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KULTUR

Her er forestillingens to modpoler sat skarpt op over for hinanden. Den plumpe polak Stanley (Rei-
ner Schleberger) og den dekadente sydstatskvinde Blanche (Maria Steurich).

Anmeldelse. »Endsta-
tion Sehnsucht« by-
der på unik realisme,
er scenisk konkret og
samtidig fyldt med
symboler. Det gen-
nemførte skuespil får
de marginaliserede
eksistenser langt ud
over scenekanten.

SLESVIG. Man bør næsten væ-
re forsigtig med at nævne det,
når et teaterstykke er blevet
filmatiseret - og så oven i kø-
bet i dette tilfælde, hvor Mar-
lon Brando havde en kanon-
rolle. Tennessee Williams’ psy-
kologiske drama »Endstation
Sehnsucht« - på dansk kendt
under titlen »Omstigning til
paradis« - er et tidløst mester-
værk både på filmen fra 1951
og på teatret.
Det er et typisk Tennessee

Williams-stykke, der tager ud-
gangspunkt i et betændt miljø
i de amerikanske sydstater
med marginaliserede skæbner,
der er blevet fremmedgjorte -
og her med den forfinede,
åndsaristokratiske, men også
stærkt neurotiske kvinde
Blanche (spillet af Maria Steu-
rich), som er ude i en social og
mental nedtur. Blanche styrer
lige lukt mod katastrofen, da
hun - også fordi hun er stærkt
alkoholiseret - til sidst ikke
kan skelne mellem realitet og
illusion.
Stykket blev uropført i New

York i 1947, og den historiske

baggrund er mødet mellem
den gamle økonomiske adel i
sydstaterne og de nytilkomne
indvandrere, der repræsente-
rer det ny, heterogene USA -
her i skikkelsen af den polske
immigrant Stanley (spillet af
Reiner Schleberger), der har
en næsten kynisk praktisk ind-
gang til tilværelsen styret af
jungleloven og en udstråling
af seksuel aggression.
Mødet mellem de to bliver

trukket skarpt op, da Blanche
forlader det engang så stolte
familiegods Belle Rêve og be-
søger sin søster, Stella (Andrea
Beckmann). Knap er hun kom-
met ind ad døren, før Stanley,
Stellas mand, smider al klun-
set i lejligheden, og her får
publikum bar numse, diller-
mand og hele pivtøjet at se.
Og ikke bare én gang. Den
forfinede Blanche skal choke-
res - også da søsteren og
Stanley senere går i seng med
hinanden lige for af hende.

Hemmelighed
Blanche gemmer på en grum
hemmelighed, som det lykkes
den snu Stanley at opsnuse,
og så bliver hun ellers pillet
fra hinanden. Det er ikke no-
get kønt syn for publikum,
men netop det, der gør dette
stykke så rystende og ved-
kommende for publikum. Med
et råt og påtrængende væsen
udstiller Stanley de livsløgne
og fortielser, Blanche baserer
sit liv på. Og det pikante er, at
de også er en smule tiltrukket
af hinanden.
Alle roller er stærkt besat

og med de rigtige typer. Maria
Steurich er rystende og stærk
i rollen som Blanche, Reiner
Schleberger får urdrifterne
frem i Stanley, med en farlig-
hed og en ungdommelig
spændstighed, der sparker ka-
rakteren langt ud over scene-

kanten. Og Andrea Beckmann
som Stella, den smukke blon-
dine, der befinder sig mellem
to fronter, søsteren på den
ene side og Stanley på den
anden, og som dermed kom-
mer i tvivl om realiteterne.
Der er dog kun en lille antyd-
ning af, at hun har mere til
fælles med søsteren, end hun
måske aner.
De to sidste figurer i stykket

er Stanleys nære ven Mitch og
naboen Eunice spillet af hen-
holdsvis André Eckner og In-
geborg Losch, der er med til at
fuldende psykodramaet.

God scenografi
Stykkets scenografi åbner for
et væld af tolkninger og det
med en kontrast, der gør, at
man hele vejen igennem styk-
ket tiltrækkes af den. På gul-
vet er det indre, flyttekasser,
en madras og i det hele taget
et decideret skrabet interiør,
på kulisserne er det ydre, et
billede af en skov med vinklen
rettet mod trætoppene og
himlen. Også her støder flere
poler mod hinanden. Godt
tænkt.
»Endstation Sehnsucht« er

endnu et godt argument for,
hvorfor Landestheater har en
eksistensberettigelse. Det er
teater, der byder på unik re-
alisme, er scenisk konkret og
samtidig fuld af symboler med
marginaliserede eksistenser,
som der skal rigtig dygtige
skuespillere til at få frem.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Endstation
Sehnsucht - af Tennessee
Williams. Instruktion: Rein-
hard Göber. Premiere i Sles-
vig Teater søndag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Total nedtur

Anmeldelse. Jens Henrik
Jensen har med »Spøgelses-
fangen« begået en forry-
gende thriller med lokalko-
lorit fra Esbjerg-området.

ESBJERG. To professionelt tilrettelagte
likvideringer på personer i indvandrer-
miljøet sætter Esbjerg politi i alarmbe-
redskab. Er det tegn på, bandekrigen
om narkomarkedet nu er kommet til
provinsen? Alt sættes ind på efter-
forskningen, men overraskende - ikke
mindst for hende selv, fjernes Nina
Portland fra sagen og sættes på et
stykke banalt arbejde. Måske en hævn
fra hendes chefs side fordi hun ikke
har ønsket at gøre karriere. Hun befin-
der sig godt på gulvet som efterfor-
sker.
Uanset hvad der ligger bag, skal hun

rapportere om et flystyrt ved Henne
Strand. En tilsyneladende banal men
tragisk ulykke, hvor et islandsk privat-
fly er faldet ned, og den ene af tre
ombordværende er dræbt.
Nina har en fornemmelse af, at der

ikke blot er tale om et uheld, men
først da amerikanske og danske efter-
retningsagenter dukker op, bekræftes
det, at der er store sager på spil. En

fjerde passager »Spøgelsesfangen« har
været om bord og må nu befinde sig
et eller andet sted ved den jyske vest-
kyst. Da der er tale om en topprofes-
sionel islamisk terrorist, sættes alt ind
på at finde ham, og det på et tids-
punkt hvor bandekrigen optrappes
yderligere. Esbjerg politi står på den
anden ende.
Jens Henrik Jensen befinder sig med

denne tredje Nina Portland thriller
som en fisk i vandet. Han har et ind-
gående kendskab til Esbjerg og områ-
derne langs kysten, hvor jagten fore-
går.
Lokalkoloritten er mere end i orden.

Arbejdet på politigården er præget af
de frustrationer, politireformen har
medført, og Nina har besvær med på
en gang at være alenemor og den

travlt optagne efterforsker. Da hendes
søn oven i det hele beskyldes for bu-
tikstyveri, er det ved at blive for meget
for hende.
Men ikke for læseren, der nyder Jen-

sens evne til at forene det lokale dra-
ma, et spændende handlingsforløb
med det storpolitiske konfliktstof.
»Spøgelsesfangen« er en forrygende
thriller.

Jens Henrik Jensen: Spøgelsesfan-
gen. Roman. 480 s. 300 kr. (Politi-
kens Forlag)

Henrik Tjalve,
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Endnu en forrygende Jensen-thriller

Jens Henrik Jensen befinder sig med den tredje Nina Portland-thriller som en fisk
i vandet. 

HERNING Den evigtunge pop-
prinsesse Kylie Minogue laver
dansk verdenspremiere på sin
nye Aphrodite-turné, når hun
optræder i MCH Multiarena
Herning lørdag den 19. febru-
ar.
Hun slog igennem med »I

Should Be So Lucky« som sin
første nummer 1 single på
den engelske hitliste helt til-
bage i 1988. Siden fulgt op af
mere end 30 singler på UK Top
10.
Tidernes skiften og en al-

vorlig kræftsygdom har ikke
slået den nu 42-årige austral-
ske popdiva af inderbanen. En
karriere som kommercielt suc-
cesfuld popsangerinde er sup-
pleret af et image som stili-
kon.
Det blev i 2002 kronet med

titlen som »Woman Of The Ye-
ar« af modemagasinet Elle, og
den vimse sangerinde har lagt
navn til både lingeri og parfu-
mer.
Hendes seneste og 11. al-

bum udkom i juli.
Billetsalget starter den 13.

september
/ritzau/

Kylie Minogue
starter
verdenstur i
Herning


