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Alt er lækkert, alt er designet, og man kan frygte for, hvad der ligger bag ved det. Her
er det Beate Bille og Ole Lemmeke. (Foto: Per Morten Abrahamsen)

Anmeldelse. Oscar
Wildes »Bunbury« er
kommet i en opdate-
ret version med 
pixellerede kulisser
og syrede kostumer.

HUSUM. Man tror det ik-
ke. Men Oscar Wildes ge-
niale komedie »Bunbury«
er over 100 år gammel. Er
der virkelig så lidt, der har
ændret sig, eller kører tiden
blot i ring?

Den raffinerede forestil-
ling har den finurlige un-
dertitel »The Importance of
Being Earnest«. En fræk-
hed fra Oscar Wildes side,
for forestillingens to mand-
lige charlataner bruger
navnet Ernest til at svindle
med.

Ole Lemmeke og Søren
Sætter-Lassen kører sprud-
lende og elegant rundt i ko-
medien som to livsglade,
men temmelig overfladiske
overklassemænd, der fylder
deres tid ud med damesjov,
flirt, upperclass-komsam-
men og hykleri. John og Al-
gernon hedder de i virke-
ligheden, men for i det
mindste at kunne legitime-
re deres dobbeltliv opfinder
de to imaginære personer,
Ernest og Bunbury.

Alvor og oprindelighed er
der ikke mere tilbage af. De
to herrer omgiver sig med
den skinbarlige tomhed, og

damerne spiller med på
den. Der snobbes, der pilles
navle, og der udvises en
sippet dobbeltmoral.

Oscar Wilde gør grundigt
grin med det hele i en ku-
lisse, der leder tanken hen
på før og efter Første  Ver-
denskrig. Det er både vic-
toriansk, »la belle epoque«,
og det lugter lidt af 1920er-
ne, da krigens rædsler
skulle fortrænges med
overflade og falske værdier.
Scenografi (Bjarke Ingels)
og kostumer (Anja Vang
Kragh) spiller formidabelt
godt med.

Pixelleret baggrund
Baggrunden er som et stort
badeforhæng med compu-
terbilleder, så man kan se
hver en pixel. Der er hel-
digvis ikke megen teater-
tradtition her, men et spark
til en nutid, som mange
kalder supermaterialistisk.
Kostumerne er ekstrava-
gante og frisurerne syrede
og understreger klunketi-
dens pral.

Her kommer det fantasti-
ske skuespil af Birthe Neu-
mann ind i billedet. Hun er
den kolde Lady Bracknelle,
der har ordet i sin magt, og
som konstant fornærmer
med sin frembrusende
fremtoning. Det er sørme
ikke så underligt, at de an-
dre er nødt til at lyve for at
undslippe hendes kløer.

De unge kvinder er nogle

forunderlige sukkerknald,
den ene værre end den an-
den. De to er kun i stand til
at elske mænd, der hedder
Ernest, som andre kvinder
kun er i stand til at elske
en adonis med vaskebræt.
Beate Bille er en femme fa-
tale som Gwendolen, men
hiver mere hjem på sit ko-
stume end på sit skuespil.
Med Signe Vaupel forholder
det sig lige omvendt. Hun
er henrivende krukket som
Cecily.

Der er bøssekomik i bi-
rollerne med Johannes Lil-
leøre, der lister rundt som
en anden Herman Bang, og
tjeneren Merriman, Peter
Rygaard, som på et tids-
punkt blotter sin bare ende.
Og så er der den godmodige
Claus Bue som landsby-
præsten, der tager sig nogle
knap så kristelige vandre-
ture med guvernanten, der
spilles af Helle Hertz.

Det er ren nonsenskome-
die, men som altid med
Oscar Wilde er en mening
med galskaben. Er det ikke
længe siden, Det kongelige
Teater har været så mun-
tert?

Det Kongelige Teater:
Bunbury (Husumhus
mandag aften). Iscene-
sættelse: Lars Kaalund.
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Det kongelige fra
sin muntre side

Renoveringen er en del af
omfattende istandsættel-
sesarbejde på Gottorp
Slot og betyder, at den
danske menighed i Sles-
vig fra årsskiftet kan bru-
ge kapellet til gudstjene-
ster.

SLESVIG. I det ny år får den
danske menighed i Slesvig mu-
lighed for ind imellem at holde
gudstjenester i historiske ram-
mer. Renoveringen af kapellet på
Gottorp Slot er nemlig ved at
være færdig.

- Vi har et godt samarbejde
med den danske menighed, med
pastor Mortensen og provst Ja-
cobsen. Planen er, at de danske
gudstjenester cirka en gang om
måneden afvikles i slotskapellet,
siger Frank Zarp fra Gottorp
Slot.

Ikke alene er rammerne histo-
riske - de er også til dels danske.
Således har tavlen med de sal-
mer, som skal afsynges, en dansk
indskrift: »Før prædiken« og
»Efter prædiken« står der.

Kan lejes til fest
Foruden restaureringen af den
gamle kirkesal er også naboen,
den såkaldte Hirschsaal, blevet
renoveret. Det sker som led i et
større projekt, der skal lade det
gamle slot fremstå i al sin for-
dums glans. I alt bliver der inve-
steret 1,5 millioner euro, og deraf
sluger den gamle festsal og ka-
pellet 820.000 euro. Halvdelen af
pengene kommer fra EU, delsta-
ten har bidraget med ti procent,
og delstatsmuseet har selv fundet
40 procent i sine magre budget-
ter.

- En betingelse fra EU er, at lo-

kaliteterne skal komme den al-
mindelige befolkning til gode.
Derfor kan kapellet bruges af
den danske menighed, ligesom
det vil være muligt at blive gift
og få foretaget barnedåb, siger
Frank Zarp.

Den sidste mulighed har et
dansk par i slistaden allerede be-
nyttet sig af. Den 16. december
får en dansk mindretalspode sit
navn i det nyrestaurerede kapel.

Også festsalen vil senere kunne

lejes. Prisen vil Gottorp Slot dog
ikke ud med, og det ligger også
fast, at lejerne vil blive set nær-
mere efter i sømmene for at sik-
re, at kostelighederne ikke bliver
vandaliseret. Så Hells Engels og
nazisterne skal nok ikke regne
med at kunne holde en fest på
slottet.

Et under
Både kapellet og festsalen er fra
omkring 1590 og hører til blandt

de mest betydende af sin art i
delstaten. De blev renoveret en
smule i 1933.

- At de i det hele taget har
overlevet, er noget af et under. I
det 18. århundrede henlå de ba-
re, og ind imellem er slottet også
blevet benyttet af militæret, der
generelt ikke er kendt for sin
nænsomhed, siger lederen af
Gottorp Slot, Herwig Guratzsch.

Han glæder sig også over, at
det er lykkedes at skaffe penge

til at renovere hertugfamiliens
bederum i kapellet. Det ligger,
som han udtrykker det, »hævet
over menigheden og nærmere på
Gud«.

De to nyrestaurerede lokaler
indvies den 8. december. Det sker
ved en lukket festlighed for spe-
cielt indbudte. Folket vil efter
indvielsen kunne se lokalerne,
som bliver inddraget i de almin-
delige besigtigelsesture rundt i
museet. Jens Nygaard

Hertugernes festsal og kapel er blevet renoveret

Restaurering af slotskapellet på Gottorp Slot. Øverst i midten ses praktikant Karl Schweikert fra Hildesheim. Michael Paarmann (nederst til
venstre), som er leder af delstatens fredningskontor, har medvirket i renoveringen af kapellets bederum for de fyrstelige.

(Foto: Lars Salomonsen)


