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Anmeldelse. »Ein
Ehepaar erzählt ei-
nen Witz« er garanti
for en god aften. Den
tyske forfatter Kurt
Tucholsky kunne
klæde nazisterne af
med pennen - men
han kunne også så
meget andet.

SLESVIG. Den tyske for-
fatter Kurt Tucholsky
(1890-1935) blev engang
sat til at udfylde en af dis-
se elsker/hader-rubrikker,
som man kender fra barn-
dommens venskabsbøger.
Hader: »Tyskland«. Elsker:
Tyskland.

Med og uden citations-
tegn.

Således kunne Kurt Tu-
cholskys navn også skrives
med eller uden citations-
tegn. For eftertiden har og-
så brugt eller misbrugt
ham efter forgodtbefinden-
de. DDR forsøgte for ek-
sempel et gøre den stærkt
satiriske og venstreoriente-
rede pacifist til en del af
den kunstige »tradition« i
arbejder- og bondestaten.
Selv  skrev Tucholsky på et
tidspunkt, at han kunne
spytte på kommunisterne -
blandt andet fordi han
mente, at de både inden-
rigspolitisk i Tyskland og
udenrigs havde et medan-
svar for det magtvakuum,
som nazisterne udnyttede.

Fremsynethed
Med eftertidens briller står
det klart, hvilken klarsy-
nethed Kurt Tucholsky be-
sad.

Han var tilknyttet redak-
tør Carl von Ossietzkys
(1889-1938) radikale uaf-
hængige tidsskrift Die
Weltbühne, og her forudså
Tucholsky lang tid før
mange andre intellektuelle
og lang tid, før nazisterne
overhovedet var nogle, der
blev taget alvorligt, hvad
det var, de i virkeligheden
ville - og hvilke konse-
kvenser, det ville få. Tu-

cholskys våben mod nazi-
sterne var satiriske artikler
og viser, som han i virke-
ligheden godt vidste ville
prelle af mod den store og
farlige grå masse i Tysk-
land.

Det kommer så formida-
belt til udtryk i teksten
»Hitler und Goethe - Ein
Schulaufsatz« fra 1932.
Her giver forfatteren sig ud
for at være en skoleelev,
der skriver stil og får en
topkarakter af læreren. Ef-
ter at have opremset alle
forskellene skriver eleven:

»Zwischen Hitler und
von Goethe bestehen aber
auch ausgleichende Be-

rührungspunkte. Beide ha-
ben in Weimar gewohnt,
beide sind Schriftsteller
und beide sind sehr um das
deutsche Volk besorgt, um
welches uns die andern
Völker so beneiden«.

Og til slut:
»Wir haben also gesehn,

dass zwischen Hitler und
Goethe ein Vergleich sehr
zu Ungunsten des letzteren
ausfällt, welcher keine
Millionenpartei ist. Daher

machen wir Goethe nicht
mit«.

En tysk PH
Denne tekst er også med i
den underholdende og tan-
kevækkende Kurt Tuchol-
sky-aften, som Landes-
theater viser på teatrene i
Slesvig, Rendsborg og
Flensborg de kommende
uger.

Det er dog ikke Tuchol-
skys nazi-modstand, der

fylder aftenen ud. Den
nærmest kun registreres -
måske for at vise de mange
andre sider, som forfatte-
ren også havde.

I Danmark fandtes aller-
højst en Poul Henningsen,
der turde det kradsbørsti-
ge i mellemkrigstiden.
Tyskland havde Bertolt
Brecht og Kurt Tucholsky.
Og de er alle sammen oppe
i tiden lige nu - forhåbent-
lig af den grund, at de sta-
dig har en masse at sige os.

»Ein Ehepaar erzählt ei-
nen Witz« er overskriften
på den Tucholsky-aften,
som Landestheater viser
med Andrea Beckmann,

Matthias Avemarg og Ste-
fan Eichberg på de intime
scener. Titlen refererer til
åbningssketchen af samme
navn. Mand og kone ryger i
totterne på hinanden, fordi
de hver især mener, de for-
tæller vittigheden helt for-
kert til en sagesløs tredje-
mand.

Knas i ægteskabet er ik-
ke noget moderne fæno-
men, selv om fortalerne for
det bruger statistikkerne
som argumenter. Og lige-
som PH gik Tucholsky også
i kødet på ægteskab, små-
borgerlige normer, grisk-
hed, det hierarkiske sam-
fund, kunst og litteratur -
ja døden var heller ikke
noget tabu.

Drilsk tone
Det er alle disse temaer,
der er valgt ud til denne
forestilling, der er en blan-
ding af recitation og sku-
espil - på skift mellem de
tre medvirkende og i en
meget tæt interaktion med
masser af små finter og fi-
nurligheder.

Der er bid i de to timers
teater, der består af fire
billeder. Alle tre kan spille
den drilske tone og besid-
der den underfundighed,
der skal til i skuespillet.
Stefan Eichberg har saft
og en kraft, Matthias Ave-
marg har en vidunderlig
fræk kæft, og Andrea
Beckmann giver de to det
friske feminine modspil -
og andre gange bemærker
man det knap nok.

»Ein Ehepaar erzählt ei-
nen Witz« er garanti for en
god aften. Hvis man kan li-
de at blive udfordret.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Ein
Ehepaar« erzählt einen
Witz. Instruktion: Mi-
chael Grosse. Premiere
på Slesvig teater søndag
aften.Vises i Rendsborg
Teater på lørdag, i
Flensborg Teater på søn-
dag og igen i Slesvig
Teater den 31. marts.

Hans Christian Davidsen

Dejlig kradsbørstig

Hvem fortæller vittigheden på den rigtige måde? Ægteparret (Matthias Avemarg, til venstre, og Andrea Beckmann)
skændes, så pointen fortaber sig i tågerne - mens  tredjemanden (Stefan Eichberg) bliver mere og mere forvirret.

(Foto: Henrik Matzen)

Koncert. Den snart 62-
årige Elton John giver
den 16. juni koncert i Au-
gustenborg Slotspark
sammen med sit band.

AUGUSTENBORG: Endnu en af
de store stjerner kommer til Als.
Denne gang er det Elton John og
hans band, der giver koncert i
Augustenborg Slotspark tirsdag
16. juni. Koncerten begynder
klokken 19.30.

Sir Elton John er kendt for sine
glitrende jakker og farvede sol-

briller, og den påklædning er nok
ikke blevet nedtonet, efter at han
har været en tur forbi Las Vegas.

Elton John rundede for et par
år siden de 60, og kunne dermed
se tilbage på en fuldstændig for-
rygende karriere: Fra weekend-
pianist på den lokale pub til hæ-
derkronet sanger og sangskriver
på ganske få år - Eltons første
top-ti-hit »Your Song« er faktisk
fra 1970. Som én af de få har han
formået at blive på toppen i tæt
på 40 år. Siden da har han solgt
mere end 250 millioner plader på
verdensplan.

Det er ikke første gang, Augu-
stenborg Slotspark lægger græs
til et topnavn, idet folk som Eric

Clapton, Luciano Pavarotti,
Mark Knopfler og Roger Waters
tidligere har besøgt stedet.

Billetsalget begynder mandag
2. marts klokken ti gennem Bil-
letlugen.dk, på telefon 70 263
267 samt i Fona-butikkerne og i
Sønderborghus.

I Parken sidste år
Sidst Elton John var i Danmark
var i april 2008. Da spillede han i
Parken i København som en del
af sin »Red Piano-turné«, der var
et Las Vegas-show, som pianisten
tog med på landevejen. Her var
der masser af rekvisitter, kostu-
mer og show på drengen, men
ifølge Elton Johns turnéplan er

det ikke samme show, der kom-
mer til Augustenborg. Den kom-
mende danske koncert kommer
nemlig efter en række jobs sam-
men med Billy Joel i maj, og det
ser ud til, at Elton John har
planlagt noget nyt til den del af
sin soloturné, der rammer Dan-
mark.

Hans Christian Davidsen

Elton John fotograferet, 
da han fyldt 60 år i 2007.

(Foto: Patrick Straub, dpa)

Elton John til Augustenborg

Et stykke Italien i Idrætshallen
FLENSBORG. Tilskuerne
kan glæde sig til at få et
stykke originalt Italien at se
på scenen, når Den Jyske
Opera den 5. marts besøger
Idrætshallen med Donizettis
opera »Elskovsdrikken«.

- Vi har jo både haft itali-
ensk instruktør, scenograf og
lysmester på stykket, og vi
har lagt vægt på, at omgivel-
serne skulle være originale

og ikke være et stykke øst-
jysk Italien, fortæller Søren
Holm, der er teknisk chef
ved Den Jyske Opera.

Han og hans kolleger har
hentet flere rekvisitter i Ita-
lien:

- Vi vil gerne ramme et ita-
liensk miljø, som det så ud
ude på landet for over 150 år
siden. En høtyv fra Østjyl-
land ligner jo ikke nødven-

digvis en gammel høtyv fra
Italien, fortæller Søren
Holm.

Kulisserne er også lavet
med italiensk bistand, så for
eksempel husene har den
helt rigtige overflade.

- Jeg tror godt, publikum i
Flensborg kan glæde sig til
forestillingen, siger Søren
Holm.

Donizettis historie handler

om den fattige bonde Nemo-
rino, der har forelsket sig i
den rige Adina. For at udlig-
ne den store sociale forskel
køber han en elskovsdrik af
en omrejsende kvaksalver.
Drikken viser sig godt nok
bare at være rødvin, men al-
ligevel når Nemorino sit mål.

Operaen blev spillet første
gang i Milano i 1832.

Jens Nygaard  
Scene fra »Elskovsdrikken«, der opføres i
Flensborg den 5. marts. (Foto: FlA)


