
Anmeldelse. Fordom-
mene styrer os - især
når vi ikke lægger
mærke til det. »Das
Urteil« på Landes-
theater« viser hvor-
dan - og har fat i an-
dre store temaer, der
flettes ind i en stærk
fortælling om vid-
nepsykologi.

SLESVIG. Manipulation, skyld,
retfærdighed, fortrolighed og
venskab.

To skuespillere kommer
grundigt igennem store etisk-
moralske begreber i Paul
Hengges krimistykke »Das Ur-
teil«, der netop har haft pre-
miere på Landestheater som
kammerspil. Teatrets solide
veteran Jürgen Böhm er den
ældre jødiske antikvitetshand-
ler Rabinovicz, der er på vej
fra New York til Hamborg for
at vidne i en mordsag.

Han var om bord på en luk-
susliner, hvor en milliardær
blev myrdet, og er eneste vid-
ne i retssagen. Rabinovicz er
overbevist om, at morderen er
tyskeren Wolf. Han ikke blot
havde en kæmpegæld til mil-
liardæren, han har også en
fortid i Nazi-Tyskland, hvor
Rabinowicz på hængende hår
overlevede holocaust. Hvor
klart er Rabinowicz i stand til
at se?

Vidnepsykologien bliver rul-
let op, da den gamle jøde mø-
der en tilsyneladende tilfældig
person i VIP-loungen i luft-
havnen. »Den fremmede« hed-
der han blot på rollelisten. På
Landestheater spilles han af

Reiner Schleberger, der har
fået håret farvet godt og
grundigt grå.

Da Rabinowicz sætter sig i
loungen i lufthavnen, har han
fået et besynderligt tilbud fra
en repræsentant fra luftfart-
selskabet: Tager han en senere
afgang, får han til gengæld
en første klasses-billet og en
sjælden udgave af den jødiske
påskefortælling Haggadah -
en bog som han har søgt efter
i årevis. Men hvem er den gla-
de giver - og hvad er hans
dagsorden?

Stærk psykologi
Rabinowicz falder i snak med
den fremmede i logen, der
smider flere masker undervejs.
Vi afslører den vigtigste ma-
ske for forståelsens skyld: Den
fremmede viser sig at være
Wolfs ven. Resten skal ikke af-
sløres her. Måske kun, at det
med en stærk psykologisk ind-
sigt i et vidnes tankegang lyk-
kedes den fremmede at få Ra-
binowicz til at udtale Wolfs
uskyld. Dog kun i VIP-loun-
gen. Fra retssagen i Hamborg
indløber imellemtiden en an-
den melding, der slår benene
væk under hele handlingsop-
bygningen i stykket.

Tilbage står dog de store te-
maer, som dramatikeren Paul
Hengge behandler på en over-
måde overbevisende og trylle-
bindende facon. Rabinowicz
er gennemsyret af sin jødiske
baggrund i sin måde at be-
tragte alle hændelser i livet
på. Med præcise dialoger af-
sløres hans fordomsfuldhed,
som han også til sidst indser.
Fordomme findes også på

ofrenes side - det skal også si-
ges offentligt en gang imel-
lem.

Stærk mimik
Så meget kan afsløres, at den
fremmede groft manipulerer
med den gamle jøde for at nå
frem til skyldsspørgsmålet, og
langsomt opbygges der en
stærk fortrolighed og til sidst
vel også et venskab. Netop
fortroligheden og venskabet
bliver sat på svære prøver un-
dervejs - et ikke ukendt fæno-
men, når et såret menneske
langsomt skræller hård hud af
og blotter sit sårbare indre.

Kammerspillet lever af in-
tenst skuespil fra både Jürgen
Böhm og Reiner Schleberger -
Böhm som den erfarne kraft
med en stærk mimik og gen-
nemtrængende kropssprog og
frem for alt en diktion, som
for unge skuespillere må være
til efterfølgelse. Schleberger
fungerer godt i den afdæm-
pede stil som mennesket, der
hele tiden holder et kort til-
bage.

Suveræn iscenesættelse af
instruktøren Elena Breschkow.
Forestillingen er kun opsat på
teatret ganske få steder. Indtil
nu er det mest kendt i OIliver
Hirschbiegels filmatisering.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Das Urteil -
af Paul Hengge. Premiere i
Slesvig Teater søndag - op-
føres også i Flensborg og
Rendsborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Anmeldelse. Tabloid er et
blodigt og flerstrenget dra-
ma om tilfældighedernes
skæbnespil. Romanen fore-
går dels i 2001 og dels un-
der Anden Verdenskrig. Men
den rammer ikke rigtig plet.

ÅRHUS »Tabloid er en voldsom spæn-
dingsroman, men samtidig er romanen
en selvironisk farce om en mands for-
søg på at gribe sin egen skæbne«.

Sådan står der på omslaget af Niels
Frederik Westbergs nye spændingsro-
man »Tabloid«, og det har denne læser
det en smule svært ved at tilslutte sig;
jeg fandt de 200 sider ganske lange, og
handlingen en kende forvirrende og
flagrende med mange spor og sidehi-
storier. Hovedpersonen i romanen er
redaktionschef Uffe Michael Brahe;
bedre kendt som Umbra. Han arbejder
på en af de danske tabloidaviser, og
hele miseren begynder den dag, han si-
ger ja til at møde den unge forsker Si-
mon Kaplau Andersen. Simon har sat
sig for at undersøge sin families hi-
storie og ikke mindst bedstefaderens
flugt fra tyskerne under Anden Ver-
denskrig. Og i den forbindelse har Si-

mons gravearbejde og ikke mindst bed-
stefaderens dagbogsnotater resulteret i
lidet flatterende oplysning om Merce-
des-imperiet.

Store skandaler
Den garvede avismand Umbra ser
straks vilde overskrifter, banebrydende
afsløringer og eksplosive salgstal i Si-
mons historie og indvilliger i at få det
frem i lyset; avisen. Men når man på-
tænker at afsløre store skandaler, må
man regne med, at de, der står for at
skulle afsløres, ikke vil lege med. De vil

de så sandelig heller ikke her, og så skal
jeg ellers love for, at det bliver både
vildt, voldsomt og eksplosivt. 

Mange spor at følge
Sideløbende med bedstefar Isak K’s hi-
storie hører vi om Umbras forhold til
den prostituerede afrikaner Numi. Um-
bra får også rodet sig ind i en historie
med en forsikringsmand, røveri, over-
fald og en kuffert fuld af penge. Og så
bliver vi også præsenteret for Umbras
kollega, Martin, der sendes til Afrika,
da situationen i Danmark for alvor
spidser til for den undersøgende jour-
nalistik. Og i Afrika møder Martin nog-
le unge afrikanere, der taler i tåger -
eller er det terror...

Jo, her er mange spor at følge, men
hvad de alle skal gøre godt for, skal jeg
ikke kunne sige. Forlaget oplyser, at
»Tabloid« kan læses i sammenhæng
med forfatterens tidligere bog »Skæb-
nen på jiddisch« fra 2001, og hvorvidt
min oplevelse af den seneste roman
havde været en anden, hvis jeg havde
læst den forrige, skal jeg ikke kunne si-
ge, men jeg har i hvert fald ikke det
store behov for at undersøge sagen
nærmere. Ja, »Tabloid« falder ikke lige i
min smag.

Niels Frederik Westberg: Tabloid Ro-
man. 204 s. 199 kr. i september, her-
efter 249 kr. (Forlaget Hovedland)

Sarah Bøgh Thyssen
red@dagbladene.dk

Fra kioskbakser til hævntogt

Jürgen Boehm og Reiner Schleberger i det intense stykke »Das Urteil«

Kronvidne kommer på prøve
FOTO: HENRIK MATZEN

Junglen i øret
AABENRAA. »Dschungel im Ohr und unter der Haut« er
titlen på Beatrix Saada-Varchmins rejsebeskrivelse fra en
rejse ind i den malaysiske regnskov. Onsdag den 16. sep-
tember gæster den tyske forfatter Deutsche Zentralbü-
cherei i Aabenraa. Fra klokken 19.30 læser hun op af sine
dagsbogsoptegnelser, der er udkommet på forlaget Wie-
senburg. Entreen er 50 kroner. Skolelever får 50 procent
rabat. (FlA)

Ivan Pedersen til Stubbæk
ENSTED Folk- og Viseforening får den 3. oktober besøg af
sangeren og komponisten Ivan Pedersen, kendt fra grup-
pen Laban og senere fra Backseat Boys, som han fik en
Grammy med i 1996. Koncerten finder sted i Stubbæk
Forsamlingshus, og billetter kan købes i blandt andet Oli-
via i Aabenraa og Blomsterbinderiet i Stubbæk. (FlA)

Tegnekursus på Skærsbjerg
KVÆRN. Ungdomshøjskolen på Skærsbjerg i Angel har et
tegne- og malekursus på programmet fra den 23. til den
25. oktober. Underviser er kunstneren Ulrich Behl fra Kiel,
og han lægger vægt på det individuelle og det eksperi-
menterende. Deltagerne får både en teoretisk indføring i
kunsthistorien samt rig lejlighed til selv at øve. Der kræ-
ves tilmelding på telefon 04632-84 800. (FlA)

Saxofon- og orgelkoncert
RODENÆS. Kirken i Rodenæs ved Aventoft er den 18.
september rammen om en saxofon- og orgelkoncert med
værker af Pachelpel og Gounod på programmet. Koncer-
ten begynder klokken 20 ogh får deltagelse af Erika Bult-
mann, Kirsten Heydecke-Friedel, Detlef Eulenberger,
Hartmut Friedel, Rainer Rafalsky og Jochen Seeger. (FlA)


