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Morten Beiters
beretning fra Italien

Morten Beiter:
Mænd af ære.
Om den afhop-
pede mafioso
Claudio Sampe-
ri. Med visse
madopskrifter
og oplysninger
til forståelse af
Cosa nostra (Pe-
ople’s Press,
2006).

»Dette er historien om Claudio Severino
Samperi. Han var en af de første afhoppe-
de »mænd af ære« i Siciliens næststørste
by Catania, siden den højtstående mafioso
Antonio Calderone »angrede« i 1986 og
derved trak tæppet til side for et samfund,
som på alle niveauer var smeltet sammen
med den sicilianske Mafia!«

Således begynder bogen om Claudio
Samperi.

Hans samarbejde med de italienske
myndigheder føjer nye kapitaler til den
krønike Calderone havde begyndt. Denne
gang bliver historien fortalt fra en simpel
»soldats« synspunkt, men det bliver den
ikke mindre grusom af. Oplysningerne var
direkte medvirkende til, at italiensk politi
kunne anholde flere af de største mafia-
bosser på Sicilien. Senere blev der udstedt
anholdelsesordrer på omkring 180 perso-
ner, og i de efterfølgende år blev en lang
række mafiosi sendt bag tremmer for re-
sten af livet.

Claudio var ikke big boss, men en ganske
almindelig afpresser, smugler og røver.
Iblandet lidt illegalt casino og den slags
småting. Men mord var så absolut det,
Claudio var bedst til. En effektiv, renlig og
koldblodig morder. Og han var stolt af, at
have været så god til netop det, omend
han ikke havde tal på de menneske, han
havde myrdet.

Morten Beiter er journalist på Berling-
ske Tidende og tidligere kulturredaktør på
Flensborg Avis. Han har fra sine unge år
ofte rejst i Italien for at studere sprog og
samfundsforhold. Bogen bygger på må-
nedlange interviews med den afhoppede
mafioso Claudio og hans forældre og nær-
meste familie samt ikke mindst på en
overmåde stor politisk og historisk viden
og indsigt i såvel Cosa nostra, som i det
italienske samfund.

Dette er ikke en roman, men en dybt
personlig beretning, medrivende og leven-
de  fortalt. Man får som læser en reel mu-
lighed for bedre at forstå, hvad den sicili-
anske mafia betyder, hvilke mennesker
den består af, og den rolle organisationen
har spillet og fortsat spiller i Italien.
En bog der sluges i et sug, selv af den der
ellers ikke lige er til mafia eller andre
statsbærende organisationer.

Carsten Reyhé er bibliotekar på Slesvig
Bibliotek.

Teatergæsterne er i behageligt selskab med André Eckner, Herbert Wegner, Andrea Beckmann og Reiner Schleberger.
(Foto: Landestheater)

Anmeldelse. »Tirili
piit-piit« lever godt
på gamle tekster af
Heinz Erhardt og
DDR-duoen Herricht
& Preil. Tre herrer
tager på Landesthea-
ter stikket hjem i sel-
skab med kvindelig
sødme.

SLESVIG. Nogle siger, at
Tyskland stadig er delt
mellem øst og vest. På
Landestheater finder en
genforening sted med »Ti-
rili piit-piit« - en aften i
bedste tyske revy-tradi-
tion.

Her er det nogle af Tysk-
lands største komikere, der
lægger tekster til, og teat-
ret har meget prisværdigt
sammensat et program fra
begge sider af det gamle
jerntæppe. Her er gamle
sketches af  Vesttysklands
store runde komiker Heinz
Erhardt, kabarettisten
Hanns Dieter Hünsch og
de to DDR-komikere Rolf
Herricht og  Hans-Joachim
Preil. Musikken er af Fri-

edrich Hollaender.
Der er altså en god gang

nostalgi i denne humoristi-
ske lyrik fra Wirtschafts-
wunder-årene. Nu har hu-
mor det med at blive over-
halet indenom. Hvad der
var sjovt engang, er knap
så sjovt mere.

Men i Tyskland lever ka-
baretten og den satiriske
revy og har det godt – og
sådan har det været næ-
sten uafbrudt siden
1930erne. Mens Erhardt-
teksterne repræsenterer
50erne og 60erne, tager
Heericht og Preil over i
60erne og 70erne, mens
Hünsch står for den mere
moderniserede klejnkunst
fra 70erne og 80erne.

Selvironi
Nu slipper Landestheaters
fire også rigtig godt fra
denne aften. Især fordi
»Tirili piit-piit« spilles
med den rette dosis ironi
og ikke mindst selvironi.
Andrea Beckmann har den
rette portion frækhed i de
kvindelige roller, mens
Herbert Wegner og Reiner
Schleberger går vidunder-
ligt i spænd i de totale
misforståelser, som Her-

richt og Preil var så fanta-
stiske i. Det er rent Dirch
Passer og Kjeld Petersen,
hvis det skal oversættes til
dansk. Det er denne fuld-
stændige snakken forbi
hinanden, en omsonst dia-
log mellem den ihærdige
type, og sinken, der enten
tager alt bogstaveligt, eller
konstant kommer ud på et
sidespor. Som her i »Der
Gartenfreund« eller »Der
Schauspieler«.

Von Kopf bis Fuss...
Andrea Beckmann får lov
til at udfolde sin kvindeli-
ge sødme  i blandt andet
Marlene Dietrichs »Ich bin
von Kopf  bis Fuss auf Lie-
be eingestellt« og »Lola«.

Præsentations-teksterne
mellem de enkelte sketches
er nye og skrevet  i et
friskt sprog af  kabaret-
forfatteren Peter Ensikat
fra Berlin.

Skuespillerne får et par
gange lov til at sige deres
uforbeholdne mening om
publikum og den oplevelse,
det er at stå foran publi-
kum. Ganske tankevæk-
kende er det. Det bedste
indspark i den genre kom-
mer i starten af anden af-

deling med en filosofisk
André Eckner, der her får
lov til at fortælle, hvilket
publikum han i virkelighe-
den ønsker sig.

Som alle fire medvirken-
de konstaterer, da de alle
dukker op med hornbriller,
som dem Heinz Erhardt
bar:

-Nordtyskeren har det
med humor, som manden
fra Schwaben har det med
sine penge. Man skilter
helst ikke med det.

Det gør de fire medvir-
kende heller ikke altid, og
det er netop det fine ved
denne revy. Det underfun-
dige, det drilske og det tve-
tydige.

Tirili piit-piit – komisk
revy på Schleswig-Hol-
steinisches Landesthea-
ter. Instruktion: Rolf
Voigt. Premiere på Sles-
vig Teater fredag aften.
Vises senere på teatrene
i Rendsborg og Flens-
borg.

Hans Chr. Davidsen

Drilsk revy fra 
begge Tysklande

FLENSBORG. Det danske band Volbeat kommer den 22.
april til Flensborg, hvor det giver koncert i Roxy i Rude.
Musikstilen er heavy metal fra det ny album »Rock the
rebel - Metal the Devil«, der udkom i februar. På billedet
ses Michael Poulsen, Thomas Bredahl, Jon Larsen og An-
ders Kjoholm. Man kan læse mere om bandet på hjemme-
siden www.volbeat.dk.

Koncerten begynder klokken 21. Billetter koster 12 eu-
ro i forsalg (Musikpalast Neptunhof i Flensborg eller
www.kartenhaus.de).Ved indgangen er prisen 16 euro.

(FlA)

Dansk band til Roxy


