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Anmeldelse. »Rain
Man« er mere end
blot en teaterversion
af filmen. De to
mandlige skuespillere
i hovedrollerne har
alle odds imod sig -
men distancerer sig
flot fra filmen.

FLENSBORG. Tidligere var det
normen, at teaterforestillinger
blev filmatiseret. I dag går
tendensen den anden vej. Film
bliver til teater, hvilket er na-
turligt nok. De store følelser
gør sig godt på en scene, hvis
instruktionen vel at mærke
kan løfte dem. Og måske det
ligefrem kan lokke novicer i
teatret. Det ville bare være
fint.
Torsdag aften kom folke -

teatret.dk til Flensborg med
forestillingen »Rain Man«, og
så er der jo allerede sagt Du-
stin Hoffmann og Tom Cruise.
Holdet bag forestillingen må

åbenbart have så megen selv-
tillid og tro på, at det kan løs-
ne sig fra filmens magt over
os. På teaterplakat og forestil-
lingsprogrammets forside ser
vi de to hovedrolleindehavere
kom gående ned ad en allé
præcis som Dustin Hoffmann
og Tom Cruise. Selv om vi jo
netop skal glemme filmens
stjerner.

Underspiller
Det gør vi også. Blandt meget
andet fordi Henrik Birch un-
derspiller autisten Raymond.
Ofte bliver det figurens triste
usynlighed, der virker så be-
vægende. Birch er forrygende
autentisk i rollen som »regn-
mand«. Og han har alle odds
imod sig. Den største er Dustin
Hoffmann.
Til at starte med har man

ellers sine bange anelser. De
kvindelige medvirkende (Julie
Agnete Vang som kæreste til
hustleren Charlie og Anne Ka-
rina Nikolajsen som kontor-
mus og senere glædespige i
Las Vegas) dukker op i Føtex-
tøj, så man frygter, de skulle
spille med i en farce.
Førstnævnte med forlygter-

ne spændt så højt op, at det
da nok kan være, at en dame
her og der kan lokke manden
med i teatret næste gang. Ju-

lie Agnete Vang - som har den
kvindelige figur, der fylder
mest - redder rollen som Su-
san, især med sine nænsomme
måde at tackle regnmanden
på.

Ikke godt hjulpet
Rolf Hansen lægger hårdt ud
som bilsælgerbroren - en rig-
tig Karl Smart, fræk og dren-
gerøvsagtig, er han. Og egent-
lig ikke specielt godt hjulpet
på vej af instruktøren Michael
Moritzen, der nogle gange har
gjort forestillingen lidt mere
naiv og kulørt, end den behø-
ver at være.
Det bliver modvirket af en

skrabet scenografi og af Rolf
Hansen, der i stærkt sammen-
spil med Henrik Birch leverer
vedkommende følelsesteater.
Man lader sig bare rive med.
Og har helt glemt Dustin
Hoffmann og Tom Cruise, når
man går ud af teatret.

Folketeatret: Rain Man. In-
struktion: Michael Morit-
zen. Vist på Flensborg Tea-
ter torsdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Medrivende
regnmand

Jubilæum. Delstatens museum på
Gottorp Slot har en historie, der
går tilbage til 1836 - selv om mu-
seet først fik hjemsted på Gottorp
Slot i 1945.

SLESVIG. Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
kan i weekenden den 29.-30. oktober fejre 30
års jubilæum. Museet blev oprindeligt grundlagt
som et institut i 1836. Dengang hed det - og så

tager vi lige en dyb indånding - »Schleswig-Hol-
stein-Lauenburgische Gesellschaft für die
Sammlung und Erhaltung vaterländischer Al-
terthümer«.
I 1836 begyndte videnskabsfolk systematisk at

opbygge de historiske samlinger med hjemsted i
Kiel. Fra 1878 til 1945 havde samlingerne til hu-
se i Thaulow-Museum i Kiel. Museet blev dog
ødelagt under bombardementerne af Kiel, og
det lykkedes fagfolk og myndigheder at få stør-
stedelen af samlingerne overflyttet til Gottorp
Slot.
Her blev  delstatens museer grundlagt og

genopbygget efter krigen. I dag har museerne

hovedsæde på slottet med de tilhørende stalde
og haller på slotsøen. Delstatsmuseerne har også
en afdeling i Cismar i Holsten, ligesom det jødi-
ske museum i Rendsborg og Volkskunde Mu-
seum i Slesvig hører under museerne.
175-året markeres med en åbent hus-week-

end lørdag den 29. og søndag den 30. oktober.
Om lørdagen er der »Arkæologiens dag« med vi-
denskabelige foredrag om arkæologiske emner.
Og om søndag er der åbent hus for alle interes-
serede fra klokken 10 til 18. Der er gratis adgang
til udstillinger, rundvisninger og særlige aktivi-
teter. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Museum fejrer 175 år med åbent hus
Anmeldelse. Der lægges hårdt
ud, men Henriette Rostrups
roman taber hurtigt pusten.

KØBENHAVN. I Henriette Rostrups roman
»Skygger« møder vi et menneske, som gør
det unævnelige: Kører en lille dreng ned og
forlader gerningsstedet. Benedikte Langer
er ellers succesfuld lokalpolitiker med per-
fekt mand og perfekt datter og perfekt liv.

Ulykken
forandrer
imidlertid al-
ting, og
langsomt
smuldrer
hendes før så
fuldendte til-
værelse mel-
lem fingrene
på hende,
indtil hun ser
galskaben i
øjnene.
Portrættet

af Benedikte
er overbevi-
sende, og det

samme er hendes deroute. Bogens sidehi-
storie om vidnet til forbrydelsen, den unge
flygtningepige Rana, er ikke helt så medri-
vende, og især bogens første halvdel er lidt
stillestående. Det ændrer ikke ved, at Hen-
riette Rostrup har skrevet et fornemt og til
tider voldsomt portræt af et bristet men-
neske.

Henriette Rostrup: »Skygger«. Roman.
303 s. 299,95 kr. (Rosinante)

Christina Blangstrup Dahl, 
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Bristet

Den selvoptagede og egoistisk yuppie Charlie (Rolf Hansen) har fat i nakken på sin autistiske bror,
der spilles kompromisløst af Henrik Birch.
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Jørgen Leth skriver blandt andet
om de reaktioner, der kom på hans
forhold til en teenager.

Anmeldelse. Fascinatio-
nen af det banale går
igen helt ned på sæt-
ningsniveau. Jørgen Leth
rutter ikke med ordene,
og han bruger ikke spro-
gets flotteste af slagsen.

KØBENHAVN. I det sidste digt i Jør-
gen Leths nye samling lyder det om
Jules Supervielle, at han talte om
»sprogets allermindste grå ord/ som
han ville invitere ind til en fest/«.
Og det er netop det, Leth gør i sin
bog med den grå titel »Hvad er det
nu det hedder«.
Jørgen Leths lyrik er båret af en

slags forfinet naivitet. Udsagnene i
hans digte ser ud som almindelig-
heder. Gråt hverdagssprog. Det, der
løfter dem, er lyden og den særlige

rytme, der går som en bærende un-
derstrøm i dem. De, der kender
Leths stemme som sportskommen-
tator, vil kende fænomenet.

Jordskælvet i Haiti
Det er også karakteristisk for digte-
ne i den nye digtsamling. Emnerne
er de kendte og forventelige.
Det drejer sig om oplevelserne af

jordskælvet i Haiti som forventeligt

tema. Nogle stærke digte om de-
mens er der også. Men ellers er det
sporten og kvinden, der optager
scenen. Bidsk er han i »Slet ikke ha-
der kvinder«, der tydeligvis refere-
rer til reaktionerne i 2005 på sean-
cerne med kokkens datter.

Mild selvironi
Humor er ikke Jørgen Leths stærke
side, men man fornemmer en mild
selvironi i »Giorgio Armani-repor-
tage«.
Digteren slutter med en drøm

om at fumle sig frem i sin digtning
og om digte, der går op i limnin-
gen. Hvis Jørgen Leth fumler, så
kan man fastslå, at det er på et hø-
jere plan. De fester, de små, grå
ord.

Jørgen Leth: Hvad er det nu det
hedder. Digte, 100 s. 199 kr.
(Gyldendal).

Ole Møller,
Dagbladenes Bureau
red@dagbladene.dk

Festen for de små grå ord


