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Anmeldelse.Vicky
Berlin og Anders Je-
ricow spiller lige ud
af landevejen i en
moderne Pygmalion-
historie om den hå-
befulde elev og den
desillusionerede læ-
rer.

FLENSBORG. - Jeg vil vi-
de alt, udbryder den lære-
nemme Rita, da hun træ-
der ind på kontoret hos
universitetslektor Frank
Bryant.

Lektoren har vrangvil-
ligt påtaget sig en tjans
som lærer for en elev på
det åbne universitet. Han
mangler penge, mens Rita -
en bramfri og jordbunden
damefrisør - ikke har
tænkt sig at være loyal
over for den position, som
hendes ven åbenbart me-
ner, hun er født ind i. Hun
vil ud af det middelmådige
underklasseliv og have no-
get åndelig føde. Og starter
helt fra bunden.

Atter på turné
LandsTeatret er på turné
med Vicky Berlin og An-
ders Jericow i rollerne.
Teatret lagde tirsdag aften
vejen forbi Waldorfschule i
Flensborg med den moder-
ne Pygmalion-fortælling
om forholdet mellem lærer
og elev - et forhold, der
udvikler sig parallelt med
Ritas fremadskridende ud-
dannelse.

Vicky Berlin (det var

hende med den meget kor-
te kjole i »Vild med Dans«)
er faktisk også uddannet
skuespiller på Teaterskolen
Holberg. Og Anders Jeri-
cow er en gammel tredje-
del af Linie 3, men her i

stykket røvkedelig med
hængerøv i fløjlsbukserne.
Og har ikke været på tea-
terturne siden 1984.

»Lærenemme Rita« er
baseret på det britiske
kammerdrama »Educating

Rita«, der dog nok er mest
kendt gennem filmen af
samme navn - med Michael
Caine og Julie Walters i
rollerne.

LandsTeatrets version er
lige ud af landevejen, næ-

sten lidt konventionel, men
særdeles underholdende.
Vicky Berlin er en fornøjel-
se i Rita-rollen med et for-
midabelt kropssprog og en
diktion, der passer til de
skiftende accenter og un-

derklasseudtryk. Hun får
en overbevisende identitet
frem i den opdullede elev.

Anders Jericow er lidt
tam i de første akter - for-
mentligt bevidst, men lidt
for kraftigt. Han kommer
dog stærkt tilbage efter
pausen, hvor han smider
stivheden, er mere til stede
og i øvrigt ikke er så artig.

Måske er det fordi, han
skal  konkurrere med de
erotiske malerier, der toner
frem i bagest i scenebille-
det - distraherer de nøgne
kvindekroppe, eller under-
bygger de? Bestem selv :-)

Går i opløsning
Mødet mellem modsætnin-
gerne er frugtbart. Den vi-
debegærlige Rita tror på et
bedre liv. Lektoren har
tabt alle illusioner. Hun
vokser, mens han går i op-
løsning som i de tragedier,
han selv skitserer så blæn-
dende.

»Lærenemme Rita« er en
sød og uskyldig komedie -
et kammerspil, der egner
sig bedst til de intime sce-
ner, hvad man ikke lige-
frem kan kalde den store
sal i Waldorfschule. Men
Vicky Berlin og Anders Je-
ricow spillede mod alle
odds og nåede godt ud i
den store sal - der var
pænt fyldt denne hver-
dagsaften.

LandsTeatret: Lærenem-
me Rita. Instruktion:
Malte Claudio Lind.
Waldorfschule i Flens-
borg, tirsdag aften. Ar-
rangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen

Rita og hængerøven

»Lærenemme Rita« er historien om en kvinde (Vicky Berlin) midt i 20erne, der arbejder som damefrisør og melder sig
til det åbne universitet, fordi hun vil mere end bare at være mor. Mødet med den middelmådige og alkoholiske lektor
(Anders Bircow) bliver frugtbart - og underholdende. (Foto: LandsTeatret)

Anmeldelse. Bodil Steensen-
Leth har skrevet en usæd-
vanlig roman om Anden Ver-
denskrig, der beskriver »det
andet Tyskland« - det ikke-
nazistiske.

KØBENHAVN. Bodil Steensen-Leths
svigerfar opholdt sig i årene under
Anden Verdenskrig i Berlin, hvor han
arbejdede på Det Danske Gesandt-
skab som legationsråd.

I romanen »Fem år i Berlin« giver
hun en skildring af, hvordan det var
at opholde sig i Det tredje Riges ho-
vedstaden under ekstreme forhold.
Man var konstant udsat for bombe-
angreb, hertil kom den materielle
nød og alle de overgreb og vilkårlig-
heder nazisternes regime påførte by-
ens indbyggere.

Steensen-Leth har valgt at skildre
livet i byen gennem forskellige perso-
ners optik. Der er den unge naive
danske pige Karen, der er ansat på
gesandtskabet. Først sent går det på
for hende, hvad det er hendes SS-ven
er involveret i. Modsat er hendes tid-
ligere ven Fritz i opposition til regi-
met, og han vælger selvmordet frem
for at lade sig indkalde til militær-
tjeneste.

Marie Louises mand er officer, og
hun må klare driften af slægtsgår-
den, mens han er på Østfronten. Hun
er tit i Berlin, og her opbygger hun et
venskab med Steensen. Han er så den
sidste person og romanens centrale
omdrejningspunkt. Steensens sympa-

tier ligger hos den opposition, der er
til nazisterne, og han opbygger et
stærkt følelsesmæssigt forhold til
Marie Louise.

Grænsen går dog ved sengen, for
Steensens moral tillader ikke et ude-
nomsægteskabeligt forhold. Han er i
det hele taget en person med stor in-
tegritet. Inden angrebet på Danmark
har han være rystet over den danske
regerings manglende vilje til at lytte
til advarslerne om, hvad der forestod.
Han har ligeledes svært ved at ac-

ceptere samarbejdspolitikken, og da
han efter indførelsen af departe-
mentschef-styret i Danmark i 1943
får ordre om at rejse hjem, adlyder
han ikke. Han føler ikke mindst et
ansvar over for de kræfter der prøver
at modarbejde regimet.

Det billede, Steensen-Leth giver,
rummer måske ikke så meget nyt og
man savner som læser en lidt tydeli-
gere angivelse af kronologien, i det
der skildres. Men hun får mindet os
om, at det kan lykkes at bevare an-
stændighed selv under umenneskeli-
ge forhold. De fleste tilpasser sig,
uanset hvor urimeligt magthaverne
opfører sig, men der er også menne-
sker med civilkurage. Steensen var
en af dem.

Bodil Steensen-Leth: Fem år i Ber-
lin. 360 s. 299 kr. (Gyldendal)

Henrik Tjalve

Under umenneskelige vilkår

Bodil Steensen-Leths har lavet en
omfattende research, arkivstudier og
interviews - blandt andet med  sin
svigerfar, der var legationsråd i Ber-
lin fra 1939 til 1945.

(Foto: Mads Noack)

Anmeldelse. Bente
Scavenius tager læ-
seren med til Dan-
marks dejlige haver.

KØBENHAVN. Der er en
klar sammenhæng mellem
en frodig have og paradi-
set. På oldpersisk betyder
ordet paradis en indhegnet
have. Allerede i oldtiden
skabte man paradishaver
med urter og planter og
som regel en fontæne,
hvorfra det livgivende
vand rislede. Den frodige
have er skabt for menne-
sket, men på naturens be-
tingelser, og bliver derfor
et kunstværk til glæde og
nytte.

Her i Danmark har vi
også skønne haver med
forbillede i udenlandske
herregårdshaver. I bogen
»Danmarks dejligste ha-
ver« tager forfatteren Ben-
te Scavenius og fotograf
Hans Ole Madsen læserne
med ud på en herlig lyst-
vandring til 25 danske
slots- og herregårdshaver.

I tekst og billeder fortæl-
les historien om havernes
tilblivelse og udvikling hen
over århundrederne. Fra
1700-tallets barokanlæg til
de romantiske haver og

store landskabelige iscene-
sættelser af herregårds-
landskabet. De mange hi-
storier fortælles på bag-
grund af udvalgte havepla-
ner, gamle stik, tegninger
og malerier, og ikke mindst
med de mere end 250 fotos,
der viser hvor smukt de ta-
ger sig ud i dag.Kapitel for
kapitel fortælles om haver-
ne og de personer, som
skabte dem. Lige fra de
kongelige lysthaver ved
Rosenborg, Frederiksborg,
Frederiksberg, Fredensborg
og Gråsten til de mest vel-
bevarede herregårdsanlæg
som Clausholm, Egeskov,
Ledreborg, Lerchenborg,
Glorup, Liselund, Sande-
rumgaard, Hofmansgave,
Knuthenborg og Gissel-
feld. Bogen afsluttes med
en oversigt over havernes
adresser og åbningstider.

Bente Scavenius: Dan-
marks dejligste haver.
355 s. 299 kr. (Gylden-
dal)

Søren Olsen

Dejlige danske
herregårdshaver


