
Anmeldelse. »Vene-
dig im Schnee« er
samfundssatire og
underholdende bou-
levardkomedie, hvor
to meget forskellige
par sætter hinanden
på alvorlige prøver.

SLESVIG. Illusionerne
løber om kap med forløjet-
heden i komedien »Venedig
im Schnee«. Den er skrevet
af franskmanden Gilles
Dyrek og uropført i Paris
for tre år siden. Nu ruller
komedien hen over de små
scener på Landestheater i
Slesvig, Flensborg og
Rendsborg.

»Venedig im Schnee« er
dog ikke blot en velsmurt
komedie, men også fyldt
med en afslørende sam-
fundssatire. Her er både
vor påtagede hang til vel-
gørenhed, fjollede forel-
skelser og besvær med det
helt igennem dagligdags
parforhold udsat for spot
og underholdende spydig-
heder.

Andrea Beckmann og
Patrick Hellenbrand spil-
ler det håbløst forelskede
par, Nathalie og Jean-Luc,
der får besøg af et par i en
noget anden situation. Pa-
tricia og Christophe, spillet
af Brigitte Lehner og Rei-
ner Schleberger, dukker op
til middagsselskabet  efter
at have haft et skænderi i
bilen. De to spiller det ty-
piske par, der er nået til
den alvorlige krise i deres
forhold.

Perfidt spil
I trods mod ægtefællen be-
slutter hun sig for ikke at
sige et ord hele aftenen.
Værterne antager hende
for at være udlænding, og
på en perfid måde - men
også med skælmsk for-
nøjelse - hopper hun med
på spillet og taler et fanta-
sisprog fra sit fiktive hjem-
land »Chouvenien«, der er
hjemsøgt af en borgerkrig.

Ægtemanden, Christop-
he, sættes i en umulig situ-
ation og er nødt til at hop-
pe med på spillet. Så kører
hjernespindet, der kammer
over, da forelskede værts-
par overdynger den nødli-
dende udlænding med ga-
ver til hendes krigshærge-
de hjemland.

Titlen »Venedig im
Schnee« hentyder til
værtsparrets lille affekti-
onsstykke: En kitschet
souvenir fra Venedig, der
ironisk nok kommer til at
virke som en katapult for

realiteterne i begge parfor-
hold.

Hele sceneriet sætter
skyder hul gennem værter-
nes sværmerier. Uden at
røbe for meget tør vi godt
antyde, at der byttes roller.
Og man sidder bare og
venter på, hvornår det
første tyske ord kommer
ud af Patricias mund. Re-
plikken prikker hul på

mere end bare én illusion.
»Venedig im Schnee« er en
giftig og underholdende
boulevardkomedie, der ud-
spiller sig i en kulisse af
70er-kitsch. Det er satire,
og figurerne er trukket
skarpt op. Det kan let
kamme over, men alle fire
skuespillere har godt fat
om deres karakterer, der
udvikler sig hurtigt gen-

nem den halvanden time
lange forestilling.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Venedig
im Schnee - komedie af
Gilles Dyrek. Instrukti-
on: Elena Breschkow.
Premiere i Slesvig Tea-
ter, fredag aften.

Hans Chr. Davidsen
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FLENSBORG. Niederdeutsche Bühne har genopta-
get forestillingen »De Deern is richtig« i efterårets
program. Forestillingen vises i Studio Theater i Au-
gustastraße på onsdag, på torsdag, onsdag den 27.
og torsdag den 28. september - alle dage klokken 20.
Desuden er Broschmann und Finke Company atter
på scenen med kabaretten »Nützt ja nix«. Billetter
kan bestilles på telefon 0461-233 88. (FlA)

Operette og børnekoncert
FLENSBORG. Bolten-Baeckers operette »Fra Lu-
na« handler om en ung mekaniker, der er på vej til
månen. Det lyder ikke af så meget, efter at Neil
Armstrong satte sin ben på planeten i 1969, men
operetten er skrevet i 1899 og er fyldt med fremtids-
visioner, der i dag er ekstra interessante. Fredag den
22. september har Landestheater premiere på ope-
retten i Flensborg. Den begynder klokken 19.30.

På torsdag opføres børnekoncerten Wildes Wun-
derkind Wolferl for børn fra seks år efter. Slesvig-
Holstens symfoniorkester spiller Mozart for de små,
og det sker på den lille scene i Flensborg Teater
klokken 10.30. Den 5. oktober kan samme koncert
opleves i Rendsborg Teater, og den 12. oktober kom-
mer turen til Slesvig Teater. (FlA)

En glemt maler Tønder
TØNDER. Som led i en serie af særudstillinger på
Kunstmuseet i Tønder, hvor fokus sættes på oversete
kunstnere i det 20. århundredes danske kunsthisto-
rie, er turen kommet til maleren Axel Bentzen.

Udstillingen »I skyggen af det blå« er et resultat
af forskning i egen samling. Den er oftest beskrevet
ud fra Bentzens særegne intuitive begavelse og en
hovedinteresse for billedkomposition, malemåde og
koloristisk temperament Udstillingen kan ses fra
den 22. september til den 19. november. Den består
af mere end 50 malerier, der overvejende er lånt af
private samlere. (FlA)

Ny bog i fiskerbyen Holm
SLESVIG. Den plattyske forfatter Marlies Jensen
Leier præsenterer den 27. november en ny bog i sit
barndomshjem i fiskerkvarteret Holm i Slesvig.
»Und plötzlich mögen alle Kafka« består af både
plattyske og højtyske fortællinger, som Marlies
Jensen Leier tidligere har præsenteret ved en række
oplæsninger. Bogpræsentationen begynder klokken
20 og finder sted i Süderholmstraße 47. (FlA)

Plattysk børneteaterpris
FJOLDE. Den plattyske forening i Fjolde (Viöl) i
Nordfrisland uddeler den 11. oktober foreningens
børneteaterpris. Det bliver Carl Rebenstorf fra Neu-
münster, der får prisen for sit plattyske stykke
»Spink Spökenkieker«. Prisoverrækkelsen finder
sted i Gallehus i Fjolde under medvirken af forfat-
teren Erich Andersen fra Venningsted på Sild. (FlA)

Video og kortfilm i Kiel
KIEL. De studerende på linjen Multimedia Produc-
tion på den tekniske højskole (Fachhochschule) i Ki-
el viser den 11. oktober deres arbejder i KulturFo-
rum i Stadtgalerie i Kiel. Man kan se videoinstalla-
tioner og kortfilm med multimedie-performance og
monologer. Desuden sørger DJ Marco katone for
musik. KulturForum åbner dørene klokken 19.30, og
der opkræves fem euro i entre. (FlA)

Gengangere på teater

En kvinde der ikke kun er optaget af det gode

To be or not to be. Andrea Beckmann (i midten) er her Nathalie, som ikke vil af med den
billige souvenir fra Venedig. Bagved ses Brigitte Lehner, Reiner Schleberger og Patrick
Hellenbrand. (Foto: Landestheater)

Dejlig giftig

Anmeldelse. Kirsten
Thorups nye roman,“Før-
krigstid”, er et modent
mesterværk.

KØBENHAVN. Handlingen i
Kirsten Thorup “Førkrigstid”ud-
spilles i perioden november 1937
til september 1939 og foregår i
den lille by Gelsted på Vestfyn.Vi
er med andre ord tilbage i et mil-
jø Thorup allerede udforskede i
gennembrudsromanerne “Lille
Jonna”og “Den lange sommer”
fra 1973 og 1977.

Hovedpersonen er den 37 år
gamle Dinna som på trettende år
er gift med Sigurd. De har fået
tre børn, men kun de to drenge
lever, og Dinna har også været
gennem en ufrivillig abort. Sam-
men driver ægtefællerne en lille
forretning med et bredt varesor-

timent.
Man sælger alt fra aviser, uge-

blade, kiosklitteratur, papirvarer
til fotoudstyr og herre- og dame-
sko. Det bliver man ikke velha-
vende af, så de må ty til sin Din-
nas bror AC, som låner dem pen-
ge mod veksler. Denne økonomi-
ske afhængighed af byens velha-
vende manufakturhandler er en
tilbagevendende rod til konflik-
ter, som om familieskabet og de
problemer, det kan give anled-
ning til, ikke var nok! 

Dinna har ung pige i huset for
at få hverdagen til at fungere
men også for at lære de unge pi-
ger den korrekte husførelse. Man
kender vel sit samfundsansvar.
Ved romanens start har Maja
været pige i huset i halvanden år,
og Dinna har været ovenud til-
freds med hende.

Hun lever op til hendes per-
tentlige standard, og de to dren-

ge er glade for hende. Men måske
er Sigurd det også. Dinna har ik-
ke noget håndfast at have sin
mistanke i, men hun får overbe-
vist sig selv om, at Sigurd og Ma-
ja har noget kørende, og hun må
naturligvis siges op.

Men samvittigheden plager
Dinna, for hvad nu hvis der ikke
var hold i hendes mistanke?

Raffineret skildring
Thorup skildring af Dinna er
meget raffineret. Som den kor-
rekte hustru der forsøger at gøre
det rigtige ved at leve op til de
normer ægtefællen, familie og
byens indbyggere stiller, får vi
som læser sympati med hende.
Men gradvist viser det sig, at det
nok ikke forholder sig helt så en-
kelt med Dinna.

Hun er ikke blot den godhjer-
tede mor og hustru alene optaget
af at få sin lille familie til at fun-

gere. Måske er hun i virkelighe-
den en eminent manipulator.
Hendes evindelige indblanding i
Majas skæbne, også da hun ikke
har hende ansat, og det viser sig,
Maja er gravid - måske med Si-
gurd? - er drevet af andet end
næstekærlighed.

Heller ikke forholdet til brode-
ren AC og hans hustru Inga, eller
det hun har til byens fremmede
ægtepar “amerikanerne”, som ef-
ter år i USA nu uden større held
forsøger at drive et husmands-
sted, er entydigt. Det eksotiske
ægtepar læser bøger og interes-
serer sig for politik - ikke hver-
dagskost på Vestfyn.

Elegant sammenkædning
Det tiltrækker Dinna, som drøm-
mer om en tilværelse der rummer
mere end de daglige gøremål.
Men da det brænder på for ægte-
parret, og manden bliver psykisk

syg, på grund af truslen fra Tysk-
land, svigter Dinna. Det gør hun
også i en række andre sammen-
hænge, selv om det i hendes egen
selvforståelse ser anderledes ud.

Thorups skildring af Dinnas
liv, præget af forsøget på at hol-
de sammen på en tilværelse som
udsættes for uforudsete stød,
kædes elegant sammen med hvad
der sker politisk syd for
grænsen. Også begivenhederne
her rummer både godt og ondt.
Denne ubesværede kobling mel-
lem hvad man for år tilbage ville
kalde hverdagslivets “politik”, og
hvad der sker på den store politi-
ske arena, gør “Førkrigstid”til en
af de helt store romaner i Kirsten
Thorups forfatterskab.

Kirsten Thorup: Førkrigstid.
272 s., 269 kr. (Gyldendal)

Henrik Tjalve


