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Sabine Unger har hovedrollen som Wassa Schelesnowa i Maxim Gorkijs stykke.
(Foto: Landestheater)

Rullemarielatteren er slukket

Anmeldelse. Scenen
er Zarens Rusland i
et nyt stykke på Lan-
destheater. Maxim
Gorkijs »Wassa
Schelosnowa« er ta-
get frem fra mølpo-
sen - og fortæller
sandheder om op-
brudstider.

SLESVIG. Landestheater
har de store familiedrama-
er på scenen i denne sæ-
son. Maxim Gorkijs over-
sete, men fantastiske for-
tælling om den stærke
kvinde Wassa Schelesnowa
er en oplagt efterfølger til
efterårets store iscenesæt-
telse af Thomas Manns’
Buddenbrooks. Mens Mann
var den borgerligt-liberale
forfatter, skrev Maxim
Gorkij realistisk og roman-
tiserede ofte de fattige i
samfundet.

Vi er i Rusland før revo-
lutionen. Wassa Schelesno-
wa (Sabine Unger) er en
jernkvinde, der styrer fa-
miliens rederi med hård
hånd. I en opbrudstid
kæmpes der med alle mid-
ler. Her er det, stykket har
noget at sige os i dag. Hus-
bonden er et skvat
(Matthias Fuhrmeister),
der er kommet i uføre, for-
di han har forgrebet sig på
mindreårige piger. En fore-

stående retssag truer fir-
maets renommé. Wassa
Schelesnowa har ét råd til
sin mand: Begå selvmord,
og familien slipper for
skandale. Han nægter at
tage strikket, men dør alli-
gevel. Hvordan kunne det
gå til? Svaret fejes ind un-
der tæppet.

Solid iscenesættelse
Værre bliver det, da fami-
lieimperiet udsættes for
angreb udefra. Den sociali-
stiske svigerdatter Rachel
(Meike Fuhrmeister) duk-
ker op fra sit eksil i
Schweiz og gør krav på
sønnen Kolja. Som Wassa
Schelesnowa nægter at ud-
levere.

Kolja er udset til at køre
foretagendet videre, for
matriarken tiltror ingen-
lunde døtrene. Natalja
(Andre Beckmann) har
gennemskuet hende, og
Ljudmilla (Frederike
Schinzler) er dum som en
dør. Det eneste, hun higer
efter, er moderens kærlig-
hed - men forgæves.

Scenen er zarens Rus-
land, men kostumer og ku-
lisser er nutidige - dog
med et stærkt stænk af
russernes sans for design
med blomstrede mønstre et
cetera.

Instruktør Susanne
Ebert har leveret en solid
iscenesættelse uden det
stor spræl og meget tradi-
tionel i virkemidlerne. Det

er frem for alt tale-teater,
hvor replikkerne er til at
tygge på et stykke tid. Som
når Wassa Schelesnowa
ganske sagte konstaterer,
at mennesker er værre end
dyr. Hendes hjerte er selv
blevet hærdet af hårdt ar-
bejde, ydmygelser og tæsk.
Firmaet vokser, men hun
dør til sidst. Fremragende
spil af Sabine Unger.

Lokal parallel
Programhæftet fortæller i
øvrigt en lille historie med
lokalkolorit. I Büdelsdorf
ved Rendsborg herskede
fra 1931 til 1963 Käte
Ahlmann over famillie-
virksomheden i Carlshütte.
Her var hun både elsket og
frygtet, og hendes magt gik
langt ud over firmaet. Sles-
vig-forfatteren Felicitas
Glades udsendte en bog
om Käte Ahlmann i 006
(Wachholtz Verlag).

Endnu et lille post scrip-
tum er, at Maxim Gorkij
skrev to stykker med titlen
»Wassa Schelosnowa«.
Landestheaters version er
den sidste udgave.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater:
Wasse Schelesnowa (an-
den udgave) af Maxim
Gorkij. Instruktion: Su-
sanne Ebert. Spilles på
teatrene i Slesvig,
Rendsborg og Flensborg.

Hans Christian Davidsen

Matriark tager
alle midler i brug

Dødsfald. Med alderen
blev Bodil Udsen stadig
mere kritisk i sit valg af
roller, men hun investere-
de til gengæld mange
kræfter i oplæsningens
kunst. En af Danmarks
folkekære skuespillere
døde i går.

KØBENHAVN. Skuespilleren
Bodil Udsen, er død, 83 år.

Ved Bodil Udsens død har
Danmark mistet endnu en af de
store, folkekære skuespillere, der
i den sidste halvdel af det 20. år-
hundrede begejstrede, morede og
bevægede publikum med en
række uforglemmelige roller på
filmlærredet og på teater- og re-
vyscenerne samt i fjernsynet.

- Få skuespillere forener så
mange kontraster som Bodil Ud-
sen - har så mange strenge at
spille på. Det har gjort hende til
en af vore helt store skuespiller-
inder. I en klasse for sig. Et na-
turfænomen, fristes man til at si-
ge, skrev Berlingske Tidende, da
hun fyldte 80 i 2005.

Som barn syntes Bodil Birgitte
Udsen ikke, at livet var spæn-
dende nok. Derfor spillede hun
altid roller, gerne som fru Ander-
sen eller som den fortravlede
husmor fru Pedersen. Moderen i
hjemmet i København læste højt
for hele familien, mens faderen,
der var klaverstemmer, holdt af
at synge og arrangere musikafte-
ner i hjemmet.

Ingen tvivl om, at den unge Bo-
dil Udsen tog en bagage med sig
fra disse omgivelser, der skulle

betyde meget for hendes karriere
og bidrage til hendes position
som en af vore største skuespille-
re overhovedet. Men inden det
kom så vidt, var der først en del
forhindringer, der skulle overvin-
des.

Smidt ud af elevskolen
19 år gammel blev hun optaget
på Det Kgl. Teaters elevskole - og
smidt ud et år senere. Uden be-
grundelse, men et kvalificeret
gæt kunne pege på et iltert tem-
perament, der gjorde det svært
for hende at indordne sig autori-
teter og det hensyn til helheden,
som fastsætter normerne for,

hvordan man gebærder sig i et
ensemble.

Også langt senere i livet skulle
mange instruktører og andre
personligheder i branchen sande,
at Bodil Udsen ikke var sådan at
tæmme.

- Jeg har altid syntes om mig
selv og haft et stort selvværd. Jeg
har ikke spekuleret over, om folk
kunne lide mig eller ej. Flinke-
skolen har aldrig været mig, sag-
de hun i 1995 til Ekstra Bladet.

Slog igennem  med revy
I 1952 hentede Stig Lommer
hende til ABC Teatret, og heref-
ter gik det slag i slag, især med
revyerne. I 1956 var hun Fløjte-
tønden Victoria i Helsingør, og
hermed havde hun sikret sig en
position som humørbomben, in-
gen kunne skyde igennem.

Bodil Udsens »rullemarielat-
ter« blev et varemærke i resten
af karrieren, også den såkaldt se-
riøse del af den. I 1962 spillede
hun i Brendan Behans »Gidslet«
på Aalborg Teater, og samme år
kom det store gennembrud i Sa-
muel Becketts »Glade dage« på
Fiolteatret i København.

- Fra nu af må du stå i spagat
resten af dit liv, Bodil.

Sådan lød profetien fra in-
struktøren Erling Schrøder, den
person, som skulle få størst ind-
flydelse på hendes videre karrie-
re. Nu fulgte karakterrollerne
som perler på en snor: Martha i
»Hvem er bange for Virginia
Woolf«, madame i »Storhertugin-
dens afsked« på Aalborg Teater,
en formidabel Mutter Courage i
Bertolt Brechts klassiker, titel-
rollen i »Medea« på Det Ny Tea-
ter og Alice i Strindbergs »Døde-
dansen«

Med monologen »Gertrude
Stein« på Aalborg Teater og si-
den på Betty Nansen Teatret i
København i begyndelsen af
1980erne lagde Bodil Udsen nye
alen til sin status som en af
dansk teaters absolutte frontfi-
gurer. Fremstillingen af kvinder,
der så sig selv splittede mellem
kunsten og privatlivet, gentog
hun som Maria Callas i »Master
Class« og som Selma Lagerlöf i
P.O. Enquists »Billedmagerne«.

Begge stykker kunne ses på
Betty Nansen, og det var også
her, Bodil Udsen fortsatte med at
brillere i andre af Peter Langdals
nyopsætninger af klassikerne, da
hun for længst havde rundet de
70. I 2002 og -03 skete det i Mo-
lieres »Misantropen« hvor alle
roller blev fremstillet af kvinde-
lige skuespillere.

- Jeg har altid godt kunnet lide
at vælge noget, andre ikke tror
jeg kan, som nu de store, vanske-
lige og tragiske roller, jeg har
haft inden for de sidste 20 år.
Hver eneste gang har jeg været i
dyb krise undervejs, og jeg har
altid været i tvivl, om det har
været det rigtige, jeg har gjort,
sagde Bodil Udsen i 1998 til Po-
litiken.

Huset på Christianshavn
Væsentlig for hendes popularitet
var selvfølgelig også Emma, den
næstekærlige og problemknu-
sende servitrice fra tv-serien
»Huset på Christianshavn«. I
fjernsynet spillede hun en min-
dre rolle i »Matador« og kunne

også ses i »Bryggeren«.
På filmlærredet var det pri-

mært inden for folkekomedien,
at Bodil Udsen gjorde sig gæl-
dende. Hun debuterede i 1955 i
»Blændværk« og satte sit præg
på Erik Ballings filmatiseringer
af to af historierne om poeten og
lillemor, ligesom hun og Ove
Sprogøe morede som et kolerisk
og grinagtigt ægtepar i »Støv på
hjernen« og dens to fortsættelser.

Efter mange kritikeres mening
leverede hun sine to bedste præ-
stationer på film i Anders Refns
»Slægten« fra 1978 og seks år se-
nere i Soya-bearbejdelsen »Min
farmors hus«, der gav hende en
Bodil for bedste kvindelige ho-
vedrolle.

Med alderen blev hun stadig
mere kritisk i sit valg af roller,
men investerede til gengæld
mange kræfter i oplæsningens
kunst med H.C. Andersen og Ka-
ren Blixen som de foretrukne
forfattere. I 1995 fortalte hun om
karrieren og livet i portrætbogen
»Jeg vil helst være fri«.

12 år senere optrådte hun i et
litterært makkerskab med tidli-
gere statsminister Anker Jørgen-
sen (S) i erindringsbogen »Noget
af en historie«, og hun fortsatte i
genren med samtalebogen »Livs-
stykker«, hvor den anden part
var veninden Anne Marie Helger.

Hun var gift tre gange: Først
med radiojournalisten Kaj
Bruun, siden med forlagssekre-
tær Ole Krøyer og fra 1978 med
købmand Jens Therkildsen, som
døde i 1999. /ritzau/

Teatrets grand old lady, Bodil
Udsen, døde efter kort tids ind-
læggelse. Hun blev 83 år.
(Foto: Anders Birger Schjoer-
ring/Scanpix)

Jeg har altid syntes om mig
selv og haft et stort selvværd.
Jeg har ikke spekuleret over,
om folk kunne lide mig eller ej.”


