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Anmeldelse. 50 år og
arbejdsløs og verden
farer forbi udenfor.
Landestheater viser
en tempofyldt kome-
die, der griller »om-
stillingsparatheden«,
men samtidig gør en
taber morsom.

RENDSBORG. Skal vi nu til at
se småborgerlig komedie på
Landestheater?

Scenografien antyder det i
»Der Gast«, der i weekenden
markerede åbningen på den
ny teatersæson i Slesvig-Hol-
sten.  Og de første 20 minut-
ter lader skuespillet det også
ane. Men så begynder forlø-
bet på scenen at tippe over i
det kyniske, og ind imellem
dukker små surrealistiske ef-
fekter op.

Da spillet er godt i gang,
sidder publikum og morer sig
over en taber i det moderne
samfund: Den midaldrende
Gérard (Stefan Eichberg), der
på tredje år er arbejdsløs, men
som nu måske endelig har
chancen: Pontignac, hans må-
ske kommende chef (Stefan
Bergel), er inviteret hjem til
middag, så han kan se, om
Gérard nu er den rette mand
til jobbet.

Grusomme tilskuere
Som stykkets franske forfat-
ter, David Pharao, selv skriver
til sin forestilling: »Tilskuerne

er nødvendigvis grusomme,
når det gælder komedie«.

Gérard er typen, der er stået
stille, og som slet ikke fatter,
hvad der sker ude i det sam-
fund, der drøner forbi ham. 

En outsider
Gérard bevæger sig ikke, og
derfor er han udenfor. »Mang-
lende omstillingsparathed«
hedder det vist nu om dage.
Han begriber heler ikke, at der
skal ordentlig kunst på væg-
gene, når en måske kommen-
de chef inviteres hjem. Og i
øvrigt skal modeljernbanen,
der kører efter køreplan gen-
nem stuen, pakkes væk.

Sådan lyder i hvert fald rå-
det fra hans måske nok så vel-
menende nabo, Alexandre
(René Rollin), der mener at vi-
de, hvordan verden er skruet
sammen. 

Gérard skal sammen med
sin bedre halvdel, Colette
(Maria Steurich), forvandles til
ægteparret, der ved besked
om samfundet, drikker de rig-
tige vine og i øvrigt har smag,
når det gælder indretning.

Sprudlende
Herfra bliver det en sprudlen-
de og tempofyldt komedie
med solidt skuespil. Replikker-
ne er ikke til skraldgrin – hel-
digvis – men til den stille un-
derholdning, som man kan
klukle ad.

Handlingen lander pladask i

den barske virkelighed - ikke
på teatrets trægulv, men på
hårdt beton: Gérard er bare et
stykke »humankapital«, der må
begå sig i en verden, hvor det,
der er grundlaget den ene
dag, er væk den anden dag.
Formen har for længst over-
halet indholdet. Det burde vel
være gået op for de fleste. De
overraskende vendinger i fo-
restillingen overlader vi til de
teatergængere, der vælger at
investere to timer i denne ud-
mærkede komedie.

Eksport af humor er en svær
sag. Det lykkes som regel med
den britiske, hvis destinatio-
nen er Danmark. Her er det
fra Frankrig til Tyskland, hvil-
ket straks er lidt sværere. In-
struktøren Peter Schroth har
holdt fast i den groteske fran-
ske spillestil, som vi også ken-
der fra fransk film. Nogle ste-
der er der lidt Louis de Funès
over René Rollin og Stefan
Eichberg.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Der Gast –
komedie af David Pharao.
Instruktion: Peter Schroth.
Premiere på Rendsborg
Teater i weekenden. Spilles
også i Slesvig og Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Når et menneske
bliver humankapital

Stefan Bergel og Stefan Eichberg  som henholdsvis chef og jobansøger. Det ser ud som om, roller-
ne er byttet om - og det er netop en af pointerne i forestillingen »Der Gast«.

Anmeldelse. Det 15. og
sidste album i Valhalla-
serien udkommer i dag
– netop på 30 års-dagen
for, at vi første gang
stiftede bekendtskab
med de gamle nordiske
guder i stribe-format.

KØBENHAVN I 1979 stødte vi før-
ste gang på Røskva og Tjalfe –
drengen Tjalfe, der som straf blev
taget med af Odin til gudernes
Asgaard, da han lod sig lokke af
Loke til at suge marven ud af  det
ene ben på en af Odins superge-
der.

Tjalfes søster, Røskva, sneg sig
med ombord på Odins gededrevne
ganger, og gennem de foregående
14 album har de været en del af
historien om gudernes liv i As-
gaard og de drabelige opgør mod
jætterne, Fenrisulven og Mid-
gårdsormen.

Og vi har lappet Peter Madsens
og Henning Kures historier i os og
nydt Peter Madsens tegninger. Det
første album, »Ulven er løs«, er
solgt i flere end 100.000 eksem-
plarer i Danmark, og serien er
oversat til ti sprog.

Men nu er det slut – fra nu af
må vi nøjes med at genlæse de
fantastiske fortællinger.

Først kan vi dog lige nyde »Vøl-
vens syner«, der – lad det være
sagt med det samme – er et vær-
digt punktum på dette danske
tegneserie-eventyr. I denne går
gudernes deres undergang i møde.

Evig vinter
Jætterne har formået at kidnappe
Freja og ved hjælp af den magi,
som jætter naturligvis er i besid-
delse af, tappe solens energi ud af
Freja og over i jætte-kongens
sværd.

Dermed er det evig sommer hos
jætterne, mens frost og kulde pla-
ger alle andre – også guderne, der

må indse, at fimbulvinteren – den
evige vinter truer med at sætte
selv guderne ud af spillet.

Det bliver en drabelig historie,
hvis slutning ikke skal røbes her.
Men vi kan røbe, at endelig bliver
det regnskabets time for Loke –
der som halv jætte og halv gud –
gennem alle foregående albums
har formået at smyge sig uden om
den rette afklapsning for sit evin-
delige dobbeltspil.

Det sker så her, når Tjalfe og
Røskva endelig kommer hjem til
forældre og søskende i Midgård
igen. Men kun for at møde en ny
gud, der er med til at lade dette
eventyr få en lige så fantastisk
slutning, som begyndelsen for 30
år siden gav anvisninger på.

Peter Madsen og Henning Kure,
»Vølvens syner«, Carlsen Co-
mics, 56 sider, 99,95 kroner.

Ole Sørensen
os@fla.de

Et guddommeligt punktum

Loke er i »Vølvens synger« fortsat lige så opsat på at slippe ud af farlige situationer,
som han har været i de foregående 14 Valhal-albummer. Men denne gang går den ik-
ke for Loke, der her bliver sat til vægs af Røskva. 

• Peter Madsen har en ny se-
rie på vej. Sammen med sin
hustru, Sissel Bøe, har han
skabt en ny serie, »Trolde-
liv«, hvis første tre bøger
også udkommer den 8. sep-
tember.

• Også den ny serie tager af-
sæt i de nordiske folke-
sagn. Læs mere på
www.troldeliv.dk

Fakta


