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Anmeldelse.
»Schneemond« er et 
kærkomment stykke 
samfundskritisk teater
med rappe sceneskift,
men en måske lidt 
forudsigelig handling.

SLESVIG. Forfatteren Kurt Tu-
cholsky bevægede sig engang ud
på dybt vand og begik en artikel
om nationaløkonomi. Han skrev:

»Et lands velstand afhænger af
dets aktiver og passiver i han-
delsbalancen, på de inden- og
udenlandske lån samt på forskel-
len mellem veksel-giroen og lom-
bard-lånenes rentefod. I  tilfælde
af regnvejr er det lige omvendt«.

Ordene er skrevet i 1931. I 2006
er dem, der har mærket globali-
seringen mest, vel nok dem, der
har mistet deres job, fordi der af
en eller anden grund ikke er så
meget »regnvejr« dér, hvor pen-
gene flyder hen.

Dramatikeren Christian Mar-
tin har med sin forestilling
»Schneemond« taget alle de te-
maer op, som det moderne men-
neske stadig ikke rigtig er herre
over - selv om det egentlig er
herre over ret meget. Uformåen-
heden melder sig, når ansvaret
banker på. Kunsten at omgås
hinanden er svær. Og pengenes
magt er enorm. Individuelle
skæbner bliver slået i stykker af
kapitalstrømme og fiksfakserier,
som selv økonomer har svært ved
at kunne forklare.

Kurs mod tvangsauktion
Det skorter ikke på substans i
Christian Martins forestilling,
der søndag aften havde premiere
på Landestheater i Slesvig. Ho-
vedpersonen er en midaldrende
snedkermester (Herbert Wegner),
der styrer mod konkurs og
tvangsauktion. På hjemmefron-
ten har teenage-datteren (Friede-
rike Linke) sin kamp at kæmpe
mod sig selv og sin stedmor (Ma-
ria Steurich), som bedstemoren
(Ingeborg Losch) heller ikke kan
døje. Den uvidende lever lykke-
ligt, og landsbyidioten (Stefan
Eichberg) er da også den glades-
te i hele persongalleriet. Har vi
ikke set den før?

Man gætter hurtigt, hvilken vej
det går, og enden på forestillin-
gen er alt andet end overrasken-
de.

Vejen dertil er da også fyldt
med klicheer som de to fantomer
(René Rolling og Ulrich Herold),
der tryller penge frem. Scenogra-
fien er skrabet, og kvikke scene-
skift opvejer forudsigeligheden -
og det nogle gange lidt banale
manuskript. Frem for alt impo-
nerer skuespillet, og med månen
bagest i scenebilledet sidder man
og afkoder den ene metafor efter
den anden. I litteraturen og kun-
sten forbinder vi især månen
med den romantiske periode,
mens især ekspressionismen ofte
har brugt den som et symbol på
dekadence.

I »Schneemond« hænger den
dér over det meget upoetiske
menneskeliv og bliver nærmest
en stille ven, der udviser empati.

»Den lille mand«
Med »Schneemond« rører Chris-
tian Martin temaer, som tynger
det tyske samfund netop nu. Men
man kommer ikke uden om at
bruge klicheen »den lille mand«
personificeret af snedkermeste-
ren, der kæmper mod stærke
kræfter et eller andet sted meget
langt fra sin hverdag. Den kamp
kender den ufaglærte eller den
lille håndværker, og den er et de-
mokratisk problem. Men er bille-
det så entydigt? Hvor er forbru-
geren, der ikke kan få det billigt
nok? Hvor er de protest-mærka-
ter, som Bild-Zeitung uddeler til
skatteyderen, der ser velnæret
ud, men mener han bliver flået?
Hvor er karikaturen af Attac-
sympatisøren, der mener, at hans
holdning sagtens kan forenes
med et måltid på McDonalds et
par gange om ugen?

Ikke i »Schneemond« - der dog
er et kærkomment stykke sam-
fundskritisk teater.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Schneemond
(uropførelse) - af Christian
Martin. Instruktion: Susanne
Ebert. Slesvig Teater, søndag
aften.

Hans Chr. Davidsen

Tvangsauktion i måneskin

FLENSBORG. Hvad har Lars Von Trier,
Klaus Rifbjerg, Verner Panton og Anders
And til fælles?

De er kulturpersonligheder og er alle
fire med i Danmarks første kulturkanon,
som blev præsenteret i januar 2006 med
kulturminister Brian Mikkelsen som fad-
der.

Kulturkanonen er et bud på, hvad der
er god kunst inden for kunstarterne arki-

tektur, design, billedkunst, scenekunst,
filmkunst, film og litteratur. Det er en
rangliste over kunstværker, der er særligt
erindringsværdige.

Men som modtagelsen af kulturkano-
nen viste, er det ikke er så entydigt og
oplagt, hvad der skal listes højest inden
for de enkelte genrer.

Der er blevet stillet mange spørgsmål: 
Hvorfor er eksempelvis Kronborg ikke

fundet værdig til at komme med på arki-
tekturlisten? 

Hvor er Georg Jensens sølvtøj forsvun-
det hen på designlisten? 

Hvorfor er hiphoppen ikke repræsente-
ret på musiklisten?  

Og hvordan er den ikke-danske Anders
And havnet på en dansk børnekulturka-
nonliste?

Den tidligere danske kulturminister

Elsebeth Gerner Nielsen har deltaget i
debatten. På mandag kl. 19.30 holder hun
foredrag på Dansk Centralbibliotek, og
emnet er netop Den danske kulturkanon.
Foredraget er arrangeret af Sydslesvigsk
Forening og Dansk Centralbibliotek.

Der er gratis entré, og kaffe, te, rødvin
og ost kan købes.

(FlA)

Foredrag på centralbiblioteket om den danske kulturkanon

KØBENHAVN. Det ville have været
fantastisk, hvis Erling Jepsens ny roman
»Med venlig deltagelse« var lige så suve-
ræn som forgængeren og succesen fra
2002, »Kunsten at græde i kor«, men det er
den desværre ikke. Læseren fascineres og
forfærdes ikke på samme overvældende
måde som ved det første gruopvækkende
møde med den sønderjyske familie.

Siden sidst er Allan blevet voksen, for-
fatter og familiefar, mens søsteren Sannes
»psykiske nerver« er blevet om muligt
endnu værre. Ved bogens begyndelse er
den forfærdelige og frygtede far lige død,

og Allan og Sanne forsøger at genoptage
kontakten med moderen, som de ikke har
set eller hørt fra i ni år. Da Allan får at vi-
de, at hans far er død, popper en masse fø-
lelser op. Men den altdominerende er tvivl;
kan det passe, er han virkelig død.

Allan må have vished, men han vil ikke
deltage i begravelsen. Han vælger dog at
sende en buket og et kort, men det kan ik-
ke blive til mere end ordene »Med venlig
deltagelse« - sådan skriver man nemlig på
kortet, når det blot er en bekendt, der er
død, forklarer blomsterdamen.

Moderen forbløffes over Allans kort og

ringer til ham. Og inden Allan ser sig om,
er han og søsteren på vej til moderen,
barndomshjemmet og Sønderjylland - med
alt hvad det fører med sig. Men det er ikke
sådan at komme hjem igen - til åstedet.

Hvordan døde faderen?
Allan fornemmer, at faderen ikke er død på
naturlig vis, og det bliver nærmest en be-
sættelse for ham at finde ud af, hvordan
han døde. Imens er moderen mere optaget
af sig selv og tanken om det ny hus med
det moderne badeværelse. Men hun har
vist altid været ligeglad med andre.

Romanen rummer naturligvis den vel-
kendte Jepsen’ske tone. Her er en konstant
undertone af mistro og skepsis. Dertil skal
lægges Jepsens særlige evne for satire, men
som sagt er det ikke lige så skarpt og
grumt som tidligere. Og da Allans forhip-
pelse på at finde ud af, om faderen rent
faktisk havde elsket sin søn, munder ud i
en gravskænding, kammer det altså over.
Forventningerne var tårnhøje, men de bli-
ver aldrig sådan rigtig indfriet - øv.

Erling Jepsen: »Med venlig deltagelse«
Sarah Bøgh Thyssen

Erling Jepsen lever ikke op til de store forventninger

Snedkermesteren (spillet af 
Herbert Wegner) har tabt 
kampen mod bankrådgiveren 
i Christian Martins helt ny 
stykke, »Schneemond«.
(Foto: Landestheater)


