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Anmeldelse. Jens
Ravns debutroman
»Gæsten« handler om
kærlighed og næste-
kærlighed i alle dens
afskygninger og er
filmisk i sin opbyg-
ning. Det er bizar far-
ce, moralsk komedie
eller en halv gyser.

KØBENHAVN. Han holder ikke
tungen helt lige i munden,
den gode Jens Ravn. I sin de-
butroman »Gæsten« leger han
med Faustus-myten - det er
den, hvor djævlen opfylder al-
le dine ønsker i bytte for en
enkelt sjæl. Din sjæl, vel at
mærke.
I stedet for en djævel har vi

konens karismatiske og suc-
cesrige eksmand (hvilket na-
turligvis kan være djævelsk
nok i mange ægtemænds øj-
ne). Morten bliver da også
mere end en anelse befippet,
da Camillas eks Viktor opsøger
dem og spørger, om han må få
lov til at dø i deres hjem. Det
kan Camilla ikke sige nej til.
Det kunne Morten nu nok,
men snart begynder Viktor at
friste ham med alverdens go-
de tilbud, fra en Porsche til
den attråværdige hovedrolle i
operaen Rigoletto. Men er
Viktor virkelig syg - og hvad
er det lige med Viktors over-
vægtige Rottweiler med de
onde øjne?
»Gæsten« er underholdende

og letflydende, men den kan
ikke helt finde ud af, hvilket
ben, den vil stå på. Den vrim-
ler med indre såvel som ydre
konflikter: Jalousi, ambitioner,
grådighed, misundelse. Det er
voldsomt meget at behandle i
en enkelt roman. Heldigvis
forsøger Jens Ravn aldrig at
blive moraliserende, og per-
sonportrætterne er gode. Så
tilgiver man lettere, at symbo-
likken er lidt svær at holde
styr på.
Djævlen er svær at omgås,

hvad enten man har solgt sin
sjæl til ham eller bare forsøger
at få ham bakset ind i sin ro-
man.

Jens Ravn: »Gæsten«. Ro-
man. 240 s. 199 kr. (EC Edi-
tion)

Christina Blangstrup Dahl, 
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Faustus
light

Ny teatersæson. Lan-
destheater går styr-
ket ind i en ny tea-
tersæson. Et frygtet
underskud blev vendt
til et tilfredsstillende
nul. 200.000 euro
ekstra i billetsalg og
900 nye abonnenter.
det er, hvad Peter
Grisebach kan prale
af efter et år som ge-
neraldirektør.

SLESVIG. For et år siden var
store dele af Landestheater
truet på eksistensen. Nu er
den værste krise afværget -
midlertidigt. Insolvens er ikke
længere en trussel, og teatret
har nu fået et pusterum. Ge-
neraldirektør Peter Grisebach
siger det ligeud:
- Når jeg snakker med em-

bedsmændene i kulturmini-
steriet i Kiel, kan jeg mærke,
at de er inde i stoffet. Mini-
steren, Ekkehard Klug, der-
imod, ved ikke, hvad han taler
om. Delstatsregeringen har
truffet en fatal beslutning,
blandt andet ved i sine tilskud
til teatret ikke at tage højde
over for de regelmæssige løn-
stigninger, overenskomsterne
pålægger os. På teatret arbej-
der vi langfristet, og vi er
nødt til at kigge længere frem
end den nuværende delstats-
regerings levetid. Under den
regering er der ingen løsning i
sigte, siger Peter Grisebach.
Han kan glæde sig over

godt 900 nye abonnenter un-
der hans første år som gene-
raldirektør. En del kan helt
sikkert tilskrives sympati for
Landestheater i krisesituatio-
nen, men Peter Grisebach un-
derstreger selv, at det især er
yngre mennesker, der er
blandt de nye abonnenter.

200.000 euro mere
Det fri billetsalg er samtidig
vokset med 200.000 euro.
Oven i det kommer en række
sponsoraftaler, så det frygtede
underskud på 1,2 millioner
euro er vendt til et nul. »Fuldt
program« er overskriften på
indeværende sæson, og det
bliver det også på sæson
2011-2012. Men hvor tilføjel-
sen på plakater og det trykte
program sidste år var »nu me-

re end nogensinde« hedder
det i næste sæson »hvad el-
lers?«. 

Klassiske operaer
På operaområdet byder næste
sæson på klassikere som Ros-
sinis »Barberen fra Sevilla« og
Carl Maria von Webers
»Freischütz« sammen med Le-
hárs uopslidelige »Zarewitsch«
og Andrew Lloyd Webbers po-
pulære musical »Evita«. Be-
grundelsen for at opføre
sidstnævnte er først og frem-
mest kvaliteten i musikken,
fortæller operadirektør Mar-
kus Hertel. 

»Evita« er lidt af et scoop.
Rettighederne til musicalen er
vanskelige at få fat i og kræ-
ver personlige forbindelser, og
dem har Peter Grisebach gen-
nem sine tidligere stillinger i
Niedersachsen. Operaen, der
har base i Flensborg, har fået
to nye sangere. Det er den
danske bas Per Bach Nissen og
den græske tenor Panos Ja-
buldakis.

Prokofiev-ballet
Også balletkompagniet byder
på et klassisk repertoire. Mens
den tidligere balletchef, Stela
Korljan, eksperimenterede

med rockballetter, har Katha-
rina Torwesten en klassisk
baggrund og uddannelse. Hun
spiller selv klaver og violin,
som også kunne være blevet
hendes løbebane. En af ambi-
tionerne med at sætte Proko-
fievs »Romeo og Julie« på pla-
katen er dog at åbne klassike-
ren for et moderne publikum,
understregede Katharina Tor-
westen, da næste års 
blev præsenteret på det årli-
ge pressemøde i Slesvig Teater.
Hun satser dog ikke ensidigt

på det klassiske repertoire.
Programmet bliver nuanceret
med tango-forestillinger og

en fortsættelse af »Born to be
wild« med fokus på 68-bevæ-
gelsen. Stof som hun tog med
sig fra sin tidligere stilling på
Landestheater Coburg. Des-
uden er der børneballet med
»Max und Moritz«, som der er
ventelister til på alle tre teatre
i Rendsborg, Slesvig og Flens-
borg.

Nye skuespillere
Skuespillet har fået ansat tre
nye aktører. Det er schweize-
ren Johannes Fast samt Wieb-
ke Wackermann og Felix Strö-
bel, der begge kommer fra
Hamborg. 
På teaterfronten bydes der

på ti nye større forestillinger,
dukketeater, ungdomsteater
samt en fortsættelse af den
serie med foyerteater, som
blev lanceret sidste år. Det er
spontane opsætninger produ-
ceret uden de store ressourcer
og med de skuespillere, der nu
engang er ledige på det på-
gældende tidspunkt. Forestil-
lingerne vises i flere kategori-
er, blandt andet wunschBOX
(der er den musikalske afde-
ling), Nordlichter (der byder
på stykker og tekster af ud-
valgte skandinaviske dramati-
kere og forfattere) samt Hei-
mathafen (der byder på fore-
stillinger, der på en eller an-
den måde har en berøring
med Slesvig-Holsten - uden at
det traditionelt skal lugte for
meget af ordet »Heimat«).
Blandt forestillingerne på

de store scener er to kammer-
forestillinger skrevet af unge
dramatikere: Dirk Lauckes
»Der Kalte Kuss von Warmen
Bier«, der handler om en
hjemvendt soldat fra Afghani-
stan, og Kaspar Häusers »Me-
er«, hvor vi følger den tragiske
og uoverkommelige hverdag
på ungdomsforsorgen.
»Gertrud« er et sjældent op-

ført værk af den svenske me-
lankoliker Hjalmar Söderberg
med en stor poetisk og dra-
matisk kraft. De øvrige pre-
miereforestilinger er »Bezahlt
wird nicht!« af Dario Fo,
Kleists lystspil »Amphitryon«,
Gerhard Hauptmanns drama
»Die Ratten«, Anthony Bur-
gess’ science fiction-historie
»Clockwork Orange«, »Elling«
af Axel Hellstenius, Shakes-
peares komedie »Was Ihr
Wollt« (»What You Will«) og
komedien »Die Vögel« af Ari-
stophanes.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Landestheater har fået nyt liv

Tanja Djuric i Katharina Torwestens ballet »Born to be wild - Die 68er«, der fortsætter på Landes -
theater i sæson 2011-2012.
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Når jeg snakker med embeds-
mændene i kulturministeriet i
Kiel, kan jeg mærke, at de er
inde i stoffet. Ministeren, Ek-
kehard Klug, derimod, ved ik-
ke, hvad han taler om

Generaldirektør Peter Grisebach 
(billedet)
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