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Anmeldelse. Landes-
theater leverer den
totale tragedies svar
på tv-udsendelsen
»Sporløs« med en gri-
bende historie og
fremragende ensem-
blespil.

SLESVIG. Et sted i Ødipus siger
moderen til sin søn: »Dit ulyk-
kesbarn! Gid du aldrig lærer
at kende, hvem du er!«. Un-
derforstået: Det fører kun
ulykke med sig. Alt sammen
bliver bare endnu mere fryg-
teligt af at lære sandheden at
kende.

Sådan går det også for en
bror og en søster i Wajdi
Mouawads tragedie »Verbren-
nungen«, der fik en overbevi-
sende premiere på Landes-
theater. En notar overlader te-
stamentet fra deres afdøde
mor med to konvolutter, der
skal overdrages videre til en
far, som de aldrig har kendt,
og en bror, som de ikke vidste
eksisterede. De to søskende er
havnet i et vestligt land som
flygningebørn sammen med
deres mor. Det er den libanesi-
ske borgerkrig, det handler
om, det ved vi, selv forfatte-
ren undgår at nævne ordene
»Libanon« »Israel« eller »palæ-
stinensere«.

I 1977 flygtede dramatike-
ren og teaterinstruktøren
Wajdi Mouawad selv som ni-
årig fra borgerkrigen i Liba-

non, først til Frankrig og sene-
re til Canade, hvor han nu er
leder af det fransksprogede
teater i Ottawa. Og som han
selv siger om forestillingen: -
Der er ting i vort liv, der ikke
har den samme betydning, når
de sker mange år bagefter.

Kritikere og teaterkendere
har i mange år skreget efter
den moderne tragedie. Her er
den så - med udgangspunkt i
noget af det mest grusomme,
der overhovedet findes: Bor-
gerkrigen - hvor staten ikke

længere kan beskytte sine eg-
ne borgere, så ulve og despe-
radoer får frit løb. 

Autentisk lydstyrke
Men »Verbrennungen« handler
knap så meget om krigen som
om den urdrift, et menneske
har i at lære sine rødder at
kende - og om nødvendighe-
den af at være menneske midt
i alt det umenneskelige.

Der er ikke meget i sceno-
grafien, der signalerer mel-
lemøstlige kamppladser bort-

set fra våben, der har auten-
tisk lydstyrke, og som derfor
chokerer hele teatersalen.
Men efterhånden som stykket
skrider frem, begynder kef-
fiyeh-tørklæder og arabisk
kvindesang at få os dybere ind
i miljøet.

Grandios monolog
Sabine Unger har hovedrollen
som moderen Nawal i tre for-
skellige livsstadier, der opleves
i tilbageblik og ofte sidelø-
bende med børnenes nutidige
jagt på deres rødder - en jagt,
der nærmest er den totalte
tragedies svar på tv-udsendel-
sen »Sporløs«. Instruktøren,
Susanne Ebert, kunne have
valgt at lade tre forskellige
skuespillere spille rollerne,
men det fungerer med én og
samme skuespiller - heller ik-
ke scenografien gør jo krav på
at være naturalistsik. Sabine
Unger får dermed også udfor-
dringen at spille op til styk-

kets stærke klimaks, en gran-
dios monolog om værdighed.
Det er bare kanongodt gået,
og det gav da også et bragen-
de bifald efter tæppefald.

Isabel Baumert og Manue
Jadue bliver også stykkets som
detektiv-søskende, der reage-
rer vidt forskelligt: Kvinden
med et melankolsk modersavn
og manden, der bare har lyst
til at afreagere som en util-
passet anden generationsind-
vandrer fra Vollsmose: »Barn-
dommens kniv får man stuk-
ket i struben, den er ikke let
at trække ud«. Begge dele lige
stærkt spillet.

André Eckner er stykkets
lettere humoristiske kommen-
tator (ellers ville det næppe
være til at holde ud) i det tre
roller som som læge, barn-
domsven og fangevogter, og
Herbert Wegner notaren, ad-
vokaten, den raffinerede reto-
riker.

Desuden springer Ulrich

Herold og Michaael Dreesen
elegant fra birolle til birolle,
og Andrea Beckmann ditto
som bedstemor og den ha-
dende Sawda. Men »Verbren-
nungen« er frem for alt hel-
støbt ensemblespil, der i pe-
rioder er meget fysisk teater -
med levende musik midt på
scenen: Guitaristen Werner
Kuschmierz sørger for akkor-
der og lydeffekter, akustisk
som med strøm på.

Mere frygteligt, mere gri-
bende kan teater næsten ikke
blive.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Verbren-
nungen - af Wajdi Moua-
wad. Instruktion: Susanne
Ebert. Premiere i Slesvig
Teater søndag aften. Vises
også på teatrene i Flens-
borg og Rendsborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Ulrich Herold og Sabine Unger som teenagebørnene, før borgerkrigen bryder ud. Sabine Unger
spiller moderen i tre forskellige livsstadier.

Her får de to andengenerations-flygtninge beskeden overrakt fra notaren: Deres far er ikke den,
de tror, det er - og i øvrigt har de også en bror.  Fra venstre er det Isabel Baumert, Manuel Jadue
og Herbert Wegner.

Den moderne
tragedie

13 millioner euro
til Landestheater
KIEL. Delstatsregeringen i Kiel har i år sat 13,3 millioner
euro af i støtte til Schleswig-Holsteinisches Landesthea-
ter. Pengene kommer fra den kommunale finansudlig-
ning. Beløbet gælder den nuværende sæson.

Ministerpræsident Peter-Harry Carstensen (CDU) -
som kulturen sorterer direkte under - understreger, at
støtten skal være med til at give stabilitet i en situation,
hvor en af teatrets store bidragydere, Flensborg Kommu-
ne (Stadt Flensburg), skærer med 330.000 euro i den år-
lige støtte til teatret. Efter den nuværende sæson udlø-
ber også den interne hus-overenskomst, som teatrets til-
synsråd og ledelse indgik med alle medarbejdere for
nogle år siden. Men denne overenskomst gav de ansatte
afkald på de lønstigninger, som de generelle overens-
komster ellers formelt gav dem krav på. Fra sæsonen
2010-2011 gælder de generelle overenskomster atter, og
dette giver også teatret betydelige merudgifter.

Landestheater har tre faste scener i Flensborg, Slesvig
og Rendsborg med afdelinger for drama, opera, ballet og
et symfoniorkester. Teatret har også gæstreoptrædender
i blandt andet Husum, Nibøl, Itzehoe og Neumünster.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Anmeldelse. Therese Phil-
lipsen sparer ikke på krud-
tet i sin anden krimi, »Den
man elsker«.

KØBENHAVN. »Den man elsker« er
Therese Philipsens anden krimi og
samtidig første bind i en planlagt se-
rie om Liv Moretti og NEC’s specia-
lenhed. Liv Moretti er politiassistent
ved Nordsjællands politi og hun ko-

bles på specialenheden under det
Nationale Efterforskningscenter
(NEC) i forbindelse med sagen om
den forsvundne barnestjerne, den
11-årige Cecilie.

Byen er på den anden ende, da
den 11-årige Cecilie forsvinder, poli-
tiet er på bar bund, de tjekker alle de
lokale pædofile og lige meget hjæl-
per det; Cecilie er forsvundet. Og da
politiet langt om længe får et konk-
ret spor at gå efter, peger pilen i en
nærmest utænkelig retning, og her-
fra bliver sammenhængen blot mere

og mere uhyrlig. Tankerne leder i ret-
ning af virkelighedens verden med
forfærdelige historier som Madelei-
ne-sagen og Fritzl-sagen fra Østrig;
ja, inspirationen er umiddelbart til at
få øje på. Og det gør jo sådan set ik-
ke krimien mindre spændende, og
jeg blev da også grebet af fortællin-
gen og måtte bare læse videre.  Men
ak; det holdt ikke.

Ligesom i hendes forrige krimi
»Den tjekkiske forbindelse« fra 2007,
kører det pludselig af sporet og eska-
lerer i en overdreven ekses. Og for

denne læser kommer den ellers så
spændende fortælling til at virke
utroværdig og »for meget«. Men hvis
forfatteren ellers formår at spare på
krudtet og får styr på ideerne, som jo
ikke alle sammen behøver at blive
fyret af i denne omgang, ja så kunne
det meget vel gå hen at blive inter-
essant at følge med i den aparte Liv
Morettis gøren og laden i NEC’s spe-
cialenhed og ikke mindst, hvordan
hendes forhold til lederen Per Roland
udvikler sig; der kunne godt være
noget under opsejling. Sproget virker

til tider en smule tungt og udmalen-
de, til gengæld kan jeg godt lide, at
politiets så omtalte perle-vending
har fundet vej til krimien, ligesom
politireformen får et par ord med på
vejen. 

Therese Phillipsen: Den man el-
sker. Roman.  314 s. 199 kr. (Peop-
le’sPress)

Sarah Bøgh Thyssen
red@dagbladene.dk


