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Anmeldelse. De er som dag og
nat - men bærer begge på deres
tunge gods fra fortiden. En brov-
tende midaldrende danselærer
og en kultiveret enke bliver skrø-
belige venner i en seriøs komedie
på Landestheater.

SLESVIG. En enke bestiller en privat
danselærer, men danser så godt, at hun
slet ikke har brug for én. Hun holder
skjult, at hun er enke, men først er det
danselæreren, der må gå til bekendelse.
Han har heller ingen syg kone, som han
forsøger at binde enken på ærmet, men er
blot bøsse.

Den midaldrende Michael og pensioni-
sten Lilly er begge to ensomme menne-
sker, der fylder hinanden med små nød-
løgne og skærmer deres hemmeligheder
af, fordi de har deres sår. Et umage par,
der bliver ved med at ses efter, at swing-
dansen, tangoen, weienervalsen eller fox-
trotten er danset.

Landestheaters vellykkede opsætning af
Richard Alfieris »Sechs Tanzstunden in
sechs Wochen« er en soap med sur-sød
sovs, men ikke kun. De to skuespillere, In-
geborg Losch og Matthias Avemarg, får
også dybsindighed og store følelser frem i
de skarpe og helt igenem morsomme dia-
loger. I syv etaper erfarer vi mere om det,
der er gået skævt på deres livsvej. Danse-
ne sætter skub i fortællingen, og mellem
hver scene er der flotte danseoptrin på vi-
deo.

Det slår gnister
Afstanden mellem danselæreren og enken
er enorm. Han er så amerikansk og bram-
fri og har et snakketøj og et ordforråd, der
provokerer den pensionerede skolelærer.
Hun holder på formerne, men bag den
kultiverede og elegante facade, toner usik-
kerheden frem: Det er svært at være ale-
ne, men det er endnu sværere at være

blandt andre mennnesker. Det slår gnister,
og den ene misforståelse afløser den an-
den, men ingen af dem bærer nag, og
langsomt vokser et smukt venskab frem.
To meget forskellige mennesker finder
frem til fællesnævnere, hvilket i sig selv
er en god historie.

Michael hjælper Lilly med at slå en seks
år gammel livsløgn ihjel: Hendes mand,
baptistpræsten, lever ikke mere, selv om
hun ikke ville vide af det - udadtil. For
indadtil ved hun, hvem hendes mand i vir-
kligheden var: Han kunne alle bibelcita-
terne udenad, fordi han ikke havde ord fra
det virkelige liv.

Skrøbeligheden
Stykket er medrivende, for nok udvikler
venskabet sig til point of no return. Men
hele tiden lurer skrøbeligheden og truer
med at slå det spirende venskab i stykker.
Matthias Avemarg og Ingeborg Losch får
nuancer og dybde frem i deres figurer i et
behageligt fortælletempo. Liv og død,
længsler, sår på sjælen, ensomhed og over-
vindelse - alle de væsentlige temaer kom-
mer frem mellem replikker, der er typiske
for den amerikanske boulevardkomedie.

Figuren Michael har knap så mange fa-
cetter som Lilly, der til gengæld svinger
mellem at være en glamourøs og strålende
dame til en livstræt kvinde, der viser sig
at være dødssyg. Ingeborg Losch kan kun-
sten at få kontrasterne frem. Matthias
Avemarg brillerer med sit energiske spil.

Teatersæsonen er ny. Landestheater
lægger godt ud med to kammerspil, der
begge kun har mand og kvinde - og spillet
mellem dem - på scenen. Lørdag aften var
det »Oleanna« i Rendsborg Teater.

Schleswig-Holsteinisches Landesthea-
ter: Sechs Tanzstunden in sechs Wochen
- af Richard Alfieri. Instruktion: Iris
Spaeing. Premiere i Slesvig Teater søn-
dag aften.Vises senere på teatrene i
Rendsborg og Flensborg.

Hans Christian Davidsen

To ensomme mennesker

Lilly (Ingeborg Losch) bestiller en danselærer, Michael (Matthias Avemarg), selv om hun
i virkeligheden danser mere end bare godt. Det er svært at være ensom, men det er svæ-
rere at gå ud blandt mennesker. (Foto: Landestheater)

Anmeldelse. Sma-
ragdfuglen er en dra-
matisk historie om
Linny Gows skæbne
fra en kummerlig til-
værelse som mis-
handlet og vanrøgtet
barn til en tilværelse
som proforma-kone i
kolonitidens Indien,
hvor hun oplever sit
livs sande og even-
tyrlige kærlighed
med en afghansk
pushtan-høvding.

KØBENHAVN. »Smaragd-
fuglen«, som nu foreligger
på dansk, er oversat til ad-
skillige sprog, og dens sto-
re popularitet kan man
måske undre sig over. Bo-
gen er nok behændigt
skrevet, hvilket ikke kan
overraske, da dens canadi-
ske forfatterinde har un-
dervist i kreativ skrivning
på universitetsplan, men
den er i flere henseender
problematisk på indholds-
siden.

En prolog afslører, at det,
vi nu skal til at læse, er be-
retningen om en kvindes
problemfyldte liv. Derefter
følger vi hende, fra hun le-
ver i Liverpools slum som
prostitueret, indtil hun -
efter nogle år i 1800-tallets
Indien - som velhavende
enke vender tilbage til
England. Linny Gow hed-
der vores fortæller og ho-
vedperson, og hvad hun
går igennem i løbet af bo-

gens 461 sider er ikke små-
ting; hun må simpelthen
være en af litteraturhi-
storiens sejeste overlevere.
Solgt af sin stedfar til pro-
stitution som 11-årig, for-
søgt myrdet med en kniv i
brystet, ramt af en pistol-
kugle og råtævet af sin ho-
moseksuelle ægtemand,
hvabehar!

Hykleri
Dertil må hun leve med
victoriatidens hykleriske
bornerthed og klassesam-
fundets uhyggelige mangel
på medfølelse med under-
privilegerede mennesker,
for ud over hende selv op-
træder der i bogen meget
få personer med kærlige og
solidariske tanker, men når
de forekommer, er de til
gengæld lige så gode, som
de onde er onde.

Karaktertegningen er,
som man kan forstå, ste-

reotyp, enkelte steder så
udpræget, at den nærmer
sig det karikerende, og
navnesymbolikken kan
virke rent ud klistrende
bastant: Smallpiece, Sha-
ker (lider af rystesyge),
Faith. Romanen foregiver
at være en historisk ro-
man, og Holeman har helt
sikkert lavet research på
kolonitidens Indien, men
det historiske fungerer blot
som kulisse for bogens e
ærinde: Linny Gows kær-
lighedshistorie, og fortæl-
lerens sprog korrelerer ik-
ke med 1800- tallets.

Ugebladsvisdom
Efter sit møde med prosti-
tutionen føler Linny ikke
noget for mænd længere,
tror hun, men da hun mø-
der en flot pashtun, som ri-
der ud over sletterne på sin
stolte ganger, forelsker hun
sig alligevel. Med ham får

hun barnet David, hvilket
betyder »den elskede«. No-
get hun aldrig selv har
prøvet at være som barn.
Ja, der er en del patos og
ugebladsvisdom i bogen,
der aldrig overbeviser om,
at den er tænkt som andet
end underholdning for
midaldrende kvinder med
hang til Victoriatidens hule
dramaer.

Denne læser sidder til-
bage med en følelse af, at
romanen prætenderer en
seriøsitet, der ikke er dæk-
ning for. Når den er »dyb«,
sker det gennem nogle små
bon mot’er, hvoraf det ene
utilsigtet virker som en
boomerang: »De giver ind-
tryk af at vide langt mere,
end de bryder dem om at
sige, i modsætning til de
fleste, der siger noget om
ting, de ved meget lidt
om«. Det er vist, hvad man
kalder tragisk ironi.

Når man oversætter ori-
ginaltitlen »The Linnet
Bird« til Smaragdfuglen,
er det selvfølgelig for at
vække associationer til
glansen fra Indiens ædel-
stene, men »a linnet bird«
er en tornirisk, en lille grå-
lig fugl med et rødt bryst,
en fugl, forfatteren omhyg-
geligt har valgt som sym-
bol for sin i hjertet sårede
hovedperson; allerede
oversætteren er altså med
til at gøre denne bog til en
underlig fremmed fugl.

Linda Holeman: Sma-
ragdfuglen. Roman. 461
s. 329 kr. (Sommer & Sø-
rensen).

Preben Rasmussen

En fremmed fugl i Indien

Canadieren Linda Holeman skiver en smule patetisk i
»Smaragdfuglen«.

Anmeldelse. Maja
Elverkilde debuterer
med en samling no-
veller, der kredser
om kærlighedens
snørklede veje og
vildveje.

KØBENHAVN. Maja El-
verkildes debut, »Alt det
der er mit«, er en novelle-
samling på i alt 12 novel-
ler. Fortællingerne er be-
folket af mennesker - børn,
voksne, mænd og kvinder -
der har ensomhed og følel-
sen af forladthed til fælles.
Der er en gennemgående
foruroligende stemning i
novellerne, der kredser om
familie som tema.

I den første historie,
»Mor og Far«, møder vi
drengen Oskar, der kastes
på gaden af sine forældre,
så de kan få mere tid til at
nyde hinanden. Da Oskar
vender hjem for at besøge
sine forældre, finder han
sin hemmelige, men højt
elskede kanin mere død
end levende. Forældrene,
der er rasende over, at han
har skjult kaninens eksi-
stens, tvinger Oskar til at
halshugge den med en
gammel økse.

Historien »Arv« handler
om en transvestit, der kø-
ber en afdød kvindes kolo-
nihavehus og ender med at
betale for hendes begravel-
se og få hele hendes fami-
lie med i købet: 

»Onklerne var de værste,
næsten ikke til at drive ud.

De kom hver aften og de
var allerede fulde når de
kom, de kom slæbende
med ølkasser og whisky-
flasker og det slog aldrig
fejl, hen på natten blev de
altid småsjofle, ville rage
på mig og erklærede at jeg
var meget lækrere end mo-
ren havde været, og jeg
måtte kyle dem ud, sim-
pelthen tage dem i hoved
og røv og smide dem ud af
døren«.

Novellerne er skrevet i et
fantastisk let og ubesværet
sprog og novellerne er på
en gang sørgmodige, un-
derfundige og groteske.
Helt klart en overbevisen-
de debut som denne læser
vil nyde at læse igen på ef-
terårets første aftener.

Maja Elverkilde: Alt det
der er mit. Noveller. 179
s., 225 kr. (Borgens For-
lag).

Sidse Helene 
Surel Mogensen

Overbevisende
forfatterdebut


