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Anmeldelse. Theater-
JugendClub på Lan-
destheater viser Ho-
mers »Odysseen« i et
nutidssprog og med
paralleller til det 21.
århundrede.

SLESVIG. Den hollandske
forfatter Ad de Bont har
gendigtet Homers »Odys-
see« i en moderne version,
så sprog og tema trækker
direkte tråde til unges ver-
den i dag.

Instruktøren Ilona Ja-
nuschewski har udvalgt
stykket til TheaterJu-
gendClub på Landesthea-
ter og sat det op med uden
alt for mange dikkedarer:
En enkel, men virknings-
fuld scenografi og heldig-
vis ikke alt for overlæssede
kostumer - som man ellers
let kunne forfalde til ved
de klassiske fortællinger.

Nej, de unge går rundt i
bare tæer og cowboybuk-
ser, og teksterne er også
skrevet om til nutidigt
sprog - uden at der gøres
vold mod originalfortæl-
lingen. Der føjes nye
aspekter til Homers tekst,
dog så implicit, at man ik-
ke får fornemmelsen af, at
der er klistret et fremmed-
legeme på. Odysseus’ søn,
Telemachos (Max Leß-
mann/Bettina Reußner)
bliver eksempelvis til en
identifikationsfigur på
2000-tallets patchworkfa-
milie.

»Hvad har jeg ud af, at
min far er en helt, jeg har
aldrig set ham«, siger Tele-
machos.

Og sådan er der en lang

række paralleller til det
21. århundrede.

TheaterJugendClub er en
gruppe af unge, der i pro-
fessionelle rammer og med
en uddannet instruktør
spiller teater på højt ni-
veau. Ilona Januschewski
har stået i spidsen for
gruppen, der har eksisteret
i snart ti år. Medlemmerne
er teenagere og unge i be-
gyndelsen af 20erne.

Det er bemærkelsesvær-
digt, hvor langt unge med
talent kan komme, når de
har det rigtige miljø at ud-
folde sig i. Florian Lorenz
og Merle Hagelükken har
hovedrollerne som hen-
holdsvis Odysseus og Pene-
lope i en trup på godt 20
skuespillere.

Flere af rollerne har
dobbeltbesætning, blandt
andet Eurykleia, der i nog-
le forestillinger spilles af

Emili Piwowar, i andre fo-
restillinger af Rebecca
Wasser.

De kollektive optrin,
hvor hele ensemblet er på
scenen, fungerer fremra-
gende med dansk og kor-
sang, især i tableauerne
med sirenerne og vaskeko-
nerne.

En forestilling det beta-
ler sig at se. Den henven-
der sig til alle over 13 år.

Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater: Ei-
ne Odyssee - af Ad de
Bont. Forestilling med
TheaterJugendClub, pre-
miere i Slesvig teater, vi-
ses i Slesvig, Rendsborg
og Flensborg. Instruk-
tion: Ilona Januschew-
ski.

Hans Christian Davidsen

Anmeldelse. Den nye
digtsamling af Naja
Marie Aidt er en se-
rie rå, humoristiske
og indimellem gri-
bende digte om Aidts
opvækst.

KØBENHAVN. Man må si-
ge, at det er godt timet, at
den netop prisbelønnede
Naja Marie Aidt sender et
nyt værk på gaden. Op-
mærksomheden er maksi-
mal fra det litterære publi-
kums side og nysgerrighe-
den vakt fra potentielle
nye læseres.Værket, der
bærer titlen »Poesibog«, er
en digtsamling, og hermed
er Aidt vendt tilbage til sit
genremæssige udgangs-
punkt fra 1991.

Om der stadig findes
poesibøger, som man kend-
te dem i gamle dage, ved
jeg ikke. Men vi, der kan se
nogle årtier tilbage, husker
vel de små bøger med -
mere eller mindre vellyk-
kede, men altid velmente -
vers fra veninderne eller
skolelærerne. Ofte garneret
med »sød tøs« eller »lev
vel« i korsform.

Det er netop denne tra-
dition, Naja Maria Aidt
læner sig op ad i sin ny ud-
givelse. Digtene er tilbage-
blik på en barndom og tid-
lig ungdom med årstiderne

som overordnet ramme.
Ind imellem har Aidt sat
de gamle poesibøgers em-
blemer som de korsforme-
de småord og firkløveret.

Men så hører lighederne
også op. For digtene er alt
andet end gamle eller flo-
skelprægede travere. Når
Aidt dykker ned i barn-
dommen er det med den
voksnes og digterens klar-
syn og overblik.

Og selv om bogens første
store digt bærer titlen
»Vinterglæder«, så dukker
smertepunkterne i tilvæ-
relsen op. Og her er det den
voksnes tilværelse, der er
tale om. Efter at have løst
en krydsogtværs og drømt
om troperne i dette katalog
af aktiviteter siger jeget:
»Græde snot./ Tænke over
hvad værdighed er./ Over-
bevise sig selv om/ at dø-
den bare er fravær af liv/
og derfor ikke mulig at
frygte«.

Strofe om døden
Døden viser sit ansigt
mange steder i denne bog. I
digtet »Min lede er så stor
2« finder man en af sam-
lingens smukkeste strofer:

»Har døden taget noget
fra dig/ så giv det tilbage/
giv det tilbage/ som du fik
af den døde/ da den døde
var levende/ da den døde
var dit hjerte/ giv det til-
bage til en rose,/et konti-
nent, en vinterdag,/ en

dreng der ser dig an/ fra
hættens mørke«.

Der er meget, der gør
ondt, når barndommen
erindres. I afsnittet »En-
gang« oprulles et kaotisk
og lidelsesfyldt familieliv
eller snarere sammenbrud-
det af familieliv.

I det hele taget er Naja
Marie Aidts ny bog en skil-
dring af livets og især
barndommens smerte-
punkter iblandet en vis
karsk munterhed, som ta-

ger toppen af selvmedli-
denheden.

Selv om digtenes kvalitet
varierer, især da nogle mis-
ter sprogmusikken i deres
katalogagtige form, så bæ-
rer de bedste spor af løvens
klo.

Naja Marie Aidt: Poesi-
bog. Digte. 96 s., 199 kr.
(Gyldendal)

Ole Møller

Digte fra livets poesibog

Naja Marie Aidt debuterede i 1991 med digtsamlingen »Så
længe jeg er ung«. Siden har hun skrevet en lang række
digtsamlinger og novellesamlinger. Hun er årets modta-
ger af Nordisk Råds Litteraturpris. Prisen får hun for no-
vellesamlingen »Bavian«. (Foto: Mik Eskestad)

Jennifer Förg og Florian Lorenz som henholdsvis Kalypso og Odysseus i TheaterJu-
gendClub på Landestheater. (Foto: FlA)

Odysseus i
cowboybukser

[ F a k t a ]
•  Odysseen er en af de største oldgræske episke

fortællinger. Historien tilskrives Homer, men
det er ikke klart, om det er hans eget værk, el-
ler det er en sammenfatning af en ældre fortæl-
ling, der er gået fra mund til mund.

•  Historien er en efterfølger til Homers Illiaden,
der tilsammen er historien om Odysseus’ ti-åri-
ge hjemrejse fra Troja til Ithaka, efter Den tro-
janske Krig.

•  Undervejs møder han utallige farer og fristelser
og mister hele sin besætning, mens hans kone
Penelope ombejles derhjemme.

•  Odysseus var konge på øen Ithaka, gift med Pe-
nelope og far til Telemakos, Athenes yndling, og
den braveste af de grækere der sloges i den tro-
janske krig. Han opfandt blandt andet den tro-
janske hest.

Anmeldelse. Der bolles til den store
guldmedalje i Janni Olsens debutroman. Hun
udmærker sig ved et særdeles potent sprog.

KØBENHAVN. Janni Olesens debutroman “Noget du skal
vide”er tænkt som et opråb til både mænd og kvinder
om at opføre sig ordentligt, for som hun siger: “Ikke for at
være moralsk eller for at docere, men hvis man kan gen-
kende sig selv i min roman, håber jeg, at man tænker lidt
over, hvordan man behandler andre - og sig selv”. Der er
så afgjort et par træffere for os omkring de 30 år.

Vi befinder os i Aalborg og omegn, hvor historien kred-
ser om Jakob, Thomas og Elisa - ligesom de kredser om
hinanden. Jakob bor sammen med Maria, men det går ik-
ke særlig fantastisk. Jakob leger med tanken om sex med
mænd (lad mig allerede nu afsløre, at han ikke lader det
blive ved det!) og så er han lige begyndt på VUC. På VUC
arbejder Jakob, og Elisa er netop begyndt at undervise
der. Deres veje krydses - sådan igen og igen, for Elisa bli-
ver forelsket i sin elev Jakob, men Jakob er nærmest be-
sat af Thomas, som han har mødt på en chatside. Og Tho-
mas han knepper alt og alle - deriblandt Jakob, Elisa og
eksen/kæresten - for som han siger: “Jeg knalder med
hvem jeg vil, og hvis kællingen er stram nok, gør det ikke
noget at der er 15 centimeter bonus foran.”

Ja, det er lige på og hårdt, for der kneppes, knaldes og
kopuleres til den store guldmedalje i romanen. Lyster
skal udleves og drifter stilles, og det betyder altså sex
over det hele og alle vegne - alene, i drømme, i fantasien,
i bilen, på gulvet, i sengen og sådan tju-bang hurtigt. Så
her er rigtig meget krop, men næsten slet ingen følelser
og nærhed; og det er både trist og skræmmende, for det
er jo det, de tre vil have. Det leder os hen til, hvad det er,
vi skal vide. Et godt bud kunne være, at sanseløs sex og
kynisk knalderi har sine omkostninger, for det sætter sig
sine spor - medmindre man er helt og aldeles afsporet.

Alt i “Noget du skal vide”er meget spændstigt - også
sproget; det både stritter, sprøjter og meget mere; og er i
det hele taget særdeles potent.“Noget du skal vide”er en
af dem, du skal læse.

Janni Olesen: Noget du skal vide 192 s. 199 kr. (Gyl-
dendal) Sarah Bøgh Thyssen

En tur i sexcentrifugen


