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BTIMES NR 7 UDGIVES AF BAGGÅRDTEATRET, SVENDBORG EGNSTEATER

BRECHTS EKSIL 
I SVENDBORG

SVENDBORG SOUND
Svendborg Sound er en helt ny festival i Svendborg, der afvikles første gang d. 25.-27. 
august 2016. I løbet af de tre dage vil publikum blive præsenteret for så mange forskellige 
udtryksformer som muligt og skabe et rum, hvor publikum og kunstnere kan mødes og 
interagere. Festivallen forsøger kort sagt at begrænse sig så lidt som overhovedet muligt.
Festivalen er centreret om tre faste venues: Maskinen, Harders og Kultutten. 
De tre spillesteder er fordelt rundt i Svendborg By og forsøger dermed at udnytte bymiljø-
et og tænke bybilledet ind i festivalen.
Oplev blandt andet:
- Et fantastisk blandet musikprogram med fokus på lokal og upcoming musik
- Afrikanske superstjerner
- Lydinstallation i Rundbuehallen ”3D Sound Object” udviklet af NYU Steinhardt
- Cirkusartister og -installationer
- Visuel kunst i bybilledet og på gallerier
- Gadekunst med overraskelser i byen
- Og meget meget mere…
 
Svendborg Sound hylder det autodidaktiske gåpåmod og skaber rammerne for en festival, 
der forsøger at udvikle sig i takt med højhastighedsinitiativer og publikums input!

Svendborg Sound: 25. – 27. august
Læs mere på: www.svendborgsound.dk

KULTUR
NYHEDER
FRA
SYDFYN

En af verdens største dramatikere og teaterreformatorer, 
Bertolt Brecht, fl ygtede til Danmark i 1933 og levede i eksil i 
Svendborg i 6 år. Her skrev han digtsamlingen ’Svendborgdigte’, 
som BaggårdTeatret nu iscenesætter. Der er urpremiere den 
17. november, hvor Brechts poesi blandt andet formidles af 
komponist og musiker Søren Huss og skuepillerne Jens Gotthelf 
og den tysk-amerikanske skuespiller Leif Eric Young.

tene, men de er samtidig kommentarer til tiden og 
til tidens politik. Jeg blev fascineret af dem, fordi de 
blev min indgang til Bertolt Brecht og hans værk. Det 
er jo moderne, rimløs lyrik, som viser Bertolt Brecht 
som en mester i stærke billeder, skabt med få ord,« 
siger Jørgen Lehrmann Madsen, tidligere medlem i 
bestyrelsen i Brechts Hus og tidligere tysklærer ved 
Skårup Seminarium.

At svendborgenserne husede et litterært verdens-
navn, var der ikke mange, der dengang var klar over. 
Ifølge Jørgen Lehrmann Madsen foreligger der ikke 
megen viden om, hvordan Svendborg tog imod 
Bertolt Brecht: ”Han og hans ’menageri’ i Skovs-
bostrand blev utvivlsomt betragtet med betydelig 
skepsis blandt almindelige mennesker på Sydfyn. 
Men det er ikke mit indtryk, at man forsøgte at 
blande sig i, hvad han foretog sig. I øvrigt var han 
på rejse en ganske stor del af den tid, han havde bo-
pæl i Skovsbostrand. Selvfølgelig var Bertolt Brecht 
kontroversiel. Men det er mit indtryk, at kun ret få 
blandt de lokale kendte til, at der i Skovsbostrand 
opholdt sig en tysk forfatter med så stort et ambi-
tionsniveau.”

’Svendborger Gedichte’ udkom i 1939, og blev knapt 
nok noteret af samtiden, der var præget af store 
politiske omvæltninger. I dag står digtene bestemt 
som et stort værk i Bertolt Brechts produktion, me-
ner Lehrmann Madsen: ”Han er jo mest kendt og 
skattet som dramatiker, men denne digtsamling 
har da båret Svendborgs navn ind i verdensliteratu-
ren.”

Med digtenes aktualitet og deres svendborgensiske 
tilknytning er det oplagt at sætte dem på scenen. 
BaggårdTeatret har allieret sig med instruktør Pe-
tra-Leonie Pichler, komponist og musiker Søren 
Huss og har i forbindelse med forestillingen fået 
oversætter Ulla Gjedde til at oversætte Brechts dig-
te til dansk for første gang. 

Af Kat. Sekjær

Bertolt Brecht er af teatergængere måske mest 
kendt for sit politiske teater, sine formmæssige 
eksperimenter, sin Verfremdungs-teknik og vilje 
til at vække tilskuerens evne til at se samfundets 
ofte selvmodsigende politik. At den verdenskendte 
dramatiker, lyriker og instruktør også har opholdt 
sig en årrække i eksil i Svendborg, er der færre, der 
ved. Ikke desto mindre var det en ganske produktiv 
periode for Brecht, der ud over teaterklassikere som 
”Det tredje Riges Frygt og Elendighed”, ”Galileis Liv” 
og ”Det gode menneske fra Sezuan” her forfatte-
de digtsamlingen ”Svendborgdigte”. Sidstnævnte 
handler blandt andet om det at være fl ygtning i ek-
sil og herfra betragte det, der sker i ens hjemland. 

»Jeg kan ikke i få ord sige, hvad ’Svendborger Ge-
dichte’ handler om, for de handler om utrolig mange 
forskellige ting. Navnet har de, fordi de er skrevet i 
Svendborg. Exilet spiller en rolle i adskillige af dig-

"HAN ER JO 
MEST KENDT OG 

SKATTET SOM 
DRAMATIKER, 

MEN DENNE 
DIGTSAMLING 

HAR DA BÅRET 
SVENDBORGS 

NAVN IND I 
VERDENS-

LITERATUREN."

Jørgen Lehrmann 
Madsen
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