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Nekrolog. Peter Steen er død
i en alder af 77 år - de sidste
år led han af alzheimers.

SVANEKE. Skuespilleren Peter Steen er
stille sovet ind torsdag aften - 77 år
gammel. 

Peter Steen har markerede sig som bå-
de skuespiller, dramatiker, iscenesætter
og oplæser, men det er rollen som advo-
kat i Per Flys »Arven«, der gav ham størst
faglig anerkendelse.

For sin præstation i filmen fra 2003 fik
han både en Bodil og en Robert for bed-
ste mandlige birolle.

Både i Arven - hvor han spiller den
loyale advokat, der bliver ofret på virk-
somheds-fusionens alter - og i andre
markante roller brænder han igennem,
selv i de øjeblikke, hvor der tilsyneladen-
de ikke sker noget.

Det drejer sig først og fremmest om
rollen som den iskolde advokat i tv-serien
»Taxa« og den arrogante og korrumpere-
de politimester Gordan i dramaserien
»Edderkoppen«.

Peter Steen blev i 1960 optaget på

elevskolen på Det Kongelige Teater, og
han fik lov at blive i disse omgivelser,
hvor han markerede sig flot i de følgende
år. I 1974 valgte han freelance-tilværel-
sen, men vendte en kort periode i
1990'erne tilbage til nationalscenen.

Han debuterede i 1970 som dramatiker
med skuespillet »Jo mere vi er sammen«,
som i 1970 fik premiere på Det Kongelige
Teater, og Peter Steen blev senere en me-
get benyttet iscenesætter - både i Kø-
benhavn og på teatre i provinsen.

Han optrådte tidligt i karrieren som
»følsom ung mand« i flere film, men uden

at blive låst i hverken denne eller andre
rolletyper.

Alsidig skuespiller
Hans alsidighed kom også til udtryk i
hans fremstilling af den hidsige politi-
kommissær Mortensen i serien om Olsen-
Banden, mens hans præstation i Leif Pan-
duros tv-spil »Bertram og Lisa« er klart
beslægtet med de tidlige filmroller og i
øvrigt hører til blandt karrierens højde-
punkter.

Den lange række af priser og hæders-
bevisninger omfatter ud over de nævnte
Bodil- og Robert-priser blandt andet Cla-
ra Pontoppidans, Poul Reumerts og Jo-
hanne Louise Heibergs legater.

I 2003 udkom Peter Steens erindrings-
bog »Tak skæbne«, hvor han fortæller om
et begivenhedsrigt liv. Opvæksten foregik
i en splittet familie, og også senere har
han oplevet privat turbulens i form af tre
forliste ægteskaber.

I 1981 blev han gift med eskimologen
og forfatteren Karen Nørregaard. De boe-
de i mange år sammen i idylliske omgi-
velser ved Svaneke på Bornholm. De se-
neste år led Peter Steen af sygdommen
alzheimers. Skuespilleren bliver bisat fra
Svaneke Kirke på lørdag. /ritzau/

Prisvindende Arven-skuespiller er død

Anmeldelse. Landes -
theater viser en tro-
værdig modernise-
ring af klassikeren
Stella, hvor to kvin-
der har den samme
mand.

SLESVIG. »Det er ikke et stykke
for alle og enhver«, skrev Go-
ethe til et af sine damebe-
kendtskaber.

Og undertitlen underbygger,
at »Stella« kun er for de ind-
viede: »Ein Schauspiel für Lie-
bende« tilføjede Goethe. Den,
der ikke elsker, fatter ikke en
brik af stykket.

Goethe gav tragedien to
forskellige udgange i to for-
skellige udgaver. Første udga-
ve blev uropført i Hamborg i
1776 og ender med, at den
polygame Fernando som en
anden swinger får lov til at le-
ve med både hustru (Cäcilie)
og elskerinde (Stella). Som det
hedder i forestillingen »Eine
Wohnung, ein Bett und ein
Grab«.

I 1806 udsendte Goethe en
anden udgave, og her begår
Fernando og hans elskerinde
Stella selvmord hver for sig. Et
ved man med sikkerhed: Ud-
gangen på første udgave blev
af samtiden betragtet som
den rene utugt.

Modernisering
Landestheater har sat »Stella«
op i en moderniseret udgave
med en helt tredje udgang,
der overlader en pæn del til
publikums egne tanker. For
meget skal ikke røbes her. Blot
at moderniseringen af stykket
næppe kan gøre ondt på

hverken Goethe eller traditio-
nalister, der plejer at få røde
knopper af klassikere, der har
været en tur i kogevasken.

At Goethes skuespil passer
til tiden, behøver vi vel næppe
diskutere længe. Der er side-
spring og swingerklubber, og
der er åbne ægteskaber, som
nogle begynder at kede sig
godt og grundigt i.

Postmesterinden (som vi er
nødt til at kalde hende på lidt
gammeldags maner) hedder
stadig »Postmeisterin« (spillet
af en Ingeborg Losch med
blond paryk) på rollelisten,
men er i virkeligheden en
blanding mellem en kromutter
og en bartender på en respek-
tabel, lidt chik restauration,
hvor de fire aktører går ind og
ud som rejsende. De glinsede
kufferter står klar ved barsto-
lene.

Fernando er ikke nogen of-
ficer, der som i originalfor-

lægget kommer hjem fra
krigsskuepladsen. Han er en
lidt lurvet rejsende med guitar
på ryggen og vanddunk i hån-
den spillet af Stefan Huf -
schmidt, der på et tidspunkt
blotter sin vom bag den op-
knappede skjorte. Gad vide,
hvorfor han er så ombejlet.
Han står i en stærk kontrast til
hustruen Cäcilie, der spiles af
den elegant klædte Annett
Kruschke.

Uventet drejning
Deres datter Lucie spilles af
Nina Mohr. Datteren har kun
en underordnet rolle i Goethes
tekst, men i de nyere opsæt-
ninger er figuren fulgt med
udviklingen. Siden 1950erne
og 1960erne har teenagere
som bekendt ikke bare været
nogle, der holdt kæft. De gi-
ver modspil, og det gør Lucie
også i Reinhard Göbers gene-
relt fine og interessante op-

sætning.
Kærligheden med Stella

(stærkt spillet af Katrin
Schlomm) er hed. Hun er fo-
restillingens elskovssyge loko-
motiv, der  på et tidspunkt
sender et chok ud gennem sa-
len, hvorefter stykket tager en
uventet drejning.

Fire kvinder og blot én
mand i en teaterforestilling.
Den slags ses sjældent, og det
er også kvindernes synsvinkel,
som både Goethe og instruk-
tør lægger vægten på. To

kvindelige konkurrenter deler
samme skæbne, da manden
skider på dem.

Opsætningen er intens og
fyldt med drama i monologer
og dialoger. I virkeligheden er
Stella et af Goethes mere kit -
schede stykker, men Landes -
theater givet det en dosis au-
tencitet og troværdighed, som
det har godt af.

Forestillingen vises på te-
atrene i Rendsborg og Flens-
borg , i Husumhus, Slesvighus
og Stadthalle i Nibøl. Sidste

forestilling er på Flensborg
Teater den 21. april.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Stella. Ein
Schauspiel für Liebende -
tragedie af Johann Wolf-
gang von Goethe. Instruk-
tion: Reinhard Göber. Pre-
miere i Slesvighus søndag
aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

I swingerklub
med Goethe

Stella (Katrin Schlomm) og Cäcilie (Annett Kruschke) møder hinanden før de ved, at de savner den
samme mand.

Stella (Katrin Schlomm) og Fernando (Stefan Hufschmidt) skju-
ler ikke noget for postmesterinden, der i virkeligheden er bar-
tender (Ingeborg Losch).

Danmark er blevet en stor skuespiller
fattigere, efter den prisvindende skue -
spiller Peter Steen døde torsdag aften. 
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Musikpriser. Igen gik
prisen for årets al-
bum til Storbritanni-
en. Heller ikke årets
udgivelse blev inden
for USA's grænser.

LOS ANGELES. Ved to af de
største priser ved årets Gram-
my-uddeling i USA skulle vin-
derne findes uden for landets
grænser. Det blev nemlig bri-
tiske Mumford & Sons, der
sejrede i kategorien årets al-
bum for "Babel". De fik over-
rakt prisen af sidste års store
vinder, landsmanden Adele,
der tog hele seks priser i 2012.

Folk-gruppen vandt blandt
andet over den amerikanske
duo The Black Keys, der i løbet
af aftenen havde taget flere
priser i rock-kategorien.

- Vi regnede ikke med, at vi
ville vinde noget som helst,
for The Black Keys har helt
fortjent fejet alle priser op i

dag, lød det fra sanger Marcus
Mumford.

"Babel" er folk-bandets an-
det album, og det har haft
stor succes i USA.

Vinderen af bedste udgivel-
se, prisen der let kan forvek-
sles med årets sang, skulle li-
geledes findes i udlandet. Den
vandt belgisk-australske Go-
tye for sin landeplage "Some-
body that I used to know".

Gotye fik overrakt sin pris
af selveste Prince, der tilken-
degav, at han elsker sangen,
lige inden han afslørede vin-
deren. Sangen slog blandt an-
det "Lonely Boy" med The
Black Keys og "Stronger (What
Doesn't Kill You)" med Kelly
Clarkson og en anden af afte-
nens vindere fun.'s "We Are
Young".

Gotye vandt også prisen for
bedste duo/gruppe-præsta-
tion inden for pop-kategorien
for sit samarbejde med new-
zealandske Kimbra samt pri-
sen for bedste alternative al-
bum for "Making Mirrors".

/ritzau/

Briter har overtaget
Grammy-uddelingen


