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ROSTOCK. Af Tysklands
mange kursteder var Heili-
gendamm i Mecklenburg-
Vorpommern det allerfør-
ste. For få år siden var ba-
debyen ved Rostock én stor
byggeplads, hvor kraner og
slibemaskiner arbejdede
på højtryk for udenlandske
investorer.

Heiligendamm  var i et
vældigt forfald ligesom så
meget andet arkitektur og
kulturhistorie i det tidlige-
re DDR.

I sommer blev badebyen
så for nogle dage en plet på
verdenskortet, da den ame-
rikanske præsident George
W. Bush besøgte den tyske
forbundskansler Angela
Merkel i hendes nordtyske
hjemstavn. Præsidentpar-
ret og dets delegation boe-
de på det mondæne hvide
Hotel Kimpinski Grand
Hotel lige ud til Østersøen.

Storslået ser den ud,
»den hvide by ved havet «.
Ud over den majestætiske
hovedbygning med lobby,
værelser og suiter består
Kempinski af fem mindre
bygninger, hvor man
blandt andet finder spa-
området, restauranter og
tagterrasser.

Kempinski er i gang med
en omfattende tilbygning,
der vil udvide det nuvæ-
rende område til en større
landsby med konference-
rum, balsale, hestestalde

og endnu flere golfhuller.
Vil man bo som en greve,
og er du villig til at betale
prisen, er det her, du skal
hen.

Men Heiligendamm er
også et besøg værd i cow-
boybukser og med en gen-
nemsnitlig tegnebog I lom-
men på dem. Beate Schü-
mann (tekst) og Thomas
Grundner (fotos) tager os i
en ny bog med til den gen-
nemrestaurerede badeby –
som man for eksempel ka-
an besøge ved at tage vete-
rantoget fra Bad Doberan.
Bogen og stedet er en inve-
stering værd.

Beate Schümann (tekst)
og Thomas Grundner
(foto): Heiligendamm.
80 sider, 19,90 euro
(Hinstorff Verlag, Ro-
stock).
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Tysklands ældste badeby

GREIFSWALD. Slesvig-
Holsten er ikke den eneste
nordtyske delstat med tæt-
te forbindelser til Skandi-
navien. Mecklenburg-Vor-
pommern har ikke blot
daglige færgeforbindelser
til Norden, men Vorpom-
mern har også en lang
svensk historie bag sig.

Ved den Westfalske Fred
i 1648 kom området under
den svenske krone og kom
i øvrigt mange år senere til
at indgå i en af historiens
mange mærkværdige byt-
tehandler. I 1814 afstod
Sverige besiddelserne af
Vorpommern til Danmark,
som gav området til Preus-
sen for så at få hertugdøm-
met Lauenburg til gen-
gæld.

Vorpommerns intellektu-
elle og åndelige hovedby,
Greifswald, er en af de by-
er, hvor man ser den skan-
dinaviske indflydelse mest
tydeligt. Byens historie
kan man dykke ned i ved
at læse Horst Wernickes ny
bog med den fyndige titel
»Greiswald«.

Den er udkommet på
forlaget Hinstorff i Ro-
stock og er krydret med fo-
tos af Thomas Grundner,
der blandt andet tager os
med ud til klosterruinen
Eldena lige uden for
Greifswalds bygrænse.
Klosteret blev grundlagt af
danske munke fra Esrom
Kloster i 1199, og de
grundlagde den handelsby,
der i 1248 fik købstadsret-
tigheder og kom til at hed-
de Greifswald.

Har man lyst til selv at
besøge hansestaden
Greifswald, kan Hinstorfss
»Reiseführer Universitäts-
und Hansestadt Greifs-
wald« anbefales.

Horst Wernicke (tekst)

og Thomas Grundner
(foto): Greifswald. 80 si-
der, 19,90 euro (Hinstorff
Verlag, Rostock).

Robert Tremmel (tekst)
og Christin Drühl (foto):
Reiseführer Universi-
täts- und Hansestadt
Greifswald. 112 sider,
7,90 euro (Hinstorff Ver-
lag, Rostock).
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Hansestad med
nordiske
forbindelserAnmeldelse. Hvad er

det egentlig, teatrene
vil med Shakespea-
re? Man kommer
hver gang i tvivl.
Måske er det også
meningen med det.

FLENSBORG. Man frygter
altid det værste og håber
det bedste, når der vises
Shakespeare på teatret –
når det altså ikke lige er et
af de sjældne turneteatre,
der har specialiseret sig i
originalopsætninger.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater viser
for tiden »En skærsom-
mernatsdrøm« på scenerne
i Slesvig, Flensborg og
Rendsborg – på tysk »Ein
Sommernachtstraum«.

Af en eller anden grund
er det altid scenografien og
kostumerne, der skal eks-
perimenteres med. Det mo-
derne miljø kommer der-
med til at  stå som en ana-
kronisme  til det original-
miljø, handlingen udstiller
sig i. I den ny opsætning på
Landestheater bevæger al-
ferne sig rundt i punk-tøj
med frisurer som Robert
Smith fra bandet The Cure,
samtidig med, at vi befin-
der os i Athen, hvor hertug
Thesus (Matthias Fuhrmei-
ster) står parat til sit bryl-
lup med amazonernes
dronning, Hippolyta (Ma-
ria Steurich).

Syrede scener
Instruktøren er så loyal
over for Shakespeares
tekst (i tysk oversættelse af
Frank Günther), at alt det
andet – scenografi, kostu-
mer og kropssprog – åben-
bart skal have fuld skrue.

Der er perioder i denne
udgave af »En skærsom-
mernatsdrøm«, hvor man
keder sig bravt. Men der er
også ret så syrede scener,
som bjergtager én, så man
sidder ret op i sædet.

Nyd scenen, hvor Nis
Puk (André Eckner) lader
de  stakkels forelskede
Lysander (Christian Arndt
Sanchez), Demetrius (Mi-
chael Dreesen), Hermia
(Andrea Beckmann) og He-
lena (Lieko Schulze) hoppe
rundt som Duracel-kani-
ner til techno-rytmer – og
med et tommelfinger-knips
får dem til at falde om i en
udmattet søvn.

En protest?
Men er scenografien en
protest mod de mange ro-
mantiske skovscener, der
har kendetegnet de mange
tidligere opsætninger af
dette stykke? Hen over sce-
nen er spændt et rød-hvidt

plastikbånd af den slags,
man ser på byggepladser.
Projektørerne står i stati-
ver midt på scenen, og el-
lers er der bare et stort
akvarium med flydende ro-
ser, hvor  de forelskede
hoffolk kan afkøle deres
rasende ansigter.

Instruktøren strigler ik-
ke publikum med hårene.
Mon der ikke er temmelig
mange, der har klappet af
høflighed efter denne om-
gang? Ikke fordi publikum
har ret – i virkeligheden
kan man med god ret tro,
at mange teaterdirektører
har en principiel mening
om, at publikum i provin-
sen skal have lidt moderne
dannelse.

Det virker påfaldende, at
håndværkerne (fremragen-
de spillet af René Rollin,
Herbert Wegner, Jürgen
Böhm, Reiner Schleberger
og Hans Strzelczyk) som
fuldgode medlemmer af
samfundet, men samtidig
en parodi på middelmådig-
hed, er dem, der virkelig
får latteren frem i stykket.
Det er farcens form, der
her taler til folket.

Det er dog svært ikke at
le, når Nis Puk under  en
af håndværkernes teater-
prøver giver Rending et
æselhoved på. De andre di-
lettanter tager skræmte
benene på nakken, og Ren-
ding selv forstår ingenting.
Det hele bliver værre end-

nu, da Titania (Maria Steu-
rich) vågner og forelsker
sig i ham.

Men lige meget, hvad en
instruktør gør ved Shakes-
peare, så trænger der alli-
gevel en masse igennem fra
hele den menneskelige er-
faringspalet.Vi kommer jo
til at se på os selv udefra
som den flue på væggen, vi
aldrig ser, men sikkert har
godt af at være.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Ein
Sommernachtstraum af
William Shakespeare.
Instruktion: Kai Fester-
sen.
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Shakespeare på syre

En af de flere visuelt smukke scener i »En skærsommernatsdrøm« på Landestheater. På
billedet ses Andrea Beckmann, Lieko Schulze,  Michael Dreesen og Christian Arndt San-
chez. (Foto: Henrik Matzen)

Film fra Flensborg får premiere 
FLENSBORG. Halvandet år efter, at
filmen »Nimmermeer« blev optaget i
Flensborg, er den nu klar til premie-
re. Fredag den 1. december vises spil-
lefilmen for første gang for et offent-
ligt publikum, og det bliver i biogra-
fen 51 Stufen i Det Tyske Hus i
Flensborg.

Filmholdet fra Filmakademie Ba-
den-Württemberg, som står bag fil-
men, havde også base i Det tyske
Hus, da filmoptagelserne stod på.
Dengang var filmens arbejdstitel
»Träume und Schatten«, men den en-
delige titel blev altså »Nimmermeer«.
Filmens instruktør er Toke Constan-
tin Hebbeln, mens Manuel Birken-

bach er producent.
Filmen fortæller historien om den

lille fiskerdreng Jonas Block, som
mister sin far. Han er tæt på at gå
helt til bunds, men et under redder

ham. I filmen medvirker en lang
række statister fra Flensborg, som i
2005 blev opfordret til at deltage i
optagelserne i de lokale medier.

Filmen har dog allerede været vist
på en række filmfestivaler. Under
filmdagene i Hof i Bayern blev fil-
men udmærket med Förderpreis
Deutscher Film og talentprisen East-
man. På den internationale studen-
terfilm-festival i Hollywood vandt
»Nimmermeer« førsteprisen i katego-
rien »Best Foreign Drama«.

51 Stufen viser filmen to gange den
1. December: Første gang klokken
20.30 og anden gang klokken 22.
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Fiskerdrengen Jonas i »Nimmerme-
er«. (Foto fra filmen )


