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Simon Bretts tekst »Små grå løgne« er o.k. Birthe Neumanns og Kurt Ravns skuespil er fornemt.

Anmeldelse. Kurt
Ravn er en selvglad
mand, der lyver over
for sig selv og andre.
Birthe Neumann er
hans bedre halvdel,
der fyrer rappe re-
plikker af i »Små, grå
løgne«.

FLENSBORG. Det er sjældent,
at en skuespiller går på sce-
nen og undskylder noget, før
tæppet er gået op. Birthe
Neumann mente dog, det var
nødvendigt på forhånd at ad-
vare publikum i Flensborg
mod hendes skæve smil:
- Jeg har fået en mindre

ansigtslammelse, efter at have
været udsat for træk. Derfor
kan mit smil virke lidt skævt -
men nu smiler jeg ikke særlig
meget i denne forestilling,
sagde hun.
Nej, det tør siges. I Landste-

atrets lille halvanden times
bittersøde komedie »Små grå
løgne« er Birthe Neumann
ægteskabets kvindelige part,
der kommer med de tørre og
stærkt ironiske kommentarer.
Hun har bestemt ikke meget
at le ad. Allerhøjst en selvfed
husbond, der ikke blot lyver
over for alle andre, men også
over for sig selv. Kurt Ravn er
en fornøjelse at opleve i den-

ne rolle, der næppe kun er fri
fantasi.
»Små grå løgne« er en to-

mandskomedie om næsten
ulidelig tosomhed. Simon
Bretts tekst er der ikke de sto-
re overraskelser eller spidsfin-
digheder i. Vorherrebevares.
De to ægtefæller er omkring
de 70, grå i toppen og kender
hinanden alt for godt. Det er
kun hende, der har et par
hemmeligheder tilbage, og
måske er det slet ikke så dår-
ligt at holde noget tilbage.
Komedien henvender sig

måske især til de midaldrende,
men, men... den kan sagtens
med udbytte ses af et yngre
publikum, som der ikke var
meget af i Flensborg Teater.
Han er pensioneret akade-

miker med en middelmådig
karriere bag sig. Han fik ikke
det professorat, han gerne vil-
le have haft, hvilket ligesom
alle øvrige små-fiaskoer var
de andres skyld. For få har set
hans vid, mener han. Lidt
uprøvede studiner er det dog
lykkedes ham at få penetreret
- og mens stykket kører, har
han også noget kørende med
en Margaret. Han skriver på
sine memoirer, som hustruen
forudser ikke vil blive antaget
af noget forlag med respekt
for sig selv.

Livsløgne rulles op
På halvanden time følger vi
det engelske ægtepar fra om
morgenen, hvor hun ikke har
lukket et øje på grund af
mandens snorken, til om afte-
nen, hvor han siger, han ikke
kan falde i søvn - og rå-snor-
ker et minut efter. Og i løbet
af den dag, vi følger parret,

bider de af hinanden. Livsløg-
ne rulles op - mest hans. Og
nok er han en skrydende æg-
temand, men ind imellem bli-
ver han også ganske menne-
skelig og egentlig ganske
harmløs, når man ser ham
uden om hovmodet, hans un-
derlige modviljer mod be-
stemte ting  og de vittigheder,
som hans bedre halvdel har
måttet lægge øren til gennem
et helt ægteskab.
Der kommer to store sand-

heder på bordet til sidst, og de
skal naturligvis ikke røbes her.
Hvad gik galt, spørger han

på et tidspunkt.
- Det ved jeg godt! Det var,

da du begyndte at bolle alt,
hvad der var inden for din
rækkevidde, fastslår hun.
Det lyder sandsynligt. Men

nogle gange bliver stykket
nærmest et lille forsvar for de
små hvide løgne - ikke mindst
på grund af solidt skuespil af
to gamle ræve. Lidt skræm-
mende eksistentialistisk bliver
det, når begge to konstaterer,
at de »ikke har mere at se
frem til«.
Overdrivelsen letter forstå-

elsen og dog er »Små grå løg-
ne« genkendelige. Og formi-
dabelt præsenteret af Neu-
mann og Ravn, men ud fra en
tekst, der ikke svinger sig helt
op til toppen.

Landsteatret: Små grå løg-
ne - af Simon Brett. In-
struktion: Bente Kongsbøl.
Vist i Flensborg Teater lør-
dag aften - arrangør: Syd-
slesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de 

Bittersødt

Anmeldelse. Hans
Otto Jørgensen ken-
der til smerte, men er
ikke uden humor i
»Springer«.

KØBENHAVN. Der skrives me-
get kortprosa i disse tider, og
blandt de mange bagmænd er
Hans Otto Jørgensen en me-
ster.
Det bekræftes af hans nye

tekstsamling med titlen
»Springer«. Den titel dækker
dog kun et sidetema, nemlig
et skaktema, som dukker op
mod bogens slutning.
Det helt dominerende fæl-

lestræk ved de mange tekster
er, at de handler om menne-
sker, der er udleveret til lidelse
og smerte. Det slås fast i den
allerførste tekst »Bokseren«,
hvor en stakkels mand, der på
markedspladser må stille op til
nævekamp mod egnens bøn-
derkarle, skildres forslået og
mørbanket i gøglerteltet. Og
imens tager teltholderen sig
et blund, ligeglad med bokse-
ren.
Holdningen til uhyrlighe-

derne udtrykkes klart: »Vi kan
ikke lide det. Ikke igen, ikke
dette barbari. Vi vil høre om

det søde, vi vil have den sød-
me«. Men barbariet fortsætter
og varieres i det uendelige af
Hans Otto Jørgensen.

Barske skildringer
Der er barske skildringer af
forhåbentlig svundne tiders
umenneskelige udnyttelse af
børn på bøndergårdene. Man
sender Aakjær og Johs. V. Jen-
sen en tanke undervejs.
En hel aktuel og faktuel

skildring af smerten er den
om pigen Zeet fra Punjab, der
trods et liv i frygt og ensom-
hed, kaldes bekvemmeligheds-
flygtning. Samlet tegner bo-
gen en slags smertens anato-
mi.
Der fornemmes et stærkt

engagement fra forfatterens
side i alle disse skæbner. Må-
ske er der endda tale om
identifikation, idet en lille
tekst mod bogens slutning

antyder, at forfatteren selv
kender til smerte.
Det må ikke glemmes, at

det, der skal bære det hele,
sproget, er en stor oplevelse.
Rigt varieret. Og ikke uden
humor. Også her er Hans Otto
Jørgensen en mester.

Hans Otto Jørgensen:
Springer. Kortprosa. 216 s.
249,95 kr. (Gyldendal)

Ole Møller,
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Smertens anatomi blotlægges

Hans Otto Jørgensen skriver korte og længere historier fra fortid
og nutid, om det gode og det onde, og om sværmeri og morskab
og det beviselig sande, plus en lille bitte smule om skak.  

FOTO: MORTEN HOLTUM

Tintins dramatiske dag 
Politisk korrekthed. Først var tegneserie-
helten Tintin bortvist fra Kulturhuset i
Stockholm, men nu er han taget til nåde.

STOCKHOLM. Det har været en farlig dag for Tintin på
Sergels Torg i Stockholm. Først kunne han læse i avisen
Dagens Nyheter, at han er blevet bortvist fra biblioteket i
Kulturhuset, fordi han er alt for racistisk. Men hans man-
ge støtter i Sverige er blevet meget stødt over den be-
slutning, og inden middag var Kulturhuset vendt rundt
på en tallerken. Tintin-tegneserien skal blive stående på
biblioteket. Der var ellers mange fans af den klejne, blon-
de belgiske tegneseriehelt, som var ved at få kaffen galt i
halsen, da de fra morgenstunden kunne læse i avisen Da-
gens Nyheter, at historierne om Tintin skulle væk fra Kul-
turhuset, fordi de er racistiske og genspejler en tid med
europæisk udbytning af kolonier.
- Det er rigtigt. Det billede, Tintin-bøgerne giver af af-

rikanere, er afrofobisk. Afrikanere er lidt dumme, mens
arabere sidder på flyvende tæpper, og tyrkere ryger på
vandpiber, mente Behrang Miri, der er leder for ung-
domsaktiviteter i Kulturhuset.
Men han siger nu til Sveriges Radio, at han er blevet

misforstået. 
- Jeg ville bare skabe en debat om diskriminerings-

spørgsmål, men jeg indser nu, at det var en fejl at ude-
lukke litteratur, siger han.
For et år siden blev der i Belgien gjort forsøg ved en

domstol på at få et forbud mod tegneserien »Tintin i
Congo«, fordi den ifølge sagsøgerne er racistisk og inde-
holder tegninger, der er krænkende. Domstolen mente
dog, at Tintins skaber, Georges Remi (Hergé), gengav dati-
dens virkelighedsopfattelse og ikke havde et racistisk mo-
tiv. Som en udløber af den belgiske sag er nye Tintin-bø-
ger i Sverige udstyret med et forord, der forklarer, at de
er skrevet i en anden tid og ikke altid svarer til de normer,
der er gældende i dag. /ritzau/
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