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Anmeldelse. Svale-
gangen har været på
gæstespil i Flensborg
og rullede en fanta-
stisk historie op om
en af de mest effek-
tive og skruppelløse
stikkere under be-
sætttelsen.

FLENSBORG. Det er blevet så
moderne at sige, at man ikke
skal dømme alt for entydigt,
når det gælder de de svære
menneskelige valg under An-
den Verdenskrig. Netop fordi
det var en tid fyldt med store
indre modsætninger - og hvad
ville vi i øvrigt selv have gjort?
Uha. Vi er nødt til at være
forsigtige.
Da jeg gik ud af Flensborg

Teater efter at have mødt
Signe A. Mannow i hovedrol-
len som stikkeren Grethe Bar-
tram, følte jeg mig rigtig ube-
hagelig til mode. Hvis det bil-
lede, der blev tegnet af Grethe
Bartram, står til troende, har
hun været er rigtig dumt svin.
Hver gang hun blev konfron-
teret med skyld og ansvar og
»hvorfor gjorde du det?«, gled
hun af og kom med modan-
greb mod samarbejdsregerin-
gen. Ad utallige snigveje for-
søgte hun at lokke os til for-
ståelse og sympati for hendes

gerninger. Hvad var det, der
drev denne Grethe Bartram,
der i dag lever under navnet
Maren Margrethe Thomsen i
Sverige, 85 år gammel? En
stikkerpige, som var skyld i, at

over 30 danske modstandsfolk
blev sendt i koncentrations-
lejr, 15 blev udsat for tortur
og fem henrettet. Selv sin
egen bror, sin mand og sin
søns plejefar forrådte hun. Da

retsopgøret kom i 1946, sagde
anklageren ved sin afslutten-
de procedering:
»Man kan ikke se til bunds i

en anden menneskesjæl, men
vi har set en afgrund af af-
stumpethed, kynisme, forfæn-
gelighed. Dobbeltspillet har
betaget hende, hun har intel-
lektuelt krydset klinger, hun
var ung, men ikke umoden.
Hun har stukket sine kamme-
rater, venner, pyntet sig med
de judaspenge, hun tjente. På
anklagemyndigheden og sam-
fundets vegne paastaar jeg lo-
vens strengeste straf, døds-
straffen, bragt i anvendelse«.
Men hun blev benådet og

slap med ti år i Horserød. Of-
fentligheden i Danmark kunne
ikke gå med til, at en kvinde
skulle henrettes.

Hvorfor?
Man ved ikke, hvorfor Grethe
Bartram blev den mest effek-
tive stikker i Danmark under
besættelsen. Selv Gestapo un-
drede sig over, hvad hendes
motiver var, og hvordan hun
kunne angive sine nærmeste -
men sugede umætteligt og
for god betaling informatio-
ner ud af hende.
Svalegangen skræller med

forestillingen »Besættelse«
flere lag af Grethe Bartram,
og alligevel ender hun med at
have en tyk skal uden om sig.
Karakterdramaet tager afsæt i
retssagen mod Grethe Bar-
tram, hvor Lars Junggreen
spiller den noget dubiøse for-
svarer. Ole Jakobsen gør et
stærkt indtryk som fængsels-
præsten, der i sin inderlige

kamp mod dødsstraf bliver
mere engageret i den døds-
dømte fange, end omgivelser-
ne kunne leve med. I flash-
backs ser vi Grethe Bartrams
symbiotiske forhold til Gesta-
po-officeren Rothenberg, der
spilles dramatisk og effektivt
af Jesper Dupont - med et til-
lagt dansk sprog med tysk ac-
cent (i Sydslesvig var Jesper
Dupont således kommet på en
vanskelig udebane).

Broren som kontrast
Ind imellem det hele kommer
Daniel Bevensee som Grethe
Bartrams bror, der modstår
tortur og aldrig røber sine
kammerater. En kontrast til
søsteren. Grethe Bartram var
medlem af den kommunistiske
celle i Aarhus. Det ser vi dog
aldrig særlig meget til. Og en-
delig er der arrestmedhjælpe-
ren, som gennem længere tid
stod i et kærlighedsforhold til
hende - spillet af Nikolaj
Bjørn-Andersen. »Besættelse«
er en fantastisk forestilling,
hvor instruktøren har fået alt
vredet ud af sine skuespillere.
Modsætninger og mennesker
mødes i Gite Baastrups sceno-
grafi af nøgne teaktræs-væg-
ge, og i hovedrollen er Signe
A. Mannow ganske suveræn.

Svalegangen: Besættelse -
af Ann Sofie Oxenvad. Isce-
nesættelse: Lars Junggreen.
Opført på Flensborg Teater
fredag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Selv Gestapo undrede sig 
Endda fængselsbetjenten (Nikolaj Bjørn-Andersen) får Grethe Bartram (Signe A. Mannow) snoet om sin lillefinger med en farlig erotik.

Signe A. Mannow har et levende kropssprog og en stærk udstrå-
ling i rollen som Grethe, der her danser med gestapo-officeren
Rothenberg, spillet af Jesper Dupont.

Billetsalg. Samlet set
solgte teatrene færre
billetter også i den
forgangne sæson.
Hovedstaden står for
tilbagegangen.

KØBENHAVN. Det blev samlet
set solgt færre billetter til lan-
dets teatre i den forgange sæ-
son 2010/2011. Men det dæk-
ker over, at små provinsteatre
trives med fremgang, mens
det går tilbage for flere i ho-
vedstadsområdet.
I sidste teatersæson er sal-

get af teaterbilletter faldet
med 171.000. I alt blev der
solgt 2,6 millioner billetter.
Det svarer til et fald på 6 pro-
cent. Og det er tredje år i
træk, at billetsalget dykker.
Samtidig er antallet af op-

førelser af hver forestilling
faldet med 5 procent til
15.400 opførelser.
Det er de statsstøttede te-

atre, som har holdt for med
tilbagegangen. De fik syv pro-
cent færre gæster (i alt 2,1
millioner) til deres i alt 11.600
opførelser af 586 forestillin-
ger.

Dem med statsstøtte
Imens var der fremgang for de
teatre uden for hovedstads-
området, som ikke fik direkte
statsstøtte såsom egns teatre.
De solgte 15 procent flere bil-
letter end i sæsonen
2009/2010 og viste også 26
procent flere forestillinger
med 24 procent flere opførel-
ser.
Både Teatrenes Interesseor-

ganisation (TIO), der organise-
rer 70 små teaterscener, og
Danske Teaterforeninger, hvis
65 medlemmer køber turnéfo-
restillinger af teatrene, melder
om stigende interesse.
- Jeg tror, at vi i provinsen

er bedre til at få folk i tale,
fordi vi er mere opmærksom-
me på nye publikumsgrupper
og bruger nye midler som Fa-
cebook, siger TIO’s formand
og leder af Limfjordsteatret,
Gitta Malling.
Hun mener sammen med

formanden for Danske Teater-
foreninger, Lars Salling, også,
at københavnske teatergæn-
gere har ladet sig frustrere af
omlægninger af de køben-
havnske teatres abonne-
mentsordning.

Større konkurrence
I Københavns Teater - der står
for teatersamarbejdet i ho-
vedstaden - påpeger direktø-
ren, Steen Pade, at nogle te-
atre har haft fremgang, men
at der er større konkurrence
om kulturforbrugerne end i
provinsen. Og det gør det
svært for abonnementsord-
ninger.
- Vi ved fra vores kundeun-

dersøgelser, at de københavn-
ske kulturforbrugere efter-
spørger fleksibilitet og mulig-
heden for at træffe hurtige
valg, når de skal i byen, siger
Sten Pade.
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Teatre i
provinsen
sælger flere
billetter

Leksikon revet væk
AABENRAA. Efter kun seks uger i handlen er første
oplag på 5100 af det ny leksikon »Sønderjylland A-
Å« solgt. Udgiveren, Historisk Samfund for Sønderjyl-
land, har dog bestilt et nyt oplag på 2500, så ingen
behøver gå forgæves. Det populære opslagsværk kan
stadig fås hos boghandlerne.
»Sønderjylland A-Å«, der er Danmarks første regio-

nale leksikon, er solgt over hele landet. Det er på 440
sider, rigt farveillustreret og rummer bidrag fra over
100 personer, der har skrevet om 1000 emner.
Prisen er 348 kroner. Se mere på www.hssdj.dk (FlA)

30.000 euro er samlet ind til kirkekunst
FLENSBORG. De tre nordvendte vinduer i Hel-
ligåndskirken skal udsmykkes af kunstneren
Bjørn Nørgaard. Motiverne er fra Ny Testa-
mente og viser Maria bebudelse, Jesu dåb og
hans afsked med disciplene. En over to meter
skulptur viser på samme tid Babelstårnet og
pinseunderet.
Indsamling til kunstudsmykningen kom

godt fra start, og målet på 30.000 euro er nå-
et. De mange bidragydere spænder over man-
ge enkeltpersoner, grænseforeninger, menig-

heder og fonde. Sideløbende har menighe-
dens kunstudvalg haft jævnligt kontakt med
kunstneren Bjørn Nørgaard for at ordne de-
taljerne. Målet er nu at være helt klar med
tegninger og skulptur så alle udgifter kan
lægges sammen, og det endelige beløb blive
fastsat, oplyser pastor Jacob Ørsted.
Ønsker man at give et bidrag kan det ske

ved: Union Bank, Konto: 1000002190, BLZ
21520100 eller Sydbank, registreringsnummer
8065, konto: 1245922. (FlA)


