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Ugeblade på biblioteket 
Biblioteket har netop
tegnet abonnement på
yderligere en håndfuld
danske »dameblade« -
Billed-bladet, som er ét
af Danmarks mest læste
tidsskrifter, trængte til
aflastning. Så nu er der
endnu en grund til at
sætte sig godt tilrette
ved næste besøg – læse
det nyeste nummer på
biblioteket eller låne en
stak gamle blade med
hjem i sofaen.

De farvestrålende bla-
de er godt stof til af-
slapning og uforplig-
tende underholdning.
Er du i gang med at
lære det danske sprog,
er bladene et sjovt kig
ind i danskernes verden
i stort og småt. Du kan
låne bladene overalt i
vore bogbusser og bibli-
oteker. God fornøjelse!

Familie Journalen
Det ældste af dem alle,
udkom første gang helt
tilbage i 1876. Artikler,
noveller, rådgivning,
hus og have, mad, horo-
skop, danmarks kirker
én for én, fortællinger
fra virkelighedens ver-
den, tegneserier, mange
kryds og tværs opgaver,
TV-program. Et blad
med en bred læser-
kreds. 

Søndag
Omtrent de samme em-
ner som Familie Jour-
nalen, hvortil kommer
stof om de kendte og de
kongelige. Artikler,
skæbner, brevkasser,
mode, håndarbejde, hus
og have, mad og et par
noveller. Dertil kryds og
tværs, sudoku, TV-pro-
gram og et digt, en
Gruk!

Hendes Verden
Mest om mad, blomster
og håndarbejde. Her er
vi nede på jorden hos
den modne kvinde, hvor
hjemmet er i fokus. Det
betyder dog ikke, at der
ikke er mange ret smar-
te indslag, ikke mindst
hvad dekorationer an-
går, både dem, der pyn-
ter hjemmet, og dets be-
boere. Computeren er
kommet på banen på li-
nie med læge-siderne,
maden og føljetonen om
den onde og den gode
skæbne. 

Billed-bladet
Danmarks royale uge-
blad. Bladet om hvem,
med hvem, hvor og
hvornår har høj priori-
tet. Siden 1937 har bla-
det underholdt danske-
re nord og ikke mindst
syd for grænsen om li-
vet ude (især i Holly-
wood) og hjemme. Mest
i medgang, dog også
lidt i modgang. Dertil
kryds og tværs, sudoku,
tv-program, horoskop.

Alt for Damerne
Siden 1946 en stilsikker
rådgiver for voksne
kvinder. Mange journa-
listiske reportager i den
lette ende, bog og film-
anmeldelser, bolig- og
modestof, her dukker
den første før-og-efter-
kvinde op. Dertil sund-
hed, skønhed og mad.
Horoskop og brevkasse. 

Femina
Et bredt anvendeligt
dameblad, dog ikke for
de alleryngste af slags-
en. Journalistiske artik-
ler, bolig- og modestof,
madopskrifter, hele fem
brevkasser, kryds og
tværs og sudoku, og en-
deligt et horoskop. Og -
heldigvis - en før-og-ef-
ter-artikel, Ny Kvinde!

IN
Så er der dømt luksus –
et glittet modeblad for
kvinder fra 30+, der
drømmer om tøj og an-
det tingel-tangel fra de
store dyre og de trendy
designere. Men der er
også mode for den lidt
mere almindelige pen-
gepung. Tips i »Find
din stil« og skønheds-
og modereportager.
Lækre madopskrifter.

Isabellas
- vild med hverdagen
hedder det på forsiden.
Vi er nede på jorden, i
huset og haven, men i
internationalt selskab
med stil-guruen Isabel-
la Smith med hjemme-
side og internetbutik,
www.isabellasmith.com.
Især boligindretnings-
siderne har bred appel,
også til hjemmets han-
kønsvæsner. 

Anbefalet af bibliotekar
Lars Aagaard, Dansk
Centralbibliotek for
Sydslesvig.

August Strindberg - i Ole Sørensens skikkelse - skriger både sandheder og løgne ud, mens de to tribader, Pet-
rine Agger og Connie Tronbjerg, sidder på briksen. (Foto: FlA)

Anmeldelse. Sammen-
blandingen af det reelle og
det fiktive er et af de cen-
trale temaer i Enqvists
»Tribadernes nat« - Møl-
lens intense drama om 
Strindbergs og Siri von
Essens stærke had-
kærligheds forhold.

FLENSBORG. »Tribadernes nat«
er Per Olov Enquists første styk-
ke drama. Han skrev det i 1975 og
var med at starte en strøm af
skuespil om autentiske personer.

Hovedpersonen er den svenske
forfatter og dramatiker August
Strindberg. Scenen er Dagmar-
teatrets prøvesal i København,
hvor August Strindberg i 1889
sad fast i et dynd. Ægteskabet
med Siri von Essen var allerede
forlist, og deres økonomi var ka-
tastrofal. Med opsætningen af
stykket »Den stærkeste« forsøgte
Strindberg at slå igennem uden
for Sverige, hvor han var blevet
frosset ud. Og for Siri von Essen
var det en chance for at vende til-
bage til teatret.

Lørdag aften var scenen sat i
Flensborg Teater, hvor Møllen fra
Haderslev var på besøg med sin
enkle, men stærke opsætning af
»Tribadernes nat«.

Biografisk kerne
Her var vi i et dobbelt lag med til
prøverne på et stykke, hvor sam-
menblandingen af det reelle og

det fiktive er et af de centrale te-
maer. Det udvikler sig til en tour
de force i Strindbergs kvindehad.

Stykket der øves på - altså
»Den stærkeste« - drejer sig på
sin side om en biografisk kerne
med stærke træk af Strindbergs
eget liv og kønsopfattelse. Og
sådan bliver Per Olov Enquists
tekst det fiktive lag uden om 
Strindbergs livstekst. Enquist
analyserer et værk som en hvil-
ken som helst anden litteratur-
kritiker, men hans kommentar
bliver samtidig til et selvstændigt
kunstværk.

Strindberg spilles fremragende
af Ole Sørensen, der brøler fru-
strationerne ud. Snart er han for-
skrækket og ynkværdig, snart
farlig og frastødende.

Siri von Essen spilles af Connie
Tronbjerg, og gennem hendes fi-
gur opstår ikke blot et opgør med
ægtemanden Strindberg. Hun
bringer også en kønskamp ind i
billedet ved hjælp af skuespiller-
inden Marie David – spillet af
Petrine Agger.

En farlig kvinde
Godt nok er »Tribadernes nat«

tilrettelagt for et bredt publikum.
Men titlen kan vel næppe siges at
være populær. Ordet »tribade«
findes ikke i Nudansk Ordbog, og
kun det omvandrende leksikon
kan oplyse, at, Ordet stammer fra
Platons dialog Symposion. Heri
har guderne delt menneskene i to
dele, og enhver leder nu efter sin
halvdel. Tribaderne er de kvinder,
som er halvdelen af en kvinde, og
derfor søger blandt kvinder – og

ikke blandt mænd.
Med i prøvesalen er også den

danske skuespiller Viggo Schiwe,
der er en borgerlig og lettere selv-
optaget mand, som ikke bryder
sig om konflikter. Nok har han
ikke den store rygrad, men han er
dog en mand i kønskampen. Her
er det dog vigtigt at bemærke, at
Per Olov Enquist aldrig har set
sit stykke som et indlæg i en
kønspolitisk debat, selv om man-
ge gerne vil opfatte det som
sådan.

Nok er Marie David den lesbi-
ske kvinde. Hun er fri og farlig,
men er også dybt alkoholiseret og
er såret på sjælen. Og hun har
været stærkt medvirkende til, at
det ægteskabelige drama mellem
Strindberg og Siri fik ekstra blus
på.

Møllen leverer et intenst drama
om to mennesker, der bade elsker
og hader hinanden og bevæger
sig mellem beundring og foragt.
Som Strindberg siger i en af de
sidste replikker:

»Det er ikke den frie kvinde, jeg
er bange for. Jeg kan ikke holde
andre end frie kvinder ud, det ved
det. Men disse kvinder skal arbej-
de, holde af mig, ikke sige en
masse vrøvl og foragte min
svans«.

Teatret Møllen: Tribadernes nat
– af Per Olov Enquist. Instruk-
tion: Gitte Kath. Flensborg Te-
ater, lørdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Foragt ikke min svans

Rettelse
FLENSBORG. I avisen
den 3. februar fremgik
af en billedtekst, at
Gitte Hænning, 
Wencke Myhre og Siw
Malmqvist kommer til
Flensborg den 14.
marts. Den rigtige dato
fremgik derimod af
selve artiklen: Det er
altså den 14. februar, at
de tre sangerinder op-
træder i Det tyske Hus.

Vi beklager fejlen.
(FlA)

KØBENHAVN. Mens diplomatiet
knokler for at løse den højspændte
politiske krise i kølvandet på offent-
liggørelsen af tegningerne af Mu-
hammed, er sommerrevyerne i fuld
gang med at planlægge tekster og
numre til sommerens forestillinger.

Der skal klart laves satire på Mu-
hammed-striden, for sommerrevyer-
ne er indbegrebet af dansk folkehu-
mor, og det stolteste redskab er sati-
ren, skriver Berlingske Tidende.

- Jeg mener bestemt, at det skal
kommenteres, siger  Lisbeth Dahl,
der har det kunstneriske ansvar for
Cirkusrevyen.

- Hvis ikke revyerne går ind og
kommenterer lige nøjagtigt noget
som denne sag, så har de ikke nogen
eksistensberettigelse, siger hun.

Asger Reher har ansvaret for som-
merrevyen i Kolding:

- Man kunne bruge børnesangen
»Sådan tegnes Nikolaj« og så i stedet
sige »Punktum, punktum, komma,
streg, sådan tegnes - nåh nej«.

Leif Maibom, direktør, forfatter og
skuespiller på Sønderborg Sommer
Revy, er helt på linje og kan ikke fo-
restille sig en revy, der ikke vil røre
ved historien om Muhammed-tegnin-
gerne. /ritzau/

Revyer klar til satire om profeten


