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Anmeldelse. Lidt er meget
i den virkningsfulde sce-
nografi, som Landesthea-
ter bruger til »Skimmel-
rytteren« - Theodor
Storms klassiker, der ikke
taber i aktualitet.

RENDSBORG. I egne med stærke na-
turkræfter har både troen og over-
troen traditionelt haft gode kår. Læg
dertil en god portion konservatisme,
og lad det moderne samfund komme
til. Så slår det gnister.
Forfatteren Theodor Storm var

embedsmand i Husum og kendte
marsken i Nordfrisland særdeles
godt.
Hans novelle »Skimmelrytteren« er

en tysk klassiker og er blevet drama-
tiseret i flere versioner. Landesthea-
ter har netop haft premiere på den
nyeste udgave af tyskeren John von
Düffel (født 1966) og viser dermed
et stykke fra den egn, hvor teatret
selv spiller.
Ordet »skimmel« har i denne for-

bindelse ikke noget med mug at gø-
re.  Det er betegnelsen for en hest,
hvis hårlag er blandet af mørke og
hvide hår. Og det er sådan en hest,
som genfærdet ridder rundt på i
Storm-novellen.

Rationalitet og overtro
»Skimmelrytteren« udkom kort efter
forfatterens død i 1888 og bygger på
et af marsklandets sagn om en mand
med fremtidsvisioner. I spændings-
feltet mellem rationalitet og overtro
ville Hauke Haien bygge diger og
inddæmme land. Til at begynde med

var han manden, der opnåede det
hele: En stor gård, position og magt i
samfundet, digegrevens smukke ko-
ne. Han fik magt, som han havde
agt. Blev digegreve, selv om han kom
fra helt andre kår og fik da chancen
for at føre sine teorier ud i livet. Men
han opnåede aldrig sjælefred og kom
selv efter sin død til at ride hvileløst
på diget, når stormene var slemmest.
Dramatikeren John von Düffel hol-

der sig loyalt til fortællingens tre
lag: Den digebefuldmægtigede og
bogens fortæller, der en stormfuld
nat ser tilbage i tiden. Det naturali-
stiske skuespil samt fortællerstem-
men, der her blandt andet varetages
af Ingeborg Losch med højttalerfor-
stærkning.
Scenografien er sparsom, men

sammenlignet med de andre opsæt-
ninger, jeg har set af »Skimmelrytte-
ren« langt den bedste. Lidt er ofte
meget.

Mere behøves ikke
Det er ikke tæppet, der går, da fore-
stillingen begynder, men en mur, der
trækkes op. Og herefter er vi over-
ladt til de nøgne og sortmalede sce-
nevægge med ledninger og anden
teknik. Dystert.
Sandsække ligger opstablet på

vogne, og tågen fejes ind over sce-
nen med flotte lysvirkninger i begge
de godt to timer, forestillingen varer.
Mens skuespillet er trukket frem på
scenen ud mod publikum, sidder den
gamle opgivende digegreve (André
Eckner) og den gamle dame Trin Jans
(Ingeborg Losch) tilbagetrukket i sce-
nens dybde. Den gamle digegreve
sætter træskoene, og så kan Andre
Eckner holde fyraften.
René Rollin har hovedrollen som

Hauke Haien, der verbaliserer sin rol-
le meget stærkt, og det må også til.
Hans feminine modpol er hustruen
Elke Volkerts spillet af Katrin
Schlomm, og hun kommer i perioder
til at stå en smule mat over for Rol-
lin. Men kommer stærkt igen, da ka-

rakteren har febervildelse og går
frem mod publikum i overbevisende
monologer.
Og hvor lidt der kan komme ud af

meget, det viser sig, da digebyggeriet
skal i gang. De 11 medvirkende på
scenen skaber et leben, da de går i
gang med at fjerne sandsækkene fra
vognene og bygge et dige ud mod
publikum. Mere behøves ikke. Det er
en flot og virkningsfuld scene, som
lyset spiller med på.

En anden fremtrædende rolle har
Yevgenia Korolov som den tilbage-
stående datter Wienke. De øvrige
medvirkende er Ulrich Herold (som
Ole Peters), Felix Ströbel (som Iven
Johns), Reiner Schleberger (som Car-
sten), Herbert Wegner (som den
øverste digegreve) og Volker Schwarz
(som Jewe Manners).
Det er sikkert, traditionelt teater

uden de store eksperimenter, men
med respekt for klassikeren og i tids-

svarende kostumer. Og det med na-
turkatastrofer er ikke uaktuelt.

Schleswig-Holsteinisches Landes -
theater: Der Schimmelreiter - dra-
matiseret af John von Düffel efter
Theodor Storms Novelle. Instruk-
tion: Christopher Haninger. Pre-
miere på Rendsborg Teater lørdag
aften.
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Storm på scenen

Katrin Schlomm som digegrevens datter og René Rollin i hovedrollen som den optimistiske og fremskridtstro Hauke
Haien. Bagved sidder Ingeborg Losch og Andre Eckner, den døende digegreve. Landestheater viser med »Skimmelrytte-
ren« en klassiker med lokalt tilsnit.

Litteraturpris. Is-
landske Gyrdir Elías-
son er tildelt Nordens
mest prestigefulde
litteraturpris foran
favoritten fra Norge.

OSLO. Den 50-årige forfatter
Gyrdir Elíasson fra Island blev
i går overraskende tildelt
Nordisk Råds Litteraturpris på
et pressemøde i Oslo.
Bedømmelseskomiteen

kaldte Elíassons vindende no-
vellesamling, »Milli trjánna«
(Mellem træerne, red.), for
“stilistisk ordkunst på et højt
niveau, som skildrer indre og
ydre trusler i dialog med ver-
denslitteraturen«.
Netop ordet stilistisk er en

beskrivelse, der klæber til den
rutinerede forfatters bagkata-
log.
Han bliver således beskrevet

som en forfatter, hvor »de en-
kelte tekster bliver styrket af
den helhed, som de indgår i«
på Nordisk Råds hjemmeside.
- Det er for længe siden

blevet til en kendsgerning, for
ikke at sige en kliché i islandsk
litteraturdebat, at Gyrdir Elí-
asson er den store stilist. Man
fristes til at sige, at etiketten
»den store stilist« er blevet til
en møllesten om forfatterens

hals, hedder det.
Med novellesamlingen »Milli

trjánna« viser forfatteren nye
sider af sit forfatterskab, lyder
det.

Stille og glatslebne
- Novellernes overflade er stil-
le og nærmest glatslebne, i
mange af dem bliver handlin-
gen ikke fuldført, mens andre
slutter brat med død eller en
uhyggelig afsløring om perso-
nerne, hedder det videre i be-

grundelsen.
Foreløbigt er kun to af Elí-

assons bøger oversat til dansk,
men med prisen forventes det,
at »Mellem træerne« inden
længe bliver udgivet i Dan-
mark. Det vil give et bredere
kendskab til forfatteren, der
ikke er så kendt herhjemme.

Grimsrud var favorit
Forud for afsløringen var den
norsk-svenske forfatter Beate
Grimsrud og bogen »En dåre

fri« set som favorit.
Beate Grimsruds bog var

indstillet af både Sverige og
Norge, og derfor regnede
mange med, at den var et he-
stehoved foran konkurrenter-
ne.
De danske forfattere Josefi-

ne Klougart og Harald Voet-
mann var med i opløbet for
henholdsvis »Stigninger og
fald« og »Vågen«. /ritzau/

Stilistisk islænding slog favorit

Nordisk Råds Litteraturpris går til den islandske forfatter Gyrdir Elíasson. Den 50-årige forfatter
var ikke på forhånd blevet nævnt blandt favoritterne. I stedet var den norske forfatter Beate
Grimsrud spået store chancer, idet både Norge og Sverige - højst usædvanligt - havde peget på
hende.

De seneste ti vindere
Nordisk Råds Litteraturpris har været uddelt siden
1962 og gives for et enkelt værk. Prisen er på 350.000
kroner. De seneste ti års vindere er:

•  2011: Gyrdir Elíasson, Island, for novellesamlingen
»Milli trjánna«.

•  2010: Sofi Oksanen, Finland, for romanen »Puhdi-
stus« (Renselse).

˚• 2009: Per Petterson, Norge, for romanen »Jeg for-
banner tidens elv«.

•  2008: Naja Marie Aidt, Danmark, for novellesamlin-
gen »Bavian«.

•  2007: Sara Stridsberg, Sverige, for romanen »Dröm-
fakulteten«.

•  2006: Göran Sonnevi, Sverige, for digtsamlingen
»Oceanen«.

•  2005: Sigurjón Birgir Sigurdsson, Island, for roma-
nen »Skugga-Baldur«.

•  2004: Kari Hotakainen, Finland, for romanen »Löp-
gravsvägen«.

•  2003: Eva Ström, Sverige, for digtsamlingen «Rev-
bensstäderna«.

•  2002: Lars Saabye Christensen, Norge, for romanen
»Halvbroren«.
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Novellernes overflade er stille
og nærmest glatslebne.
”


