
Anmeldelse. Landes -
theater rammer ikke
rent med sin fortolk-
ning af Macbeth,
hvor nogle figurer re-
duceres til ingenting.

RENDSBORG. Mange steder
må navnet »Macbeth« ikke
nævnes på teatret undtagen
under opførelser af selve styk-
ket. Nævner man alligevel
navnet, vil uheldet ifølge
overtroen så ramme én.
Der har da også været man-

ge ulyksalige opsætninger af
Shakespeares klassiker, der er
så poetisk mættet, at den er
mere end svær at give en or-
dentlig scenisk fortolkning.
Der er fuld fart på den

Machbeth-forestillingen, Lan-
destheater i foråret viser på
teatrene i Rendsborg og
Flensborg samt i Slesvighus og
Husumhus. 
I det 19. århundrede var det

kutyme at spille rollen som
Macbeth som en lidende ko-
los. I det 20. århundrede blev
begge hovedrollers, både
Macbeth og Lady Macbeths,
psykopatiske træk undersøgt.
I Wolfram Apprichs iscene-

sættelse på Landestheater bli-
ver der nærmest gjort en
uskyldig ud af en skyldig. I pe-
rioder bevæger den skotske
general Macbeth (Uwe Kra-
mer) sig rundt på scenen, som
om han er en hjælpeløs ma-
rionet, der er udleveret til hø-
jere kræfter. Uwe Kramers
overkrop er plastret til med en
mega-tatovering, der leder
tankerne hen på typer, der be-
søger heavy-festivalen Wac-
ken Open Air.
Denne udgave af Macbeth

viser ikke Macbeth, der går fra
ugerning til ugerning. Mac-

beth sælger i virkeligheden ud
af sine gode soldateregenska-
ber og bliver besat af magt-
fantasier og ærgerrighed, en
figur uden værdighed og der-
med en figur dømt til under-
gang. 

Moralsk budskab væk
Heksene, »Weird Sisters«, spil-
let af Yevgenia Korolov, Frie-
derike Butzengeiger og Wieb-
ke Wackermann - muterer sig
til en trehovedet udgave af
Lady Macbeth, klædt i sorte
kjoler uden ryg, de truer, hå-
ner, kurrer, mumler og lokker

med deres erotiske forførel-
seskraft - til sidst smider de
såmænd det hele undtagen
trusserne. Man taber oriente-
ringen, ligesom tragediens
moralske tyngde fortaber sig i
tågerne.

Skæv scene
Banquo, Macbeths generalkol-
lega, spillet af Reiner Schle-
berger, skrumper ind til en li-
gegyldig birolle. Macduff,
spillet af René Rollin, er for-
vandlet fra en fornem, ærlig
og robust bannerfører til en
bebrillet nørd, hvis moralsk

rigtige ord kommer til at virke
ligeså betydningsløse som en
FN-udsending i Syriens blodi-
ge borgerkrig.
Mens forestillingen træder

ved siden af i iscenesættelsen,
fascinerer den til gengæld
med en række stærke sceno-
grafiske billeder. Baggrunden
er en dødedans med kranier,
knive, lyn og jungle malet i
stil med airbrush-teknikken.
Scenen er skæv, og den slags
virker altid: Tyngdekraften

truer. Alt kan vælte. Og på
den skæve grund ligger spred-
te blodpletter, omgivet af et
plateau hvor kongesønnen
Donalbain (Nicolas Menze)
sidder og skærer hoveder og
lemmer af tøjbamser. 
Landestheater rammer ikke

rent med sin fortolkning af
Macbeth. Tragedien blegner i
en masse hurlumhej. Det kni-
ber med et originalt og sikkert
bud på kernen i en af teater-
historiens mest berømte

magtmænd og hans styrende
kone. Hvem er de egentlig?
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Macbeth (Uwe Kramer) omgivet af en tre-hovedet Lady Macbeth (Wiebke Wackermann, Friederik-
ke Butzengeiger og Yevgenia Korlov). Alle kvinder smider til sidst alt andet end trusserne.

Macbeth
mangler magi

Fakta
Macbeth er et af de korteste stykker skrevet af William
Shakespeare. Efter et stort slag, som Macbeth har gjort
en stor indsats for at vinde, bliver han hædret med titlen
»Thane of Cawdor«.
Efter slaget rider han med sin bedste ven hjemefter,

hvor de på vejen møder tre hekse, som forudsiger, at
Macbeth vil blive Skotlands næste konge.
Macbeth kommer hjem til sin kone, Lady Macbeth, og

fortæller hende om forudsigelsen. Stærkt grebet af den-
ne forudsigelse planlægger og udfører de mordet på
Skotlands konge. Macbeth har sine tvivl, men Lady Mac-
beth overtaler ham ved at nære hans ambitioner.
Efter mange drab bliver Lady Macbeth grebet af skyld-

følelser, som hun ikke kan håndtere, og hun bliver lang-
somt mere og mere sindssyg. Til sidst begår hun selvmord
off-stage.

Macbeth er fra Shakespeares hånd mere end stærke bil-
leder. Her er Machbeth (Uwe Kramer) i hænderne på en
ellers noget vag Banquo (Reiner Schleberger).

Filmprisen »Guldbjørnen« ved
filmfestivalen Berlinalen går til
den rumænske film »Barnets Stil-
ling«.

BERLIN. Guldbjørnen ved den 63. internationa-
le Berlinale lørdag går for første gang til Ru-
mænien. Vinder af hovedprisen er Calin Peter
Netzers drama »Barnets stilling« (Pozitia Copi-
lului).
Fattigdom, håbløshed og forbrydelser er be-

standdelene i de østeuropæiske film, der lørdag
aften høstede flere sølvbjørne og den fornem-
ste Guldbjørn ved den internationale filmfesti-
val i den tyske hovedstad.
»Barnets Stilling« er et mor-søn-drama, der

udspiller sig i Rumæniens nye velhavende klas-
se. Filmen handler om skyld, ansvar og korrup-
tion.
Netzer, der er medlem af den nye rumænske

filmbølge, fortæller historien om en rig og
kontrollerende mor, der kæmper for at få sin
søn frikendt, efter at han har dræbt en fattig
teenager med sin bil.
Ligeledes modtog Oscar-modtageren Danis

Tanovic fra Bosnien-Hercegovina to priser for
den halvdokumentariske film, »En Episode i en

Metalsamlers Liv« (Epizoda u zivotu beraca zel-
jeza). Filmen fik juryens store pris og prisen for
bedste mandlige skuespilpræstation.
Romaen Nazif Mujic spiller sammen med sin

kone og deres børn en virkelig episode i famili-
ens hårde og armodige liv.
Der gik også en sølvbjørn til filmfotografen

Aziz Sjambakijev for dennes strengt kompone-
rede billeder i det kasakhiske pubertetsdrama
»Harmonilektioner« (Uroki Garmonii), instrueret
af Emir Baigasin. Filmen handler om vold på et
landligt gymnasium.

Ingen priser til danske film
I alt fem af de 19 nominerede film, der kon-
kurrerede om sølvbjørne og den eftertragtede
Guldbjørn, kom fra Østeuropa. Alle handlede
de om mennesker i vanskeligheder og med
nærmest håbløse levevilkår.
Der blev i år ingen priser til danske film,

skue spillere eller manuskripter blandt de 19
nominerede film til sølvbjørne og Guldbjørnen.
Det mest danske islæt var, da det danske ju-

rymedlem, instruktør Susanne Bier, præsente-
rede den bedste mandlige skuespiller, romaen
Nazif Mujic.
Uden for hovedkonkurrencen vandt de dan-

ske dokumentarfilm »The Act of Killing« publi-
kumsprisen og »A World Not Ours« festivalens
fredspris. /ritzau/dpa

Guldbjørn til rumænsk film
Dokumenter om nazisters drab
på digterpræsten Kaj Munk er
muligvis stjålet fra Rigsarkivet.

KØBENHAVN. Unikke dokumenter om drabet
på digterpræsten Kaj Munk under besættelsen
frygtes at være gået tabt for altid, skriver Ber-
lingske.
Det enestående materiale om nazisters drab

på nationalsymbolet i 1944 er ifølge kilder ble-
vet fjernet i forbindelse med det omfattende
tyveri fra Rigsarkivet, som blev afsløret sidste
år.
Gennem flere år blev dokumenter fra besæt-

telsestiden og det efterfølgende retsopgør sy-
stematisk stjålet fra Rigsarkivet i København
og det nu nedlagte Landsarkivet for Sjælland.
To mænd blev i efteråret fængslet i sagen.

Ud over selve tyveriet er de også sigtet for at
have solgt dele af materialet.

Håndskriftsprøver fjernet
Det er uklart, hvilke Kaj Munk-dokumenter, der
er stjålet. Ifølge Berlingske er politirapporter
om drabet, billeder fra gerningsstedet samt

håndskriftsprøver fra Kaj Munks tre drabs-
mænd muligvis fjernet.
Rigsarkivet kan endnu ikke be- eller afkræf-

te, at der er forsvundet Kaj Munk-dokumenter.
Men arkivets chefkonsulent Poul Olsen finder
det sandsynligt, at de to sigtede har haft fat i
materialet om retssagerne mod Kaj Munks
drabsmænd.

Ingen chance for nye vinkler
Drabssagen har ifølge den konservative politi-
ker Per Stig Møller »enorm« historisk betyd-
ning.
- Ikke alene samlede drabet på Kaj Munk he-

le Danmark, men hans død var også med til at
overbevise udlandet om, at Danmark var et
land, der kæmpede imod Nazityskland, siger
Per Stig Møller til Berlingske.
Den tidligere udenrigsminister har skrevet to

bøger om Kaj Munk.
Selv om materialet om den folkekære digter-

præst er blevet gransket af forskere og histor-
ikere, har det fortsat historisk værdi.
- Hvis der er forsvundet originale dokumen-

ter, så mister vi muligheden for, at forskere i
fremtiden vil kunne se på sagen med nye øjne
og opdage blinde vinkler, som hidtil har været
overset, siger Per Stig Møller til avisen. 

/ritzau/

Materiale om Munk tabt


