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KULTUR

»Du ville ikke tro 
det, hvis du hørte 
det«, lyder det mod 
slutningen af lyst-
spilfarcen »Når 
katten er ude...«, 
og i salen griner 
publikum, for mere 
utroligt er det altså 
heller ikke med ons-
dagsveninder.

Derek Benfi elds engelske 
stykke handler om den plan-
lagte utroskab. Onsdag er 

en passende dag midt i ugen 
til at lave svinkeærinder, og 
opfi ndsomheden er stor: Det 
kan hedde forretningsrejse, 
brindgeklub, motionsløb.

Når det så brænder på, for-
di uventede forhindringer 
spiller ind, kan den ene sige 
troskyldigt til den anden: 
»Jeg er lige så tro overfor 
dig, som du er overfor mig«. 
I den tro kan utroskaben så 
fortsætte.

Men nogen kender lidt 
mere til arrangementerne 
end andre, nogen betror sig 
en lillebitte smule, og no-
gen får fornemmelse af, at 
udfl ugterne er ved at blive 
lidt for fantastiske. Det er 
al denne situationskomik, 
Derek Benfi eld skruer sin 
underholdende historie 
sammen af.

Publikum tager glad imod 
forestillingen, for der er 
ikke så meget teater af den-
ne letløbende slags i disse 
år, efter at ABC, Amager 

Scenen, Privatteatret og fl e-
re turneer er ophørt. Come-
dieteatret har taget tråden 
op og synes velkommen. 
Underholdningen er ikke så 
langt fra revystemningen 
eller den klassiske forveks-
lingskomedie, som altid har 
haft et stort publikum.

Flyvske udflugter

Men hele fornøjelsen kræ-
ver, at ensemblet på scenen 
kan servere løjerne kvikt og 
muntert. Det kan holdet bag 
»Når katten er ude....«.Og 
der står kvinder bag!

Jeanne Boel har fermt 
fordansket dialogen og til-
føjet nogle danske vitser. 
Joy-Maria Frederiksen har 
iscenesat og virkelig fået 
skuespillerne til at gå med 
på spøgen. Der rulles med 
øjnene, fjumres med arme 
og ben, og de febrilske forsøg 
på at skjule sidespringene er 
velberegnede.

Det er selvfølgelig mand-
folkene på scenen, der er 
ude på tynd is. De er ven-
ner og hjælper hinanden, 
så godt de kan, men skjuler 
alligevel vigtige detaljer for 
hinanden. 

Peter Oliver Hansen i 
skriggult løbetøj ligner en 
gavtyv, medens Karsten 
Jansfort med pressefolder 
og sirlighed er hans mod-
sætning, men de har denne 
fælles bestræbelse, at ons-
dag skal være ugens afveks-
ling. Begge dækker typerne 
præcist ind.

Iben Dorner, der begyndte 
hos Mungo Park Kolding, 
sætter lavinen i gang som 
den sjovt fristende single. 
Hun har virkelig revyvi-
taminer i sig. Efterhånden 
lærer hun vennernes koner 
at kende på højt uventede 
måder. Vicki Berlin med 
charleston-bevægelser og 
polkakrøller vimser grin-
agtigt rundt og er drilsk 

udspekuleret, og Pernille 
Schrøder som verdensdame 
i sort bliver mere og mere 
besværlig for de andre, ind-
til hun sætter trumf på i af-
tenens sidste replik. Det er 
en meget sjov karakter, hun 
har udviklet af sin kendte 
bramfrihed.

Det hele foregår i Klaus 

Kristensens fi kse dekora-
tion, der skiller scenen i to 
lejligheder, og forestillin-
gens rytme veksler mellem 
ofte ganske korte scener, 
der understreger revypræ-
get. Dette er skæg og ballade 
- undtagen for dem, der må 
fi nde på fl yvske udfl ugter 
for at klare situationen. Og 

sådan er det hele aftenen....

»Når katten er ude....« af 
Derek Benfi eld, oversat af 
Jeanne Boel, iscenesat af 
Joy-Maria Frederiksen 
(Comedieteatrets turné, set i 
Baltoppen, Ballerup - varig-
hed: 2 timer og 20 min. Har 
allerede været opført i bl.a. 
Værløse, Jyllinge, Slagelse 
og Frederiksværk og fortsæt-
ter til bl.a. Herlev den 12., 
Høje-Taastrup den 14. og Al-
bertslund den 30. oktober) 

Onsdag 
som uartig 
motionsdag

Iben Dorner er med til at forvirre 
de utro ægtemænd Karsten 
Jansfort (i midten) og Peter 
Oliver Hansen i »Når katten er 
ude....«.  
Foto: Anders Hjermind
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Eventyrteatrets 
børn og unge er for 
21. år i træk klar 
med underhold-
ning i stort format 
til efterårsferien. 
Emnet er den nordi-
ske mytologi, og der 
er en god morale i 
hele fortællingen.

Det er i det hele taget kønt 
og kærligt og en lille smule 
gammeldags, hvad der fore-
går i Glassalens tætte ople-
velsesverden, og det trods 

Christian Dahlbergs disco-
rytmer og forestillingens 
show-dansenumre af Mette 
Soldan. Eventyrteatret ved, 
hvor de gode historier fi n-
des, og er også klar over, at 
der skal fart og farver på, 
hvis tidens unge skal synes 
om det. De er til hurtige 
sceneskift, kvikke bemærk-
ninger, dans og rytme, gys 
og farer.
Sådan har det måske altid 
været? Historierne fra den 
nordiske mytologi er i hvert 
fald svært underholdende, 
overdrevne og lystige og ful-
de af magi, som når de faldne 
krigere hver nat fester med 
sul fra svinet Særimner, der 
er hel igen næste morgen, 
og mjød fra geden Heidrun. 
Også tryllelænken Gleipner 
er fantastisk, og det er Odin 
og hans guder i Asgård og 
jætterne i Udgård også. Og 
der er skjoldmøer og vikin-
ger, valkyrier og valravne 
- disse væsener, der ubegri-
beligt er både mennesker, 

rovdyr og ravne. De tjenen-
de dværge fra dengang er nu 
lavet om til alfer, repræsen-
teret af en selvsikker svar-
talf og en godhjertet lysalf, 
der kan blænde fjender og 
heale tilskadekomne.
Og så er der selvfølgelig 
menneskene i Midgård. De 
er de svageste af alle væse-
nerne. Men pigen Grid, der 
mister sin mor ved fødselen, 
har ben i næsen. Hun ved 
mere end de fl este, og hen-
des tro og mod får godheden 
til at sejre, godt hjulpet af al-
ferne, jætten Jokul og skjal-
den Brage.
Persongallerier af den slags 
genkender tidens unge fra 
masser af tilsvarende spil 
og fortællinger.

Forskellen er ens

Nå, var der så ellers mere! 
To timer med fuld aktivitet, 
mange danse- og sangnum-
re, sjove replikker og spæn-
dende øjeblikke. Eventyr-

teatret er tro mod sine egne 
ideer.

Og de mange medvirkende 
fra børn til nærmest voksne 
myldrer omkring på scenen 
og løser den opgave, der så 
smukt er enden på kome-
dien: Forskellen er ens. Er 
man jætte eller alf, syv år el-
ler 17, så har man betydning 
for fællesskabet. Den lære 
har altid været gældende i 
Norden!

Så er der ganske vist nogle, 
der er lige smarte nok eller 
lumske og griske, men her 
træder de gode kræfter ind 
og bøder på uretfærdighe-
derne, så alt kan ende godt.

Det er ikke til at sige, om 
alle aldersklasser i forestil-
lingen har forstået hensig-
ten. Men alle går med liv og 
sjæl op i opgaverne, og hvert 
scenebillede får fylde og fest-
ligt humør, enten de aller-
mindste trippende summer 
ud, valkyrierne modvilligt 
lystrer lederen Brynja eller 
de døde vikinger slår gæk-

ken løs i kåd beruselse. Fan-
tasien bliver brugt, og alle 
har det herligt.

Gunvor Reynberg er i disse 

år Eventyrteatrets gode fe, 
både som manuskriptforfat-
ter og instruktør, og hun har 
en særlig evne til at få alt til 

at klappe. Ved tæppefald 
var der begejstring i salen 
som efter en landskampsejr 
i fodbold, og helt efter tradi-

tionen lød der kort efter et 
brøl fra de medvirkende bag 
scenetæppet: Vi gjorde det! 
Igen!!

»Valhal« vidner om fl ot 
sammenhold om det at lave 
komedie. Allerede på vej ind 
gennem Tivoli hilses pub-
likum velkommen af 15-20 
udklædte aktører på stribe 
med bemærkninger som 
»Må de nordiske guder være 
med jer«, »Velkommen til 
Lokes dag« eller bare »God 
fornøjelse«, og indenfor er 
forventningen stor: Hvad 
har de fundet på? I grunden 
det samme som sidste år og 
året før, men det er så den 
ramme, alle har det godt 
med og får oplevelser ud af.

Og de mange medvirkende 
glemmer sikkert aldrig, at 
Eventyrteatret var en sjov 
tid, der lærte dem mod til at 
stå ved sig selv.

»Valhal«, skrevet og isce-
nesat af Gunvor Reynberg 
(Eventyrteatret i Glassalen, 
Tivoli i København - varig-
hed: 2 timer. Opføres til den 
21. oktober)

Nordiske guder i nutiden
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Fem af hovedpersonerne i »Valhal« samlet for at stoppe ondskaben - fra venstre Amalie Petri som lysalfen 
Elvi, Laurids Skovgaard som svartalfen Nabbi, Magnus Haugaard som jætten Jokul, Magnus Jakobsen 
som skjaldeguden Brage og Clara Rugaard-Larsen som Grid, den stærkeste pige blandt de svage men-
nesker.  Foto: Ole Mortensen, Tilsted.Com

Opblomstringen af 
hospicer gennem de 
seneste 20 år har 
givet danskerne et 
lidt mere naturligt 
forhold til døden, 
mener en forsker i 
danskernes døds-
kultur.

DANMARK: To årtier med 
hospicer i Danmark har på-
virket danskernes forhold 
til døden.

- Hospicebevægelsen har 
gjort døden mere menneske-
lig og lært os, at vi skal leve 
med døden, siger professor 
i sociologi ved Aalborg Uni-
versitet, Michael Hviid Ja-
cobsen.

7. oktober 1992 åbnede 
Sankt Lukas Stiftelsens 
Hospice i Hellerup som det 
første hospice i Danmark. I 
dag er der 17 hospicer fordelt 
ud over landet. Om få dage  
åbner nummer 18, Hospice 
Sydfyn i Svendborg.

Dengang i 1992 stillede en 
del kritikere spørgsmåls-
tegn til, hvad vi skulle med 
den slags »dødshospita-
ler«, som nogle kaldte dem. 
Men kritikken er langsomt 
forstummet - og med god 
grund, mener Michael Hviid 
Jacobsen.

- Hospicebevægelsen har 
bidraget kraftigt til at hu-
manisere døden og rive den 
ud af et udelukkende medi-

cinsk eller lægevidenska-
beligt verdensbillede, siger 
Michael Hviid Jacobsen, 
som har skrevet fl ere bøger 
om danskernes dødskultur.

Han mener, at hospicebe-
vægelsen har sat sig dybe 
og varige spor inden for det 
danske sundhedsvæsen.

- Den har aktualiseret, 
at eftersom vi ikke kan be-
handle os ud af døden, så 
bliver vi nødt til at erkende, 
at mennesker har behov for 
omsorg og nærvær i livets 
sidste tid, siger han.

I går fejrede Hospice Fo-
rum Danmark 20-års jubi-
læet med at storstilet festre-
ception på konferencecen-
tret Kosmopol ved Nørre-
port Station i København.

Her forklarede den første 
hospiceleder i Danmark, 
Inger Hee, hvad der er fi lo-
sofi en bag arbejdet på et ho-
spice.

- Det er ikke sygdommen, 
der er i fokus. Man stræber 
efter den fysiske velvære, 
så patienten får ressourcer 
til at være sammen med de 
mennesker, som er vigtige 
for dem, forklarede Inger 
Hee, tidligere leder af Sankt 
Lukas Hospice i Hellerup.

Det, som personalet på et 
hospice er eksperter i, hed-
der palliation. Det går ud på 
at lindre smerter og fremme 
livskvalitet både for patien-
ten og familien i forbindelse 
med en livstruende sygdom.

Efter 20 års målrettet pio-
nerarbejde er hospicer og 
palliativ behandling blevet 

en integreret del af den dan-
ske sundhedssektor.

Men det kan blive endnu 
bedre, mener formanden for 

Hospice Forum Danmark, 
Tove Videbæk.

- Vores endelige mål er, at 
alle døende skal have den 
bedst mulige pleje indtil det 
sidste. Vi vil skabe rammer, 
der giver de bedst mulige 
forudsætninger for livskva-
litet, selvværd og en værdig 
død, sagde hun i sin jubilæ-

umstale.
I anledning af jubilæet 

udgiver Hospice Forum 
Danmark bogen »Livet før 
døden - 20 år med hospice i 
Danmark«.

Jubilæet ligger i øvrigt 
tæt på Verdens Hospice Dag, 
som er på lørdag.

/ritzau/

Vi er blevet bedre til at dø

I dag er der næsten 250 hospice-pladser i Danmark, og fl ere er på vej. 
 Arkivfoto: Tommy Verting

Antallet af hospicepladser i Danmark er vokset fra nul 
til næsten 250 på 20 år.
Med åbningen af Hospice Sydfyn, Svendborg, i denne 
uge er der nu etableret i alt 18 hospicer i Danmark, som 
tilsammen har plads til 230 patienter, når man med-
regner en palliativ medicinsk afdeling med 10 senge-
pladser.
Der er foreløbig planlagt en udvidelse af Sankt Lukas 
Hospice med 12 hospicesengepladser, og en eventuelt 
udvidelse af Hospice Vendsyssel med seks hospicesen-
gepladser.
Her fi ndes de danske hospicer:

 Sankt Lukas Hospice, Hellerup.
 Diakonissestiftelsens Hospice, Frederiksberg
 Arresødal Hospice, Frederiksværk.
 Hospice Søndergård, Ballerup.
Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.
 Hospice Sjælland, Roskilde.
 Filadelfi a Hospice, Dianalund.
 Hospice Svanevig, Bandholm.
 Sct Maria Hospice Center, Vejle.
 Hospice Fyn, Odense.
 Hospice Sønderjylland, Haderslev.
 Hospice Sydvestjylland, Esbjerg.
 Hospice Sydfyn, Svendborg.
 Hospice Søholm, Viby J.
 Anker Fjord Hospice, Hvide Sande.
 Hospice Limfj ord, Skive.
 Hospice Djursland, Rønde.
 KamillianerGaardens Hospice, Aalborg.
 Hospice Vendsyssel, Frederikshavn.

/ritzau/

FAKTA

DANMARK: Tusinder af pensions-
kunder er blevet snydt for formuer, 
fordi de ikke har fået andel i reser-
ver, som de selv har sparet op. Men 
det er slut nu.

Tusindvis af kunder i landets tre 
største pensionsselskaber får nu 
tilbud om at få forøget deres pen-
sion med op til 30 procent, skriver 
Jyllands-Posten.

Efter pres fra både kunder og 

rådgivere har pensionskoncernen 
Danica besluttet at åbne for penge-
sluserne til kunder, der har sparet 
op med såkaldte ydelsesgarantier 
på typisk 4,5 procent om året.

Konkurrenterne PFA og Nordea 
Liv og Pension har i forvejen frem-
sat lignende tilbud for at frigøre 
sig fra de tyngende garantier.

De tre selskaber har dermed ba-
net vejen for en historisk omfor-

deling af et stort tocifret milliard-
beløb, og dermed øges presset be-
tydeligt mod andre kommercielle 
selskaber som AP Pension, Skan-
dia, SEB Pension og Topdanmark 
liv for også at åbne kasserne.

Hidtil har pensionsselskaberne 
selv beholdt garanti-milliarderne, 
når kunderne har droppet garan-
tiordningen til fordel for en mere 
usikker, men måske også mere 

givtig opsparing til renter, der 
udelukkende bestemmes af udvik-
lingen på fi nansmarkederne.

- Som kunde bør du gøre krav på 
din del af reserverne, hvis du giver 
afkald på garantierne. Det er pen-
ge, du selv har sparet op.

- Selskabet har bare ikke udbe-
talt dem til dig endnu, siger Finn 
Rasmussen, direktør i Mercer 
Pensionsrådgivning.

For de mange tusinde pensions-
kunder, der de seneste år har ladet 
sig overtale til at gå bort fra garan-
tiordningen uden betaling, er der 
dog ikke noget at komme efter. De 
har i mange tilfælde tabt op til en 
tredjedel af deres opsparinger.

Og det tab må de bare acceptere, 
påpeger pensionsekspert Søren 
Andersen fra rådgivningsfi rmaet 
Invensure. /ritzau/ 

Pensionsselskaber åbner for pengesluserne

Kirkeminister Manu Sareen (R) afsætter millioner til at gøre kristen-
dom kendt.  Foto: Scanpix

DANMARK: Kritikerne af DR’s dækning af den muslimske 
eidfest havde ret i én ting: De kristne højtider får alt for lidt 
opmærksomhed i medierne.

Det mener minister for kirke og ligestilling Manu Sareen 
(R), som nu har afsat to millioner kroner til at gøre kristen-
dommen og især påsken kendt i den danske offentlighed, 
skriver Kristeligt Dagblad.

Mens julehøjtiden soler sig i mediernes søgelys, er kirkens 
vigtigste højtid, påsken, hensygnende i danskeres bevidst-
hed, mener ministeren.

- DR’s dækning af ramadanen var et wakeup call både for 
mig og for biskopperne.

- Jeg synes, det er fi nt, at DR fejrer noget for det muslimske 
mindretal. Men dækningen gav en masse debat, og jeg blev 
klar over, at kritikerne havde ret i noget, nemlig i spørgsmå-
let, »Hvad med de kristne højtider?«, siger Manu Sareen.

Han understreger, at han ikke vil blande sig i DR’s dæk-
ning af kristne højtider, men ville samtidig ønske, at public 
servicestationen prioriterede påsken højere.

Minister: DR skal prioritere påsken 

ODENSE: To politibetjente blev i aftes angrebet af tre hunde 
- en rottweiler, en labrador og en schæfer - da de opsøgte en 
33-årig mand, på hans bopæl ved Glamsbjerg vest for Oden-
se. Det oplyser Fyns Politi.

Politifolkene trak deres tjenestepistoler, og den politi-
mand, der stod forrest afgav to skud mod de to forreste hun-
de, hvilket fi k alle tre hunde til at tage fl ugten.

Det hele startede med, at Fyns Politi modtog en anmeldelse 
om, at den 33-årig mand kørte rundt i sin traktor i området i 
spirituspåvirket tilstand.

Da patrulje nåede frem, fl ygtede manden i traktoren ind 
i et skovområde, hvor det i første omgang lykkedes ham at 
undslippe politiet, fordi patruljevognen kørte fast.

Da politiet efterfølgende dukkede op på mandens adresse, 
blev betjentene angrebet af mandens tre hunde.

En dyrlæge afl ivede efterfølgende den ene af de to hunde, 
der var ramt af skud, mens den anden bliver opereret.

Den 33-årige blev anholdt, og manden er godt kendt af po-
litiet i forvejen. Så sent som i august blev han sigtet for vold 
mod tjenestemand, idet han forsøgte at vædre en patrulje-
vogn med sin traktor, ligesom han efterfølgende truede med 
at slå politifolkene ihjel.

Politifolk angrebet af tre hunde 


