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Anmeldelse. »Sech-
zehn Verletzte« er et
gribende stykke tea-
ter om mødet mellem
en jøde og en palæ-
stinenser. Dertil sær-
deles velspillet.

SLESVIG. At få humor til
at mødes med en åndeløs
spænding er et svært
kunststykke. Men det mag-
ter dramatikeren Eliam
Kraiem eminent i forestil-
lingen »Sechzehn Verletz-
te«, der netop har haft pre-
miere på Landestheater.

Dagligt bliver vi til over-
mæthed fodret med skræk-
kelige historier og billeder
fra Israel-Palæstina-kon-
flikten. Eliam Kraiem
trækker den komplekse
konflikt ned på det menne-
skelige, psykologiske plan.

Scenebilledet er natura-
listisk: Et bageri med mel
og maskiner.Vi er i Hol-
land, hvor en ung mand
(Manuel Jadue) brager ind
gennem ruden, og bageren
(Herbert Wegner) kommer
den sårede til undsætning.
Den unge mand, Mah-
moud, er palæstinenser og
på flugt. Åbenbart ligger
der racisme bag overfaldet.
Bageren tager manden til
sig og giver ham et job i
bageriet, selv om Mah-
moud ingen arbejdstilla-
delse har.

Skår i venskabet
De to mødes - men der
kommer skår i venskabet,
da Mahmoud finder ud af,
at Hans er jøde. Hans har
overlevet nazisternes kon-
centrationslejre og blev
selv hjulpet af en barm-

hjertig bagermester som
dreng. Der opstår et spil
mellem to sårede sjæle
med mindreværdsfølelser,
Mahmoud og Nora (An-
drea Beckmann), der arbej-
der i en nærliggende for-
retning. Og samtidig trø-
ster Hans sig med den pro-
stituerede Sonja (Ingeborg
Losch), som han gerne vil
have et forhold til. Mens
hun holder ham på af-
stand.

Sagen kalder
Forholdet mellem Mah-
moud og Hans forværres,
da palæstinenseren ind-
rømmer at have sprængt
en bus i luften i Israel -
grunden til, at han er på
flugt. Da Mahmoud gør
Nora gravid, begynder han
så småt at slå sig til tåls
med rollen som familiefar i
stedet for terrorist.

Men han bliver opsøgt af
broderen (Matthias Ave-
marg), der minder om
kampen hjemme i Palæsti-
na - og foragter Mahmouds
ny borgerlige tilværelse i
Holland. Broderen afslører,
hvilken spindelvæv de so-
ciale strukturer blandt de
palæstinensiske militser i
Gaza i virkeligheden er. Og
genvinder broderen for
kampen. Mahmoud må til
Isarel for at være selv-
mordsbomber - selv om
han er vordende far.

I mellemtiden har Hans -
under helt andre forudsæt-
ninger - givet Mahmoud
håndslag på at ville forsøg-
re barnet i fald, Mahmoud

skulle gå bort.
Der er både humor, li-

denskab, sprængstof og
dybde i dette første klasses
stykke teater, der fik et
bragende bifald ved pre-
mieren i Slesvig. Det er i
første række de to roller
som Mahmoud og Hans,
der kræver sine skuespille-
re - og dem har Landest-
heater til fulde i veteranen
Herbert Wegner og den un-
ge Manuel Jadue.

Eliam Kraiem har ikke
givet de kvindelige figurer
de nuancer, de nok burde
have, og det kan de to
kvindelige skuespillere ik-
ke stille meget op overfor.
Nora er meget teenage-ag-
tig, og Sonja har ikke den
ensomhed eller fortvivlel-
se, som ville have gjort fi-
guren mere helstøbt. Men
alt dette kan skuespillere
og instruktør vanskeligt
modvirke mere, end de al-
lerede gør.

Forestillingen byder på
flere veldrejede dramatur-
giske detaljer, blandt andet
de medvirkendes slow-mo-
tion bevægelser mellem
akterne.

Ingen skurke
Man bliver meget klogere
på Israel-Palæstina-kon-
flikten ved at se dette
stykke end ved at læse ny-
hedstelegram nummer tu-
sind-og-et-eller-andet. Og
heldigvis klarer Eliam
Kraiem den svære balance,
som mange (også dem, der
ofte giver sig ud for at væ-
re såkaldte »neutrale eks-

perter« på tv-skærmen) for
længst har mistet i deres
entydige domme over skyld
og ansvar i konflikten.

Man kan ikke blive vred
på nogle af de to hovedper-
soner i forestillingen. Her
er ingen skurke, ingen ofre,
intet sort-hvidt billede af
det gode og det onde - de

er begge mennesker fanget
i hver deres bund-ulykke-
lige situation.

Se dette gribende stykke
- der også vises på teatrene
i Flensborg og Rendsborg
samt i Kongresshalle i Hu-
sum den 28. april.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater:
Sechzehn Verletzte - af
Eliam Kraiem. Instruk-
tion: Steffen Pietsch.
Premiere på Slesvig Tea-
ter søndag aften.

Hans Christian Davidsen

Dybde og
sprængstof

Herbert Wegner er den jødiske bager og Manuel Jadue den palæstinensiske selvmordster-
rorist i »Sechzehn Verletzte«. (Foto: Henrik Matzen)

Anmeldelse. Man kan lugte rø-
gen fra tjald og pot i versroma-
nen »Katalognien«, udgivet af de
to forfattere Peter Adolphsen og
Ejler Nyhavn.

KØBENHAVN.Versromaner er en litterær
form, som har været kendt i århundreder.
Det er ikke mere end et par generationer
siden, Christian Winthers »Hjortens
Flugt« var de idéforladtes tilflugt, når ga-
ven til konfirmanden skulle fikses, og der
skal nok være en og anden, som kan min-
des dansktimer, hvor Almas sonetter fra
Paludan-Müllers »Adam Homo« kunne
give sved på gymnasieelevens pande.

Alt det hører en svunden tid til, skulle
man tro. Men nu har det poetiske mak-
kerpar Peter Adolphsen og debutanten
Ejler Nyhavn samdrægtigt genoplivet den
gamle genre med titlen »Katalognien. En
versroman«.

Titlen er værd at betragte nærmere, da
den rummer den særegne dobbelthed, der
karakteriserer hele værket. Som i enhver
versroman er der en episk tråd, en hand-
ling, forankret i en lokalitet. Nøgleordet i
titlen antyder dette. Samtidig gemmer or-
det »katalog« sig i ordet, og det er også en
side af de poetiske tvillingers bog. De an-
vender nemlig en betragtelig del af alle
kendte poetiske former fra balladen over

hexameter-eposet til vrøvleverset. Det lø-
ber op i 33 forskellige former.

Ellers er Katalognien en ø, der ligner et
øjes iris. Byerne langs kysten bærer de
forskellige verseformers navne.

Sådan sniger belæring sig ind i den for-
nøjelige historie om Peter og Ejlers turen
rundt på øen ofte under udstrakt indfly-
delse af tjald og pot og andre bevidst-
hedsfremmende produkter. Et eksempel
fra »Koldtyrkerrejsen«, hvor de to poeter
har nedtur og møder kvinden Anna Pæst:
»I Katalognien nær ved Blankvers,/  på
røgfyldt snusket beverding/ er vores helte
gået kolde/ i vrøvlet snak om ingenting.//
Ja, det var Peter A. og Ejler/ hen over øls-
jatklistret bord/ med jointpapir, tobak,
der sejler./ En tavshed gjort af mange
ord«. Og så dukker Anna Pæst op.

Så går det ellers derudad i et vildt ridt
på den vingede hest. Man er godt under-
holdt. Der er humør og fandenivoldskhed
over tingene. Der både synges og danses.
Så den bekymring, de to makkere udtryk-
ker i lejlighedssangen »Til festligholdel-
sen af øjeblikket, hvor læseren slår op på
denne side«, gør værket til skamme: »Læ-
seren er helt i dag,/  han har åbnet bo-
gen,/  vi vil takke og antag’/ at han holdt
sig vågen«.

Jo, man holdt sig vågen. Også i den
grad.

Peter Adolphsen og Ejler Nyhavn: Ka-
talognien. En versroman. Digte. 112 s.
249,95 kr. (Samleren)

Ole Møller

Surferpoeter på sangfart
Anmeldelse. Margrethe
Schmidts »Det skete« er en
temmelig teatralsk udvik-
lingsroman

VORDINGBORG. Trine og Ragga
har kendt hinanden, fra de gik på
efterskole. De har begge kunnet no-
get med deres stemmer, Tina så me-
get, at hun via New York er taget til
Rio for at få undervisning hos en
aldrende maestro. Brud med kære-
sten Kris har været med til at afgø-
re, at der nu langt om længe skal gø-
res noget ved sangtalentet.

Ragga er blevet efterladt på Fyn,
men de to står i daglig kontakt via
e-mails. Første og længste del af
Margrethe Schmidts roman »Det
skete« udgøres af de mails Ragga
sender i perioden fra januar 2007
frem til august 2008, og det er man-
ge, for Ragga skriver indimellem op
til flere gange om dagen. I sidste del
af romanen følger vi Ragga i Brasili-
en, hvor hun har opsøgt Trine.

Ragga er mor til tre og skilt fra
Henrik. Hun er freelancejournalist
og har nogle bøger liggende hos for-
skellige forlag, dog uden at få noget
udgivet. Men da den lokale organist
bliver syg, får hun et vikariat, som

hun prøver at bestride, mens især
forholdet til Lars Peter har sine op-
og nedture. Det med mændene opta-
ger hende kolossalt, men der er no-
get helt galt med hende. Hendes
navlepilleri er uden grænser, og hun
er på lykkepiller. Da hun samtidig
drikker som en svamp, står de psy-
kiske nedtur i kø, og forholdet til
børnene, her især den ældste søn
Sixten på 15, er anstrengt.

Også Trine har gang i mændene,
hun får et forhold til maestroen,
dennes søn og en musiker. Da 
maestroen bliver syg og dør arver
hun ham og begiver sig af sted med
Leise til en fazenda, en stor gård,
hvor de prøver at give Rios gade-
børn en tålelig tilværelse. Det er her
Ragga i romanens anden del besøger
Trine. Første del af »Det skete« læ-
ses som en virtuos gang chick lit,
men Ragga er en kvinde man er lyk-
kelig for kun at kende i den virtuelle
verden. Hun er umoden og irriteren-
de, men det skal medgives også mor-
som. Ufatteligt at hun er mor og har
ansvaret for tre børn. I romanens
Brasilien del er det så sandhedens
øjeblik for Ragga, og her bliver »Det
skete« til en noget teatralsk udvik-
lingsroman.

Margrethe Schmidt: »Det skete«.
Roman. 346 s. 250 kr. (Forfatter-
forlaget Attika).

Henrik Tjalve

Lykkepiller og navlepilleri


