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Anmeldelse. Det er
befriende med gal-
skab, og den er The
Loyal Shakespeare
Company altid ga-
rant for. I Slesvig var
det til tider lige lov-
lig hektisk, og ørerne
skulle spidses. Men
morsomt var det.

SLESVIG. Det løjerlige
Shakespeare Kompagni
bliver teatret også kaldt.
Det officielle navn er The
Loyal Shakespeare Com-
pany, selv om det er helt og
aldeles illoyal over for den
store dramatiker.

Lørdag aften fik Slesvig
fornøjelsen af en kraftig
bearbejdning af Shake-
speares komedie »Trold
kan tæmmes« i en surreali-
stisk blanding af revy, tea-
ter og showbizz. De tre
skuespillere Jan Meyer,
Andreas Bo Pedersen og
Farshad Kholghi hoppede
ind og ud af en hæsblæ-
sende masse roller i en fæl-

les opsætning af Mungo
Park og Shakespeare-kom-
pagniet.

Som en slags studenter-
revy sigter forestillingen
mod alt, hvad der for tiden
rører sig i Danmark. Fore-
stillingen er især i første
afdeling lige lovlig hektisk.
De tre skuespillere rabler
ordene af sig, og i Slesvig
har mange formentlig
skullet lytte godt efter for
ikke at drukne i ordstrøm-
men.

Er det Laudrup?
Der er dog masser af sjove
højdepunkter og uventede
pointer. Rolleskiftene er
både imponerende og
skøre.

I Shakespeare-kompag-
niets bearbejdelse er
søstrene Bianca og Katha-
rina andengenerations-
indvandrere med en rus-
sisk platugle som far. Pe-
truchio, Katharinas frier,
er en hjemmeværnsmand
fra Fyn, og som i virkelig-
hedens stykke udvikler
Katharinas og Petruchios
forhold sig fra krig til
kærlighed. Når hun er

vred, kalder han hende sød
og kærlig. Og når hun er
det modsatte, undsiger han
hende. Som da Petruchio i
Slesvig udpegede en herre
på første række som
værende Michael Laudrup.
- Han er Laudrup, sagde
Petruchio. - Nej, han er ik-
ke, svarede Katharina. 
- Jo, han her, lød det be-
stemt fra Petruchio. - Åh
jo, nu kan jeg godt se, det
er Laudrup, bøjede Katha-
rina sig.

- Gu’ er det da ej Lau-
drup, hånede Petruchio
hende til sidst.

Du er sexet!
Og sådan sugede de tre på
scenen flere gange publi-
kum med ind i stykket. Ly-
set i salen blev tændt, og
det var første række, det
gik ud over. Ingrid Thom-
sen tog dog fusen på Far-
shad Kholgi, da han havde
forventet, hun snakkede
ham efter munden. - Du er
meget sexet, svarede hun
blot. Og så forsvandt han.

Satiren er uden respekt,
men ofte er det som om,
der blot skal underholdes.

Lidt sporadisk møder vi
statsminister Anders Fogh
Rasmussen, popsangeren
Erann DD, kronprins Fre-
derik og Mary, skuespille-
ren Ole Thestrup og Mari-
anne Jelved. Formidabel er
Lucentio, som Mungo
Parks tekstforfatter Hein-
rich Christensen, og in-
struktør Peter Reichardt
sovser ind i politisk kor-
rekthed sammen med den
ene af døtrene, Bianca. 

Hvor Petruchio i den op-
rindelige komedie gør
brylluppet med Katharina
til en farce ved at møde op
i laser og pjalter, så fortæl-
les historien her med den
fynske hjemmeværns-
mand, der kommer for sent
fra en plat, dansk poltera-
bend. Jan Meyer, Andreas
Bo Pedersen og Farshad
Kholghi er simpelthen ikke
til at tæmme. Det er befri-
ende galskab.

Mungo Park: Trold kan
tæmmes. Lørdag aften i
Slesvig Teater. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Umulige at tæmme

Jan Meyer, An-
dreas Bo Pe-
dersen og Far-
shad Kholghi
har fuld fart på
i »Trold kan
tæmmes« (Foto:
Henrik O.
Rasmussen).

Anmeldelse. Knud
Erik Pedersen ud-
sender sjette bind i
serien om den noget
forknytte Esben Po-
ulsen fra Skarring,
som indledtes i 1977
med Puslinglandet.

KØBENHAVN »Under
kommando« er bind seks i
den romanrække, Knud
Erik Pedersen indledte til-
bage i 1977 med »Puslinge-
land«.

Hovedpersonen Esben
har for længst forladt sit
barndomshjem, hvor land-

postbudet Anders efter
hustruens tidlige død har
haft ansvaret for opdragel-
sen af Esben og broren
Karl. 

Tidsmæssigt befinder vi
os nu i årene 1956 til 58.
Esben har afsluttet sin ud-
dannelse som folkeskole-
lærer og er gift med Lise,
som han har mødt på semi-
nariet. Sammen har de
drengen Poul Jørgen, og de
har fået job i Skærlunde
på den lille landsbyskole.
Det er rart at have fået no-
get at lave, men stillinger-
ne er ikke ideelle, over-
læreren tilhører den gamle
skole, og Lise har for-
trængt hans kone, som har

undervist uden faglig kom-
petence. Men de to unge
har fået en midlertidig bo-
lig og lovning på en nyop-
ført tjenestebolig. Det lille
samfunds forældre er også
glade for de unge nye
lærerkræfter.

Esben skylder imidlertid
samfundet en soldatertje-
neste, og han indkaldes
kort efter ankomsten til
Skærlunde.

Forude venter livet som
soldat i 16 alt for lange
måneder. Mødet med den
militære orden og dens
meningsløsheder plager
Esben. Hjemme må Lise
klare skolen og den lille
dreng godt hjulpet af den

unge pige Agnete. Under-
vejs bliver Lise gravid, og
ved romanens udgang fø-
der hun atter en dreng, nu
i deres nye bolig, samtidigt
med at Esben kan se af-
slutningen på sin militær-
tjeneste. 

Præcist billede
Det er et uhyre præcist og
livligt billede af livet mod
1950’ernes slutning, Knud
Erik Pedersen får tegnet.
Vi befinder os midt i den
kolde krig med en truende
udvikling i Ungarn. På
hjemmefronten kan de un-
ge sige farvel til lokum og
kakkelovn, og i deres nye
hus nyde en ny tids be-

kvemmeligheder, så som
bruser, bad, træk og slip,
el-komfur og centralvar-
me. Og den sparsommelige
far Anders forærer de unge
et møblement, som han får
tilbudt på så favorable vil-
kår, at han har været villig
til at hæve på opsparingen
i banken. I sandhed, nye
forbrugstider står for
døren.

Knud Erik Pedersen må
meget gerne følge den lille
families vej ind i dem, og
forhåbentlig kommer der,
nu hvor 1960’ernes dyna-
mik står for døren, også
mere fart over forfatteren.
Vi læsere vil meget gerne
have kortere intervaller

mellem bøgerne om Esben
- skulle jeg hilse at sige.

Knud Erik Pedersen:
Under kommando. 248
s., 249 kr. (Gyldendal).

Henrik Tjalve

På tærsklen mellem knaphed og forbrugstider

Højt niveau med
skønhedspletter
Anmeldelse. For
fjerde gang har
Flensburger Bach-
Chor Mendelssohn
Bartholdys orato-
rium Elias på pla-
katen. Denne gang
igen med bassan-
geren Pe ter Lika i
rollen som Elias.

FLENSBORG. For fjer-
de gang i Matthias Janz’
dirigentperiode har
Flensburger Bach-Chor
Mendelssohn Barthol-
dys oratorium Elias på
plakaten. Ved de to se-
neste opsætninger - se-
nest i 1995 og nu igen i
år - blev den blodtørsti-
ge profet Elias kompe-
tent, nuanceret og char-
merende fortolket af
bassangeren Peter Lika
– og Lika er ifølge Janz
for tiden ganske enkelt
fortolkeren af Elias i
Tyskland. 

Felix Mendelssohn
Bartholdys (1809-47)
oratorium Elias var al-
lerede ved førsteop-
førelsen i Birmingham
1846 en succes. Og vær-
ket faldt også i publi-
kums smag ved opførel-
sen i Deutsches Haus
søndag, da hele balko-
nen og det meste af gul-
vet var besat med be-
gejstrede tilhørere. 

Mendelssohn var et af
de mest betydningsfulde
navne i den tyske ro-
mantiske musik, og han
havde stor indflydelse
på datidens musikliv.
Han var en af hoved-
kræfterne i genopdagel-
sen af Johann Sebastian
Bach , og han elskede
Händels oratorier.

Skingert
Forbindelsen til disse
store mestre og deres
teknikker høres tydeligt
i Elias, især omkring
den effektive brug af
koret i forskellige roller.
Matthias Janz, der of-
test sparer på styrken i
det store kor, lod på for-
testederne sangerne
synge igennem.

Det bevirkede, at so-
pranerne enkelte steder
forcerede stemmerne og
kom til at lyde lidt skin-

gert. Men lad dette være
dén minimale skønheds-
plet, der sammen med
savnet af lidt længere
efterklang bekræfter
dette kompetente kors
høje niveau. 

Elias-figuren er den
altdominerende rolle i
oratoriet og fortolkedes
som nævnt med sympati
og et glimt i øjet af Pe-
ter Lika. Men han satte
på ingen måde de øvrige
solister i skyggen.

Den engelske tenor
Rufus Müller, der havde
det utaknemmelige
hverv af fremstille Kong
Akab, nåede med sin
smukke tenor og for-
nemme diktion ud i de
fjerneste hjørner.

Sympatisk
Den svenske alt Maria
Streijffert fremstillede
den slemme dronning
Jezabel og gjorde hende
næsten sympatisk med
sin varme alt.

Den danske sopran
Ann Petersen, der havde
rollen som englen, der
sørgede for Elias, mens
han opholdt sig i ørke-
nen, havde ingen pro-
blemer med at nå de
høje toner, som Men-
delssohn havde tiltænkt
sin nære veninde Jenny
Lind, den svenske nat-
tergal. Og vel at mærke
med samme smukke og
næsten fløjlsagtige
klang over hele regi-
stret.

Fremhæves bør også
det lille børnekor, der i
slutningen af anden del
a capella smukt og rent
sang De tre Engle for
slet ikke at tale om Søn-
derjyllands Symfonior-
kester, der sympatisk
tilbagetrukket men år-
vågent til stede dannede
fundamentet for denne
dramatiske og voldsom-
me historie.

Flensburger Bach-
Chor. Sønderjyllands
Symfoniorkester. Di-
rigent Matthias Janz.
Ann Petersen og
Swantje Tams-Freier,
sopran. Maria Streijf-
fert, alt. Rufus Mül-
ler, Tenor. Peter Lika,
bas.

Erling Dissing


