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Jan Christophersen:
Snedage (Schneeta-
ge)

DA JAN CHRISTOP-
HERSEN debuterede
med romanen
»Schneetage« i Tysk-
land i foråret 2009,
mindedes man net-
op den store nord-
tyske snekatastrofe
for 30 år siden, og

bogen blev derfor ofte omtalt som
»romanen om snekatastrofen«.
Men katastrofen ved årsskiftet

1978/79 danner kun rammen for selve
handlingen. Fire korte kapitler under
overskriften »Sne« indrammer hoved-
kapitlerne »Okarina«, »Undervejs« og
»Ebbe og flod«, som fortæller om
hændelser i anden halvdel af forrige
århundrede.

BOGEN HANDLER OM mennesker på
jagt efter identitet. Én af personerne
er Paul Tamm, som efter anden ver-
denskrig og efter at have været i bri-

tisk krigsfangenskab pludselig dukker
op på kroen i den fiktive landsby Vid-
toft ved den dansk-tyske grænse:
»Ingen så ham komme, men nu står

han dér i døråbningen ud til køkkenet
og ligner en, der skal fotograferes.«
Sammen med sin kone Kirsten, »vært-
inden«, driver han Grænsekroen, og
her afholdes fester for befolkningen
på egnen.
Men Paul vender mere og mere ryg-

gen til arbejdet i kroen og begynder i
stedet sin søgen efter spor fra den
forsvundne handelsby Rungholt, me-
dens »værtinden« står alene med drif-
ten.

TÆT KNYTTET TIL Paul og hans søgen
er plejesønnen Jannis , som har mange
spørgsmåltil sin fortid.
Ved gensynet tiltaler Jannis stadig

plejefaren »hr. Tamm«, men fremmed-
heden forsvinder, da Jannis hører, at
Paul er den eneste, der kan hjælpe
ham med at få svar på spørgsmålene:
»Hvad skete der med mig? Hvor kom-
mer jeg egentlig fra? Og hvorfor blev
jeg anbragt i en familie, som ikke er

min egen?« De to tager sammen på
jagt efter levn fra Rungholt og begyn-
der deres fælles søgen efter svar på
deres spørgsmål.

JAN CHRISTOPHERSEN INDFANGER
fremragende stemningen, landskabet
og personerne ved den tyske vestkyst,
og bogens mange hentydninger bliver
hurtigt levende for enhver med lidt
kendskab til egnen; for eksempel ma-
lerens hus (som allerede er foreviget i
ét af Siefried Lenz’ litterære værker)
eller skildringerne af konflikten i det
dansk-tyske grænseland (på Sydsles-
vighjælpens varevogn kunne læses:
»Stem tysk, spis dansk kød«).

I SLUTNINGEN af romanen begiver
Jannis sig på en rejse, og det er måske
begyndelsen på en ny bog - i hvert
fald i læserens fantasi …
Romanen udkom på dansk i efter-

året 2010 under titlen »Snedage«, som
er oversat af Jacob Jonia, som tidlige-
re har oversat værker af blandt andre
Hans Magnus Enzensberger og Sieg-
fried Lenz.

Mød Jan Christophersen i Haderslev,
Flensborg eller Tønder i forbindelse
med den store grænseoverskridende
litteraturfest.
Se mere på www.litteraturfest.nu el-

ler hent et program på dit lokale bib-
liote.

Torge Korff,
leder af Stadtbibliothek Flensburg

stadtbibliothek@flensburg.de

På jagten efter identitet
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Anmeldelse. Man går
lidt uberørt ud af te-
atret efter »Der kalte
Kuss von warmem Bi-
er«. Historien om sol-
datens posttraumati-
ske stress er set for-
talt bedre i fiktionen.

RENDSBORG. Det begynder i
en rehabiliteringsklinik. Her
møder den tidligere DDR-
grænsevagt Maik (Jürgen
Böhm) den meget yngre Ri-
chard (Nicolas Menze), der er
vendt hjem fra Afghanistan.
Begge har deres traumer at
kæmpe med. Maik fra sin tid
ved dødszonen mellem øst og
vest. Som en Hamlet kæmper
han med sin anden stemme,
»Ståltrådsmanden«, der hvi-
sker ham ubehagelige sandhe-
der i øret. Og Richard hvis
ungdommelige naivitet (han
ville egentlig bare til Afghani-
stan for at spare penge op til
sit bryllup...) er blæst ved mel-
lem kugler og ørkensand i
Hindu Kush. 
I en spartansk kulisse ud-

spiller sig en melodramatisk
thriller i Landestheaters ny
opsætning af »Der kalte Kuss
von warmem Bier«. Stykkets
forfatter, Dirk Laucke, lader de
to gamle soldater udfolde sig
på et noget kunstfærdigt
sprog, og stykket tager en
drejning, da Richard og Maik
sætter sig ind på en knejpe,
hvor Yvonne (Wiebke Wacker-
mann) er bartender. Hun vik-
ler sig ind i et slag på den
største krigsskueplads af dem
alle, ægteskabet.
Det bliver de to soldater for

meget. Manden (som i virke-
ligheden blot er en dukke) bli-
ver spærret inde i kælderen,
og hun bliver bundet til en
stol. Følelserne eksploderer.

Psykologerne ville sige, at det
her er den posttraumatiske
stress, der kommer til udbrud.
Rent dramatisk virker det dog
ikke særlig godt. Man går ikke
rigtig berørt ud af teatret, og
det er ikke skuespillernes skyld
- ejheller instruktørens. Styk-

ket har en forudsigelighed, og
man kan ikke lade være med
at måle den her lidt kiksede
spændingskurve med den til-
svarende i Susanne Biers
fremragende danske film
»Brødre«. Her virker alt det
usagte i hovedrollens indre

(Søren Ulrik Thomsen) som en
katapult, der sparker hele sol-
datens depression ud i hove-
det på os.
Er det et væsentligt stykke?
Debatten i medierne om de

hjemvendte danske Afghani-
stan-soldater har givet det

indtryk, at vi står med en gi-
gantisk social udfordring i
form af psykisk nedbrudte og
potentielt farlige veteraner.
Oplevelserne har givet dem
åbne sår på sjælen, så nogle
må flytte i skoven med deres
schæferhund for at holde livet
ud, mens andre bare isolerer
sig med alkohol og hash i små
klubværelser. 

Relevansen
Undersøgelser har dog vist, at
det kun er ganske få procent,
der er i risikozonen for at ud-
vikle tydelige tegn på post-
traumatisk stress. Selv om dis-
se få procent også kan være
farlige nok.
Relevansen liger nok snarere

et andet sted. Som den unge
Richard siger om mødet med
sin eks-kæreste efter hjem-
komsten: »Jeg kunne se hen-
de, men hun kunne ikke se
mig«. Den ældre Maik lærte,
at den falske beslutning er ik-
ke at træffe nogen. »Den rig-
tige beslutning er...« - og så
går lyset ud. Stykkets sidste
replik bliver aldrig gjort fær-
dig.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Der kalte
Kuss von warmem Bier - af
Dirk Laucke. Instruktion:
Stefan Rogge. Premiere på
Rendsborg Teater i weeken-
den.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Den rigtige beslutning er... Sjæle i ruiner i
Frederiksstad
FREDERIKSSTAD. Anden Ver-
denskrig efterlod sig dybe
spor i tyskernes psyke. Ikke
kun hos de mænd, der var ved
fronten, de børn, kvinder og
gamle, der blev udbombet el-
ler drevet på flugt fra østom-
råderne eller de tusindvis af
kvinder, der blev voldtaget af
især russiske soldater. Den ge-
neration, der levede under kri-
gen, kom også til at give deres
traumer videre til den efter-
følgende generation, der i
1950erne og 1960erne vokse-
de op med tabuer og stilhed.
Psykologen Bettina Alberti

fra Lübeck har skrevet bogen
»Seelische Trümmer« om te-
maet. Den 21. september gæ-
ster Bettina Alberti kulturhu-
set i den tidligere synagoge i
Frederiksstad, hvor hun vil
fortælle om sin bog og læse
op af passager fra den. Det
begynder klokken 20, og der
opkræves fem euro i entre.

(FlA)

40.000 til
NordArt
BYDELSTORP. På lørdag løftes
sløret. Publikumsprisen på ud-
stillingen NordArt uddeles ved
på »Lysenes lange aften« i
Carlshütte i Büdelsdorf. Med
æren følger 10.000 euro.
40.000 kunstinteresserede

gæster har besøgt udstillin-
gen, siden den åbnede i for-
året. Publikum har gennem
sommeren kunnet stemme på
den kunstner, de syntes, skal
have prisen for det mest over-
raskende og vedkommende
kunstværk på udstillingen. 

Publimumspriserne uddeles
samme aften. Førsteprisen er
på 1000 euro, anden- og tred-
jepriserne på hver 500 euro.
Med udmærkelsen følger også
en invitation til at deltage i
NordArt næste år.
»Lysenes lange aften« begyn-
der med en koncert klokken
19. Jesse-Grell-Trio spiller, og
senere følger performance og
ildshow. Billetter koster ni eu-
ro, og publikum har mulighed
for at kaste et blik på udstil-
lingen, inden den om kort tid
lukker. (FlA)
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Skuespillernes præstation fej-
ler ikke noget. Men man kan
godt stille spørgsmålstegn
ved selve stykkets kvalitet.
Bartenderen Yvonne (Wiebke
Wackermann) bliver mishand-
let af de to alkoholiserede
eks-soldater (Nicolas Menze
og Jürgen Böhm).


