke til Kaj
Munk, selv om jeg har beskæfti-
get mig med teater i hen ved 20
år, siger dramaturg Regina Härt-
ling fra Landestheaters afdeling

i Slesvig.
Hun fik bogen stukket i hæn-

derne af Slesvig-teologen Hans
Joachim Pruszak, læste den, og
besluttede hurtigt at vise den på
teatret - som en oplæsning. Ker-
nen i forestillingen er teksten
»Han sidder ved smeltediglen«,
som Kaj Munk skrev i 1938. I
teksten behandler Munk jødefor-
følgelserne i det nazistiske Tysk-
land.

På spørgsmålet om, hvorfor
stykket ikke sættes op som tea-
ter, er svaret ikke blot den lange
produktionstid.

Næsten synsk
- Jeg tror også, stykket ville vir-
ke meget stærkt på et tysk publi-
kum. Mange tyskere har for-

trængt perioden i deres hukom-
melse. Jødeforfølgelsen er stadig
et tema, mange af de ældre ty-
skere ikke helt har bearbejdet. I
slutningen af teksten optræder
Hitler, og jeg er usikker på, hvor-
dan det vil virke i en ren drama-
tisk opsætning. Omvendt mener
jeg sagtens, man ville kunne spil-
le det som teater, siger Regina
Härtling.

Mens det store flertal af tyske-
re i 1938 enten ikke så eller ikke
ville se, hvor det bar hen, så op-
fatter Regina Härtling Kaj Munk
som »næsten synsk«.

- Han forudså ret præcist begi-
venhederne i 1943, siger hun og
hentyder til »Endlösung«,
nazisternes »endelige løsning på
det jødiske problem« - det vil si-

ge udryddelseslejrene.
De fire skuespillere, der læser

op, er Stefan Eichberg, Barbara
Schedivy, Werner Halbedl og Sa-
bine Schmidt-Kirchner. Hoved-
personen i »Han sidder ved smel-
tediglen« er professor Mensch,
der når frem til den videnskabe-
lige konklusion, at Jesus var jø-
de, hvilket er uforeneligt med
den nazistiske påstand om, at
han var arier. Den verdensfjerne
arkæologi-professor Mensch
dyrker Hitler, fordi han har gen-
skabt Tyskland.

Undervejs går det op for 
Mensch, at han elsker sin med-
hjælper, Schmidt, der tilstår at
hun er identisk med den jødiske
skuespillerinde, Sara Levi, og
har skiftet identitet for at få ar-
bejde. Efter først at have for-
dømt hende erkender han sin
kærlighed til hende og får gen-
nem den styrke til at stå op mod
Hitler. 

Stykket handler om sandhed
og ideologi og var et forgæves
forsøg på at råbe samtiden op og
et skuespil om et pjok, som af
kærligheden gøres til en mand.

Mod uretten
Ind i diskussionen om nazismen
og jøderne træder biskop von
Beugel, en lille hjulbenet og
snakkesalig mand, der trods sin
store respekt for Hitler fasthol-
der, at Jesus var jøde og fordøm-
mer jødeforfølgelserne: »At tage
Menneskerettighederne fra Men-
nesker er at gøre sig selv til For-
bryder«. 

- Kaj Munk hyldede jo også til
at begynde med førerskikkelsen
og de resultater, han mente, Hit-

ler skabte i Tyskland. Men han
erkendte senere, at Hitler var en
forbryder. Det var jo netop den
erkendelse, som mange af samti-
dens tyskere ikke nåede frem til,
og derfor er historien så relevant
at fortælle i Tyskland, siger Re-
gina Härtling.

Hun er fascineret af Kaj
Munks uforsonlige holdning over
for uretten. Han var så konse-
kvent, at han nærmest frempro-
vokerede sit eget mord, mener
Regina Härtling.

Poetisk og billedrigt
- Jeg er meget imponeret over
hans direkte sprogbrug. Han
prædikede på en måde, som jeg i
hvert fald ikke med det første
forbinder med en præst. Hans
sprog er billedrigt og poetisk.
Samtidig havde han ingen paci-
fistisk indstilling over for det to-
talitære og det, at et land over-
falder et andet land. Jeg opfatter
Kaj Munk som et utroligt åbent
og ærligt menneske i en kamp
for menneskets værd, og mordet
på ham kom på mange måder til
at gøre ham mere levende, siger
hun.

I teksten fra »Han sidder ved
smeltediglen« har Landestheater
indarbejdet citater fra kaj
Munks øvrige produktioner, bre-
ve og prædikener.

»Die Erde Brennt« kan også
opleves i forbindelse med Sles-
vigs kulturfest »Meer.Zeit.
Mehr!« ved Stadtmuseum den
23. maj og i Slesvig Teater den
29. maj.

Hans Chr. Davidsen

Dansk martyr for et tysk publikum
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Sabine Schmidt-Kirchner læser blandt andet rollen som Hitler i »Han
sidder ved smeltediglen«.

Stefan Eichberg spiller
professor Mensch, der for-
elsker sig i sin jødiske assi-
stent, frøken Schmidt, spil-
let af Barbara Schedivy.
Her ses de to under prøver-
ne til det kommende Kaj
Munk-stykke.  (Fotos: Lars
Salomonsen) 

Mordet på Kaj
Munk kom på
mange måder
til at gøre ham
mere levende.

”

Hollandsk forfatterbesøg
FREDERIKSSTAD. Den hollandske forfatter Mensje
van Keulen hører til en af de største nutidsforfattere i
sit hjemland. På det tyske marked er indtil nu ud-
kommet en enkelt oversættelse med titlen »Die
Glückliche«.

Søndag den 16. maj gæster hun Frederiksstads kul-
turcenter i den gamle synagoge på en invitation fra
Tischlereimuseum i den by, der efter sin grundlæggel-
se blev befolket af indvandrere fra Nederlandene. 

(FlA)

Rockmusik i Rude
FLENSBORG. Rockgruppen Pfefferminz giver lørdag
den 15. maj en koncert i Roxy Concerts på Mergen-
thaler Straße i bydelen Rude i Flensborg.

Der kører en minibus i pendulfart mellem Roxy
Club ved Skibbroen fra klokken 19. Billetter kan
købes i forsalg hos ugeavisen MoinMoin, Musikpalast
i Neptunhof, Understation i Nørregade samt Roxy
Club. Prisen er 7,50 euro i forsalg og 9,50 euro ved
indgangen. (FlA)

Symfonikoncert i Husum
HUSUM. Collegium musicum fra Kreismusikschule
Nordfriesland stiller på torsdag op til en symfonikon-
cert i Kongresshalle i Husum. Aftenens solist er den
græske violinist Georgios Demertsis, der spiller Felix
Mendelssohn-Bartholdys violinkoncert. Desuden er
Sarasate og Ludwigs »Sigøjnerkoncerter« og Beetho-
vens F-Dur Romance på aftenens program.

Koncerten begynder klokken 20. Billetter kan
købes i forsalg i boghandelen Delff (04841-2163). 

(FlA)


