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Anmeldelse. Kreon
går i jakkesæt i en ny
opsætning af klassi-
keren »Antigone« på
Landestheater - og
tager den fulde op-
mærksomhed.

SLESVIG. Kreon og koret
går klædt som moderne
mennesker på de bonede
gulve.Vægteren er i fuld
mundering som en panser-
basse, der med sit gennem-
sigtige skjold skal rydde
ballade på Nørrebro. Og
Teiresias (spåmanden i
Theben, der her er en kone)
kommer i tøfler og 60er-
kjole for at fortælle den
stivnakkede konge, at han
er fokert på den.

Den græske tragedie An-
tigone har fået nyt tøj på i
Elena Breschkows opsæt-
ning på Landestheater.
Kong Kreon (Stefan Eich-
berg) er en slipseklædt
mand, ulasteligt klædt,
mens søstrene Ismene (An-
drea Beckmann) og Anti-
gone (Iasbel Baumert) ser
ud som henholdsvis en for-
retningskvinde og en lidt
skødesløs hverdagspige.
Antigones søster er den
smukke pæne pige, der på
overfladen gerne vil være
med i Antigones oprør,
men som inderst inde ikke
kan gennemføre det. Er det
derfor, hun er klædt så
korrekt?

Vi skal åbenbart se, at
Antigone har en berettigel-
se i sin originalversion.
Som typisk græsk drama
var stykket skrevet ind i et
verdensbillede, hvor gu-
derne spillede en afgøren-
de rolle.

Gudernes vrede
Alle brud på de uskrevne
regler ville naturligt frem-
kalde gudernes vrede. I
Antigone forbryder Kreon
sig mod guderne, da han
for at tøjle sit folk til
skræk og advarsel lægger
Polyneikes lig ud til offent-
ligt skue i stedet for at be-

grave det. Det fremkalder
gudernes vrede, og straffen
rammer ham hårdt, da
hans hustru Eurydike (Bri-
gitte Lehner) og hans søn
Haimon (Manuel Jadue)
tager livet af sig.

Antigone er et koncen-
treret drama med konfron-

tationen mellem Antigone
og kong Kreon som styk-
kets centrale konflikt.
Handlingen udspiller sig
over en dag - fra begravel-
sesfesten og til Antigones
død - i én og samme lokali-
tet og følger de klassiske
enheder: Handlingens, ti-

dens og stedets enhed.
I Elena Breschkows isce-

nesættelse er rummet også
uforanderligt. Den vigtig-
ste rekvisit er næsten Kre-
ons skrivebord, der står i
midten af et enkelt indret-
tet rum - og dertil en virk-
ningsfuld kulisse med et

stort symbolsk hul i en
kæmpevæg. Tre cellister på
scenen sørger for skæve
musikindslag, der ledsager
korets kommenterende
tekster. Det virker godt.

Teatralsk
Konflikten mellem de to
søskende, Ismene og Anti-
gone, kommer i denne op-
sætning til at stå i skyggen
af den stærke fokus på
magtmennesket Kreon -
som spilles ganske formi-
dabelt af Stefan Eichberg.
En overgang sidder man
dog med en slem forvent-
ning om, hvad man nu skal
igennem med stiliserede og
pligttro replikker - for ek-
sempel i dialogerne mellem
Ismene og Antigone.

De virker direkte 
teatralske. Generelt er det
dog ikke tilfældet i resten
af forestillingen, der med
sin fokus på det tonedøve
magtmenneske og forhol-
det mellem gudeverdenen
og det jordiske har interes-
sante pointer i en nutidig
kontekst. Antigone har
holdbarhed.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: An-
tigone - tragedie af So-
fokles.Vises på teatrene i
Flensborg, Slesvig og
Rendsborg og som gæs-
tespil i Husum og Frede-
riksstad.

Hans Christian Davidsen

Kongens nye klæder

Erkendelsen kommer for sent for Kreos spiller af Stefan Eichberg.
(Fotos: S-H Landestheater)

Isabel Baumert og Andrea
Beckmann (med ryggen til)
som henholdsvis Antigone
og Ismene.

Anmeldelse. Jens
Christian Grøndahls
ny roman er lunken
læsning. Man bruger
så mange kræfter på
at afkode sproget, at
handlingen forsvin-
der.

KØBENHAVN. Tænk at fi-
re dage kan føles som fyrre
år. Sådan føltes og opleve-
des læsningen af Jens
Christian Grøndahls ny
roman »Fire dage i marts«,
som skildrer den 48-årige
Ingrid Dreyer, og det at
være mor, datter og ikke
mindst kvinde.

Ingrid Dreyer er enlig
mor til den 15-årige knægt
Jonas, som hun er ved at
miste følingen med. Hun er
succesrig arkitekt og så
har hun et forhold til den

20 år ældre og gifte mand
Frank. Dertil skal lægges
et anstrengt forhold til mo-
ren, den selvoptagne jour-
nalist Berthe, og mormo-
ren, den engang feterede
forfatter Ada.

Vi møder Ingrid en tors-
dag, hvor hun er på forret-
ningsrejse i Stockholm.
Hun bliver ringet op af po-
litiet og får at vide, at hen-
des søn er anholdt for
overfald på en indvandrer-
dreng.

Ingrid haster hjem og tu-

ren hjem i toget sætter
gang i tanker og erindrin-
ger; for hvad er det for et
liv, hun har? Og er hun i
fuld gang med at gentage
sin mor og mormors fejlta-
gelser?

Det hele passerer revy, og
fortidens oplevelser ses
med nutidens og den voks-
ne Ingrids øjne og indsigt.
Vi forlader Ingrid igen om
søndagen, og i løbet af dis-
se fire dage får vi et ind-
blik i hele hendes liv og
forhistorie og ser til, mens
hendes liv ændrer sig.

Søvndyssende
300 sider er jo egentlig ik-
ke noget at snakke om så-
dan rent omfangsmæssigt,
men denne her føles godt
nok længere, meget længe-
re, og det er ene og alene
sprogets skyld: Søvndys-
sende og langtrukkent.

Hvis sprog kan kaldes
krukket, så er det her et
godt bud. Hør bare en
gang: »Berthe og Norman

Dreyer ville ikke engang
have vidst, hvad hun hen-
tydede til, og Sven er lige
så pylret som Anders. Lige
så rørstrømsk og selvbe-
famlende i sin andagtsful-
de knælen for det lille
menneskebarns ukrænkeli-
ge, nuttede suverænitet«.

Hvabehar siger jeg bare!
Jeg mister i hvert fald pus-
ten og skal bruge en masse
unødig krudt på at afkode
sproget, så jeg helt taber
fokus fra handlingen og

personskildringerne. Det
hele drukner simpelthen i
Jens Christian Grøndalhs
ordstrøm, og nej, det falder
jeg altså ikke i svime over.

Jens Christian Grøn-
dahl: Fire dage i marts.
Roman. 336 s. 299 kr.
(Gyldendal)

Sarah Bøgh Thyssen

Ord, ord og endnu flere ord

Anmeldelse. Carsten
Boes »Stillevejen«
har en relevant 
og vedkommende 
historie.

KØBENHAVN. Carsten
Boe debuterer med en in-
tens og følsom roman om
et forhold i opbrud. Det
spændende er, at det er set
fra barnets halvt vidende,
halvt uforstående og uden-
forstående synsvinkel. Ho-
vedpersonen er nemlig 12-
årige Christian, der på helt
tæt hold oplever sin mere
og mere alkoholiserede og
ubehagelige far og sin me-
re og mere passive og opgi-
vende mor.

Midt i det hele prøver
Christian at leve et nor-
malt barne-/ungdomsliv,
men det er ikke let, når
man ikke kan leve op til si-
ne forældres forventninger
i skolen, og det eneste,
Christian er rigtig god til,
nemlig at tegne, tør han ik-
ke dele med sine forældre.
Han tager afstand fra for-
ældrene, men prøver sam-
tidig forgæves at leve op til
forventningerne og afslører
hermed sin dybe afhængig-
hed og længsel efter varme
og forståelse.

Vendepunkt
Christian er ensom, han
opfinder imaginære venner
og har ingen nære kamme-
rater. Romanens gentagen-
de og minutiøse sprog ind-
fanger denne kuldslåede
ensomhed på fin vis.

Vendepunktet indtræffer,
da moren, efter at faren
har været forsvundet på
druktur i flere døgn, tager
sig sammen og forlader
ham. Man ånder lettet op
som læser - nu kan det da
kun gå fremad.

Men adskillelsen fra fa-
ren og et nyt liv i ukendte
omgivelser er ikke let for
den følsomme Christian.
Samtidig presser puberte-
ten sig på og gør livet end-
nu mere kompliceret.

Moderens ny mand fyl-
der efter bedste evne
Christians liv med dyre ga-
ver, men Christian har
brug for mere og andet: En
troværdig faderfigur.

Barnets synsvinkel fun-
gerer overbevisende, og hi-
storien er relevant og ved-
kommende.

Jeg skal ikke afsløre ro-
manens anden dramatiske
vending her, men blot kon-
statere, at der er tale om en
lovende debut om væsent-
lige emner, som trods en
lunken forlagskorrektur
bør få mange læsere.

Carsten Boe: Stillevejen.
Roman. 218 s. 249 kr.
(Bogkompagniet)

Thomas Bo Thomsen

Lovende
roman-
debut
med
dramatik

Jens Christian Grøndahl får læseren til at miste pusten.
(Foto: Isak Hoffmeyer)


