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Uta Motz , Lene Vestergård, og Anette Gøl i »Min historie«, som Teater2tusind spiller for syd-
slesvigske skolebørn i hele denne uge. Teatret fokuserer på skuespillet og publikumskontakten.

(Foto: Martina Metzger)

Anmeldelse. Teater2tusind er på be-
søg i Sydslesvigs danske skoler med
en barsk historie, der dog har håbet
med i bagagen.

HATLUND. Der er så dejligt ude på landet.
Men idyllen stopper fra det ene sekund til

det andet. Den lille pige flygter med sin fami-
lie, der spredes for alle vinde. Hun ryger i
koncentrationslejr, og herefter kører fortællin-
gen parallelt mellem H.C. Andersens »Den
grimme ælling« og en barsk historie om flygt-
ningepigen Maria i fangebarakker.

Teater2Tusind fra Svendborg er i denne uge
på besøg i Sydslesvig med forestillingen »Min
historie«, der vises for elever fra tredje til sjet-
te klassetrin. Med musikken som hjælpemid-
del (violin, fløjte og harpe) tager de tre sku-
espillere Lene Vestergård, Anette Gøl og Uta
Motz publikum med ind i en vigtig historie.
Her gælder det liv og død. Den enkle sceno-
grafi overlader alt til aktørerne, der til gen-
gæld folder sig ud i de mørklagte gymnastik-
sale med ganske få publikummer.

Maria havner i den barske kz-verden, vi
voksne kender alt for godt fra biografiske
skildringer, men som ikke alle børn har som
en del af deres erfaringsverden. Da »Min hi-
storie« blev rullet op på Hatlund-Langballe
Danske Skole var det dog heller ikke alle
børn, der kunne tolke de maskingeværlyde,
der med jævne mellemrum føg gennem luften.
Nogle lo af dem. Gad vide om alle børn havde
en følelse af at være med i historien, der nok
mest appellerer 11-12-årige.

Maria får en lille laset bog med »min hi-
storie« af en af de kvindelige medfanger, og
historien bliver hendes åndelige brød i en ver-
den, der ellers ikke levner mange muligheder
for overlevelse. »Her i barakken kan man ikke
leve af at være ked af det«, siger en af kvin-
derne - der viser Maria, hvordan de ulykkelige
dør omkring hende.

»Den grimme ælling« og Marias historie -
skrevet og instrueret af Peter Seligmann - gli-
der hele tiden over i hinanden, for Maria er li-
gesom den grimme ælling i en fremmed flok
uden sin mor og far. Lejren har sit eget kam-
merorkester, for mennesket lever ikke af brød
alene, men da Maria når til sidste side af »Min
historie« opdager hun, at den mangler.

- Men din historie ender godt. Det ved du,
forsikrer hendes kvindelige medfange.
Teater2tusind går tæt på med denne forestil-
ling. Børnene kan både le og lide med figurer-
ne på +gulvet foran dem. En diskussion i klas-
seværelset bagefter hjælper nok mange af ele-
verne på vej til en forståelse af stykket.

Teater2Tusind: Min historie. Opført på Jør-
gensby-Skolen i Flensborg og på Hatlund-
Langballe Danske Skole. Kommer til Store
Vi Danske Skole i dag og Nibøl Danske
Skole i morgen. Arrangør: Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Chr. Davidsen

Historien som livredder
Kirketrio 
fra Aalborg
HAVNBJERG. På lørdag
klokken 16 er der koncert i
Havnbjerg Kirke med Hasse-
ris Kirkes Trio, som består af
Karen Grarup, sang, Ole Bech,
guitar & organist Mogens Jen-
sen, der spiller både orgel og
harmonika.

Hasseris Kirkes Trio har si-
den 2001 været tilknyttet
Hasseris kirke i Aalborg, hvor
den har til opgave at integrere
ny musik og tekst i kirkens
gudstjeneste.

Stilmæssigt går trioen ikke
af vejen for noget, og repertoi-
re byder på et varieret og
spændende program inden for
nye salmer og sange, - herun-
der også hvad der rører sig på
kirkemusikfronten i de øvrige
nordiske lande. Trioen spæn-
der vidt og eksperimenterer
konstant med forskellige in-
strumenteringer, blandt andet
vises hvordan kirkeorglet kan
indgå i den rytmiske kirkemu-
sik.

Der er gratis adgang til kon-
certen. (FlA)

Ralf Schmitz 
bliver låst inde
FLENSBORG.
»Verschmitzt« 
er titlen 
på Ralf
Schmitz ny
comedy-show, der er
på vej til Flensborg.
Fredag den 30. no-
vember optræder
Ralf Schmitz i
Det tyske Hus.

Fra klokken
20 og et par timer frem
skaber Ralf Schmitz den store
illusion. Han forestiller sig, at
han om natten er blevet låst
inde i et supermarked, hvoref-
ter han skal have ventetiden
til at gå indtil næste morgen.

(FlA)

Sønderjysk
Almanak er klar
SØNDERBORG. Sønderjysk
Almanak udkom i går, da re-
vydirektør Leif Maibom fik
overrakt det første eksemplar
ved en højtidelighed i Alsion i
Sønderborg. Sønderjysk Al-
manak udsendes af Sønder-
jysk Skoleforening, der er en
af grænselandets ældste na-
tionale foreninger. Foreningen
blev dannet i tysk tid som et
bolværk for at styrke Sønder-
jyllands tilknytning til Dan-
mark. Foreningen yder blandt
andet tilskud til skoleophold
til sønderjyske unge nord og
syd for grænsen og stipendier
til videregående uddannelser.
Foreningen har godt 10.000
medlemmer.

Sønderjysk Almanak inde-
holder ud over kalender,
adresselister og en lang række
praktiske informationer ar-
tikler om sønderjyske emner.

(FlA)

Samvær med
Grieg  i Tinglev 
TINGLEV. Edvard Grieg var
en  norsk komponist og gud-
benådet pianist. Han døde i
1907, og derfor mindes vi ham
i år. Onsdag den 14. november
klokken 19.30 kan man møde
ham i Tinglev kirke.

Sognekoret og Bodil Eskild-
sen vil på orgel, klaver, cello,
violin, solosang og kor give
publikum et billede af Edvard
Grieg. Der er fællessang med
norske sange og Weyses aften-
sange. Der er gratis adgang.

(FlA)

Alt for anerkendelsens skyld
Anmeldelse. Sarah Ud-
sen hopper ud i overha-
lingsbanen og forsøger at
give Bridget Jones bag-
hjul. Det lykkes ikke helt
med »Djævlens advokat«,
der er en kende overfla-
disk.

KØBENHAVN. På romanens ly-
serøde omslag med sølvglimmer
og det hele står der: »Bridget Jo-
nes møder Miss Marple« men
det er da vist skudt bare en ken-
de over målet.

Den bog, der er tale om, er
Sanne Udsens debutkrimi
»Djævelens advokat« med poli-
tiassessor Sarah Berthelsen i
hoved rollen.

Den 36-årige Sarah Berthel-
sen er på orlov, nyligt fraskilt
fra ægtemand nummer to, og

netop på vej på weekendtur med
Steffen Hagemann - potentiel
ægtemand nr. 3? - og hans arbej-
de. Steffen er partner i advokat-
firmaet »Svanekilde Green-
Hansen Østergaard«, der netop
er fusioneret, og nu skal samtli-
ge partnere med ledsagere på
weekend og seminar på Falsled
Kro.

Efter de obligatoriske bilkøer
på motorvejen ankommer Stef-
fen og Sarah til kroen, hvor de
installeres; og Sarah møder
Steffens kolleger; de giftige
overklassekoner og den lækre
hanløve og juniorpartner Niko-
laj Bruhn.

Selvfølelsen
Alt ånder fred og idyl, værelset
er lækkert, omgivelserne smuk-
ke og maden sande himmerigs-
mundfulde. Men sådan kan det
jo ikke blive ved, og næste dag
findes den ene partner Ole Gre-
en Hansen død; forgiftet med
cyankalium.

Det lokale politi gør deres entre
og påbegynder deres efterforsk-
ning, men Sarah begynder også
sin egen undersøgelse - og jo, in-
den weekenden er omme, afslø-
rer hun morderen; til stor over-
raskelse og moro for hele advo-
katstanden - og hende selv ikke
mindst.

Arkitekttegnet
I romanen portrætteres Sarah,
og hendes chef (som Sarah har
døbt heksen) giver hende disse
ord med på vejen ved medarbej-
derudviklingssamtalen-samta-
len:

»Der er ikke noget galt med at
have en høj grad af selvfølelse.
Det er faktisk en nødvendighed
med en vis portion selvfølelse,
hvis man skal klare sig som an-
klager. Men direkte arrogance -
det plejer vi at lade dommerne
om«.

Det huer så sandelig ikke Sa-
rah, som har et noget andet selv-
billede:

»Hun var mere vant til at tæn-
ke på sig selv som et arkitekt-
tegnet unikamøbel. Eller i hvert
fald som en del af de mere cen-
trale dele af et snedkermester-
møblement«. Trods det bliver
Sarah aldrig sådan rigtig ved-
kommende og interessant, hen-
des person kunne for eksempel
være udfoldet noget mere i for-
holdet til moderen, som hun har
et lidt anspændt forhold til, og
især hendes forhold til mænd og
higen efter status.

Det virker nemlig en kende
overfladisk. Og så er der slut-
ningen. Den er nogenlunde lige
så lyserød og yndig, som det for-
omtalte omslag - og lidt stjerne-
støv drysser der også på Sarah.

Sanne Udsen: Djævelens ad-
vokat. 216 sider, 249 kroner
(TV 2 Forlag)

Sarah Bøgh Thyssen


