
Anmeldelse. »Leonce
und Lena« fik en
blandet modtagelse
ved premieren i Sles-
vig Teater. Men som
altid ender Georg
Büchners stykker med
at blive en tour de
force.

SLESVIG. Georg Büchners be-
tydning i Tyskland kan van-
skeligt overvurderes. Han har
lagt navn til Tysklands vigtig-
ste litteraturpris, og hans dra-
maer er en del af den almene
dannelse. Derfor må ethvert
tysk teater med respekt for sig
selv også med jævne mellem-
rum pleje denne del af den ty-
ske kulturarv.
Hans tragiske drama Woy-

zeck blev for år tilbage spillet
på flere større danske scener.
Komedien »Leonce und Lena«
(udgivet 1836) har også været
opført i Danmark under titlen
»Det er ikke til at bære«, men
ellers er den historiske bag-
grund for stykket nok så spe-
cifikt tysk, at der aldrig rigtig
har vundet udbredelse uden
for den tyske kulturkreds.
Vi ynder at spørge os selv

om, hvad en klassiker har at
sige det moderne publikum.
Når det gælder »Leonce und
Lena« er spørgsmålet, om det
er så evig-aktuelt. Skal det ik-
ke blot ses og spilles i den hi-
storiske kontekst, komedien er
skrevet i? (Hvad også kan væ-
re fint nok...)
Det er kort fortalt en ironisk

og virtuos komedie om en
prins og en prinsesse, der er
skal føres sammen i et tvangs-
ægteskab, så nogle latterlige
kongedømmer kan indgå alli-
ance i Tysklands store klude-

tæppe af hertugdømmer, kon-
geriger og fyrstestater i 1800-
tallet. Büchners stykke er en
bidende kritik af denne pro-
vinsielle småstats-verden.
Landestheater har sat »Le-

once und Lena« på som sæso-
nens sidste premiereforestil-
ling inden for skuespillet, og
det fik en lunken - nogle vil
sige blandet - modtagelse i
Slesvig, hvor flere gæster
(endog dem, der sad midt inde
på rækkerne) skyndte sig ud
af teatersalen, endnu før det
obligatoriske bifald var ovre.
Og da bifaldet viste sig at væ-
re køligt og høfligt til at be-
gynde med, var der en gruppe
længere oppe i salen, der lige
sørgede for at huje og klappe
lidt ekstra igennem.
Grundlæggende skal skue -

spillere aldrig lastes for et
manuskript eller en iscene-
sættelse, men alene for skue -
spillet, og det er der ikke en
finger at sætte på i denne

»Leonce und Lena«. Iscenesæt-
telser er et valg, og dem kan
der derfor altid sættes spørgs-
målstegn ved. Men fælles for
alle Büchner-klassikerne er, at
de meget let kommer til at
fremstå som en tour de force.
Også her - trods en scenogra-
fi, der er både underholdende
og absurd. På scenen står en
kæmpestor bryllupskage, der
bogstaveligt talt bruges som
omdrejningspunkt for hand-
lingen. 

Sarkasme
Iscenesættelsen indeholder en
tilpas mængde kynisme og
sarkasme, som Büchner læg-
ger op til.
Han var kun en snes år, da

han skrev forestillingen, men
allerede alderspessimist. Han
troede ikke på humaniserin-
gen af det tyske samfund, og
Tyskland bliver her symbolise-
ret gennem den melankolske
prins Leonce af Popo (spillet

af Nicolas Menze) og prinsesse
Lena af Pipi (spillet af Nina
Mohr).
Det fine komediestof ligger

i, at de begge flygter fra deres
tvangs-giftemål og i det
fremmede støder på hinanden
uden at vide, hvem hinanden
er - nemlig den respektive, de
egentlig var udset for. Den ar-
bejdssky og nogle gange rige-
ligt lidenskabelige tjener Vale-
rio spilles fint af Manuel Ja-
due, mens Jürgen Böhm med
sin rutine giver  den på over-

fladen nøgterne, men dog to-
talt virkelighedsfjerne kong
Peter en rigtig god fylde.
Guvernanten, præsidenten

og Rosetta spilles af hen-
holdsvis Andrea Beckmann,
Michael Kientzle og Maria
Steurich.
Nu kaldes »Leonce und Le-

na« et lystspil. Det må betyde,
at man også kun bør se det,
hvis man virkelig har lyst.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Leonce und

Lena - af Georg Büchner.
Instruktion: Bo Wiget. Pre-
miere på Slesvig Teater søn-
dag aften. Spilles igen i
Slesvig Teater i morgen og
næste tirsdag, i Flensborg
Teater på søndag, den 4.
maj og den 7. juni, i Rends-
borg Teater den 5. maj og
den 12. juni og i Nordsee-
CongressCentrum i Husum
den 11. maj.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Aktiviteter. Museum Søn-
derjylland åbner frilands-
afdelingen i Haderslev i
påsken. Her er også en ny
arkæologisk udstilling.

HADERSLEV. Vil man have en kulturel
indsprøjtning i påskeen så byder Mu-
seum Sønderjylland i Haderslev ind
med både aktiviteter og udstillinger.
Museet viser i øjeblikket udstillin-

gen »Øje blik« med værker af billed-
kunstneren Lis Andersen og Ole Vide-
bæk. Ole Videbæk er kunstneren bag
de tre byporte ind til Haderslev, som
blev givet byen ved dens 700 års ju-
bilæum i 1992.
Som regel har en by fire porte, men
Haderslev mangler den fjerde, som er
den mod øst, altså ved havnen. Hav-

neporten bliver nu en realitet, idet
Ole Videbæk er blevet hyret til også
at være kunstner bag denne port.

Værket betales af boligselskabet
Domea, og kommunen lægger grund
til porten. 

Byporten skal indgå i de planer,
der er for havnepromenaden, og ind-
vielse er planlagt til efterår 2011. Vil
man se nogle af Ole Videbæks  vær-
ker og vide mere om ribekunstneren
som sætter præg på Haderslev, så
kan udstillingen ses frem til anden
påskedag den 25. april.  

Arkæologi
Ved Starup Kirke øst for Haderslev
og tæt på Haderslev Fjord har ar-
kæologerne gravet fire gange.
I 1985 fandt de spor efter en han-

delsplads med forskellige håndværk
blandt andet bronzestøbning, smed-
ning og perlefremstilling. I 1987
dukkede blandt andet fundamentet
til kirkegårdsmuren op, samt flere
brønde.
I 2000 lykkedes det blandt andet

at finde  et 14 meter langt hus, ba-
geovn og flere værksteder. Og ende-
lig i 2010 blev der fundet flere huse
og mange sjældne genstande. 
På den lille udstilling kan man læ-

se mere om udgravningerne og se de
fund, arkæologerne har gjort.

En af de ældste
Palmesøndag åbner museets fri-
landsafdeling. Afdelingen består af
to større beboelseshuse fra 17-1800
tallet, en mølle, et lille rekonstrueret
hus fra 1600-tallet, en bullade, en
smedje og et mindre antal oldtids-
minder, der er flyttet til stedet. Fri-
landsafdelingen er oprettet i 1914 og
dermed en af de ældste af sin slags i
Danmark.
For de legesyge og nysgerrige kan

man lege arkæolog i ti minutter. Her
kan man som ægte arkæolog og med
graveske genudgrave Skrydstrup-
kvinden og få mere at vide om hen-
des næsten barokagtige frisure, den
smukke trøje, bronzealderen og ud-
gravningen af hende i 1935. (FlA)

Museumsoplevelser i påsken

Et af fundene fra Starup, som kan ses i udstillingen på Museum Sønderjylland
i Haderslev. Et bronzespæde med et fuglelignende dyr fra cirka 1100-tallet og
fundet i 2010. 

Scenografien er en kæmpestor bryllupskage.

Prinsesse Lena og prins Leonce (Ninna Mohr og Nicolas Menze) med bind for øjnene. I forgrunden
er det Michael Kientzle som præsident og Andrea beckmann som guvernante.

Klassiker med
ætsende ironi


