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Anmeldelse. Der er
masser af sjov i
Sherwoodskoven
med Det Ny Familie
Teater, der netop har
været på gæstespil i
Slesvig Teater.

SLESVIG. Kan Robin
Hood fortælles uden en
masse krigere på scenen?

Ja, og Det Ny Familie
Teater gør det uhyre en-
kelt. Seks skuespillere er
på scenen i skiftende rol-
ler.

Scenerummet er mørkt
og signalerer noget større,
der ligger udenfor. Sheer-
woodskovens træstammer
er blot nogle lange lægter
med en enkelt gren, og når
der skal arrangeres pile-
skydningskonkurrencer, så
bliver pilene båret med
hænderne til effektfulde
lyde. Aldeles morsomt.

Det Ny Familie Teater
var lørdag eftermiddag på
gæstevisit i Slesvig Teater,
hvor de cirka 700 pladser
var fyldt op med børn og
voksne. Her blev der spillet
på livet løs. Drabelige du-
eller, grimasser og humor -
det var der alt sammen.

Har skiftet stil
Teatrets nyopsætning er
anderledes og utraditionel.
Det Ny Familie Teater har

taget et stort spring frem-
ad i forhold til det gamle
FamilieTeater, hvor kulis-
ser og iscenesættelse stort
set blev skåret over samme
læst fra stykke til stykke.
Jeg skal love for, at teatret
har skiftet stil.

Klangfladerne - skrevet
af Johannes Mørch - fun-
gerer især godt. Musikken
er mystisk og middelalder-
lig med lut og fløjte. Og in-
struktøren Jacques
Matthiesen har valgt et
tempo, der ikke kan klan-

dres for at være opskruet.
Tværtimod - nogle gange
måske lidt for langsomt.
En overgang var der i hvert
fald en del snak blandt det
ungdommelige publikum i
Slesvig Teater.

Det undertrykte folk har

skikkelser af marionetduk-
ker, der tømmes for penge
af de grumme skatteop-
krævere. Afleveres penge-
stykkerne ikke frivilligt, så
bliver dukkerne vendt med
hovedet nedad, så den sid-
ste mønt falder ud af lom-

men. En interessant virk-
ning, men man skal vist
have nået en vis alder for
at forstå, hvad der præcist
foregår.

Casper Samsø Clausen
spiller en frisk Robin
Hood, og teatrets chef, Ma-
ria Garde, er hoppet i klæ-
derne som Lady Marion,
der i hendes skikkelse er
mere rejekælling end prin-
sesse.

Underholdende
Man nyder Joey J. Miller
som den pengegriske prins
John, der skildres som en
latterlig gnom. Niels Vigild
springer i rollerne som den
stygge sherif, den fordruk-
ne Broder Tuck og kong Ri-
chard, der til sidst kommer
og rydder op i hele butik-
ken.

Kristian Westfall har og-
så en dobbeltrolle som Lil-
le John og den lumske Guy
og Gisborne, mens Yulia
Bulankina Lystbæk er hof-
dame, vagt og herold med
accent, døvesprog og en
god portion humor.

En Robin Hood, der nok
er lidt langsommelig, men
sjov og helt igennem un-
derholdende.

Det Ny Familie Teater:
Robin Hood. Dramatise-
ret af Maria Garde og
Palle Nielsen.Vist på
Slesvig Teater lørdag ef-
termiddag. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Robin Hood med humor

Den uduelige prins John (Joey J. Miller) sætter sine ligeså uduelige vagter (Maria Garde og Yulia Bulankina Lystbæk)
på plads. (Foto: Jim Falk)
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Anmeldelse. Lyrikeren
Søren Sørensen viser
sig at være en lun og
lærd mand, der tilmed
kan digte.

VORDINGBORG. Jeg må ind-
rømme, at jeg aldrig havde
mødt lyrikeren Søren Søren-
sen, før jeg sad med hans nye
digtsamling »Troldspejl og
andre digte« i hånden. Hans
forfatterskab er ellers ret im-
ponerende, hvilket fremgår af
fortegnelsen i bogen. Det
spænder fra skolekomedier
over fag- og lærebøger til
Bellmanoversættelser og så
selvfølgelig digtsamlinger.

Det er en broget buket dig-
te, »Troldspejl« rummer, både
hvad form og indhold angår.
Der er helt frie digte som »Fe-
stival«, om dattersønnen på
Roskildefestival, til stramme
sonetter som »En ræv bag
øret« til brede hexameterdig-
te som »Fortrolig med Petro-
grad«. Det er tydeligvis både
en lærd og en berejst mand,
der er bagmand her.

Et af de bedste digte fra
den store verden er digtet
»Ægyptisk«, hvor der sanses
stærkt: »En ægyptisk klip-
pespalte/ Fyldt af fuglevin-
gers svirren/ Sorte skrifttegn
på en gulnet/ Grund af støvet
ældning/ Brokker af det en-
gang læste«. Sådan lyder en
af stroferne i det femdelte
digt. Og ellers spænder ge-
ografien fra Trørød til Petro-
grad. Fælles for digtene er
udover lærdom et udtalt lune,

der kunne udspringe af en
umiddelbar glæde ved sprog
og ord. Et af de lune højde-
punkter er det erotiske »En-
som i ægtesengen«, hvor en
forfatter, der ikke er så ung
og spændstig, som han før har
været, resigneret ser tilbage
på de horisontale udskejelser:
»Minderne har man/Da lov at
ha’/ Og hovedet har før/ Væ-
ret med// Der var tider da/
Min næse var et plovskær/  I
din bløde fure/ Pløjede/ Mit
hjertes hjem forneden«.

Et par indvendinger kan
man have, når man har læst
Søren Sørensen. Der kan væ-
re noget selvimponeret over
bogen, som om han vil sige:
»Se, hvad jeg dog kan!« Hele
butikken er lagt frem til be-
undrende beskuelse. Ferm er
Sørensen, men det ferme tru-
er med at kvæle en bevægen-
de spontaneitet. Og når digte-
ren lægger så megen vægt på
det rytmiske, generer det, at
alle verslinjer indledes med
stort begyndelsesbogstav.

Det var trods alt et interes-
sant møde, mødet med den lu-
ne og lærde lyriker Søren Sø-
rensen.

Man ser frem til, hvad der
måtte komme af mere fra
hans hånd.

Søren Sørensen: Troldspejl
og andre digte. Lyrik. 80 s.
248 kr. (Attika)

Ole Møller

Lærdom og lune

Anmeldelse. Hemmelig-
hedsfulde sort-hvide fotos
fra Hamborg i ny fotobog
med godt 45 år gamle fotos.

BREMEN. Selv med digitalfotogra-
fiets næsten overperfekte farvegen-
givelse er sort-hvid fotografiet
langt fra dødt som kunstnerisk ud-
tryksmiddel.

Tværtimod - museer og gallerier
byder jævnligt på udstillinger med
sort-hvide fotos. »Fine art photo-
graphy« hedder genren, der har få-
et en lidt aristokratisk og kultagtig
status. Der er stadig en lidt hem-
melighedsfuld aura over det klassi-
ske sort-hvide fotografi

I 1960erne havde sort-hvid foto-
grafiet en lidt anden status, som i
høj grad også hang sammen med
filmhistorien. Det var nemlig tiå-
ret, hvor de kulørte kostume – og
hjemstavnsfilm dominerede den ty-
ske populærkultur. I Danmark var
det farcerne. Som en modreaktion

på dette blev der stadig indspillet
sort-hvide film, blandt andet for at
signalere kunst og kvalitet.

Sort-hvid fotografiet fortsatte
også trods alle teknologiske odds,
blandt andet som en reaktion mod
den spraglede reklameverden.

Michael Fackelmann gennemfo-
tograferede i perioden fra 1960 til
1964 det offentlige rum – eller ga-
delivet – i Hamborg, og her cirka
45 år efter er der kommet bogen

»Hamburg – Schwarz-wieß« ud af
det. Michael Fackelmann er uddan-
net på Bayerische Lehranstalt für
Photographie i München, og hans
kunnen med et kamera har senere
ført ham ind i filmverdenen – des-
uden har han skrevet adskillige
børnebøger for , at det ikke skal
være løgn. Lidt af et multitalent,
ham Michael Fackelmann.

Fotografierne tegner et portræt
af et Hamborg, som ikke eksisterer
mere. Det er billeder af de rustikke
charme. Et Hamborg præget af ef-
terkrigstidens forsømte charme. Et
Hamborg under Wirtschaftswun-
der, men stadig ikke alt for poleret
- med brosten, kulkældere og små
købmandsforretninger.

Med fare for at romantisere: Den-
ne bog kan anbefales både på
grund af læserens eventuelle kær-
lighed til Hamborg, men også som
et tidsbillede.

Der følger en dvd med bogen.

Michael Fackelmann: Hamburg
schwarz-weiß. 160 sider, 24,90
euro (Edition Temmen, Bremen).

Hans Christian Davidsen

Flotte tidsbilleder fra 1960erne
Knejpemiljø. (Fotos: Michael Fackelmann) En forsvundet verden.


