
Anmeldelse. Det lyk-
kes ikke instruktøren
Wolfram Apprich at
tilføre den norske ko-
medie »Elling« syn-
derlig meget nyt i
Landestheaters op-
sætning.

RENDSBORG. Lystløgneren El-
ling er atter på scenen. Denne
gang på Schleswig-Holsteini -
sches Landestheater, hvor Fe-
lix Ströbel og Johannes Fast
har rollerne som de to fortab-
te typer, Elling og Kjell Bjarne,
der forsøgsvis blevet lukket ud
fra systemets institution og
sammen har fået en beskyttet
lejlighed. 
»Elling« er et teaterstykke

baseret på romanen »Blods-
brødre« af nordmanden Ingvar
Ambjørnsen, der har opnået
tredobbelt succes med histori-
en, først som roman, så som
skuespil og til sidst som film.
At melde sig ind i virkelig-

heden er projektet for Elling
og Kjell Bjarne, der efter lang
tid i psykiatriens varetægt er
blevet sluppet fri. Store drøm-
me har de, drømme om kvin-
der, men i begyndelsen tør de
end ikke nærme sig en kimen-
de telefon.
Vendepunktet indtræffer, da

en fuld pige (Katrin Schlomm)
nærmest falder ind i lejlighe-
den, og Kjell Bjarne afslører
handlekraft. Hans opvækst
med en alkoholiseret mor har
givet ham en kyndig omgang
med fulde mennesker.
Den nye tilværelse for Elling

og Kjell Bjarne er - skal vi
mindes om - tilrettelagt i den

hjælpende ånd fra velfærds
samfundet, personificeret af
socialarbejderen Frank, spillet
drævende og med en smule
desillusion af René Rollin.

Grå og orange
Scenografien består af et in-
dre og et ydre rum. Lejlighe-
den er grå og steril, og Elling
vil allerhelst have væggene
malet orange ligesom den
spraglede, men også truende
virkelighed udenfor. 
Det lykkes ikke instruktøren

Wolfram Apprich at tilføre
den norske komedie synderlig
meget nyt. Teatret Svalegan-
gen havde stykket på plakaten
i Danmark for otte år siden,
og her havde forestillingen
nogle interessante referencer
og kommentarer til velfærds-

og behandlersamfund.
På Landestheater bliver sty-

ket blot en overtegnet karika-
tur. Stykkets to hovedfigurer
ligner i deres påklædning med
komiske hatte nærmest Benny
fra Olsen-Banden. Elling har
noget at rykke med, men kan
ikke komme uden om sine eg-
ne neuroser.

Har kun ét i hovedet
Kjell Bjarne har kun ét i hove-
det, og det er at dytte en da-
me så hurtigt som muligt.
Til at begynde med er det

måske meget morsomt, men
latteren forstummer hen ad
vejen. Iscenesættelsen vakler
og stykket vil ikke rigtig no-
gen steder hen, men bliver
dog reddet af hele grundstof-
fet i fortællingen. Den skal

der meget til for at ødelægge.
Det er lidt vanskeligt at se,
hvad Katrin Schlomm skal i
rollen som en psykolog, der
forvandler sig til en zombie
for derefter at begynde at
danse. Hvad er den dybere
mening? Det kommer blot til
at virke unødigt fragmenteret.
Det er og bliver derfor Felix

Ströbel, der skal holde kursen
i rollen som Elling, og det lyk-
kes trods alt. Han galop-lyver

om alt og alle. Sikkert ikke af
ond vilje. Sådan er han bare.
Det er en del af diagnosen.
Det kejtede og kiksede i de

to norske gutters forhold til
kvinder kalder i perioder smi-
let frem under denne forestil-
ling. 
»Elling« kan ses i Rendsborg

Teater i aften, i Stadthalle i
Nibøl på søndag, i Flensborg
Teater den 9. marts, 27. marts
og 5. april og i Husumhus den

13. marts og 28. marts.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Elling - af
Axel Hellstenius. Instruk-
tion: Wolfram Apprich. Pre-
miere på Rendsborg Teater
lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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- Se så at komme ud i samfundet, for søren! Socialarbejderen (Rene Rollin) tager fat i kraven på
Elling (Felix Ströbel).

På afveje med to
fortabte typer

Katrin Schlomm er en
 psykolog, der forvan

dler sig

til en zombie for dere
fter at begynde at da

nse med

Elling (Felix Ströbel) o
g Kjell Bjarne (Johann

es Fast)

Kunstsalg. Det eneste Skriget-ma-
leri, som er i privat eje, er blevet sat
til salg. 80 millionwer dolars skal
der til for at købe Edvard Munchs
kendte billede i New York.

OSLO. Man skal have den store tegnebog frem,
hvis man vil have fingre i et af verdenshistoriens
mest kendte malerier.
Forretningsmanden Petter Olsen sætter således

sin originaludgave af den norske maler Edvard
Munchs »Skrik« til salg hos auktionshuset Sothe-
by’s i New York. Det forventes at indbringe mindst
80 millioner dollar, svarende til 450 millioner dan-
ske kroner.
- Med tanke på hvor sjældent egentlige ikoner

kommer på markedet, er det vanskeligt at forudsi-
ge Skrigets værdi, siger Simon Shaw ved Sotheby’s
i New York.
Han betegner maleriet som et af de vigtigste på

private hænder. Maleriet er den eneste af de fire
originaludgave af Skriget, som er i privat eje.
To andre udgaver er ejet af Munchmuseet i Os-

lo, der ejer cirka halvdel af alle Munchs malerier,

mens den fjerde udgave er
ejet af Nasjonalgalleriet i
Oslo. Petter Olsen fortæl-
ler ifølge NTB, at han vil
bruge overskuddet fra sal-
get på at bygge et nyt
museum, kunstcenter og
hotel ved Ramme gård i
Son syd for Oslo. Maleriet
er en del af en større
Munch-samling, som Pet-
ter Olsens far, Thomas Fre-
drik Olsen, samlede.
Maleriet er dateret til

1893, selvom senere undersøgelser angiveligt pe-
ger på 1910. Maleriet er et af de mest kendte i
verden, og især to tyverier i nyere tid har været
meget omtalte. Under åbningsceremonien ved
vinter-OL i Lillehammer i 1994 blev Nasjonalgalle-
riets udgave stjålet, og den 22. august 2004 blev
et af Munchmuseets eksemplarer stjålet. Begge er
fundet igen.
Edvard Munch levede mellem 1863 og 1944 og

er kendt som en af de første repræsentanter for
den modernistiske retning ekspressionisme. Kunst-
retningen var særligt udbredt mellem 1910 og
1925 og blev også tegnet af blandt andet tyske
Emil Nolde og hollandske Vincent van Gogh.
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Skriget til salg i New York

AABENRAA. Elke Marie Møller udstil-
ler til og med den 31. marts på Aa-
benraa Biblioteks gallerivæg.
Elke Marie Møller kommer fra Aa-

benraa og er pædagog med speciale
i kunst.  Elke er et fabulerende men-
neske, som er en skarp iagttager af
sine omgivelser. Hun har altid inter-
esseret sig for billeder som udtryk-
smiddel og har suppleret sit naturta-
lent med undervisning på anerkend-
te skoler, blandt andet et årsstudium
på Sønderjyllands kunstakademi og
en kunstterapeutisk uddannelse.
Elke Marie Møller er netop nu op-

taget af at skildre kvinder og  de
forskellige sindsstemninger, kroppens
og ansigtets udtryk. Hun arbejder
mest med akvarel, akryl og  bland-
teknikker.
Hun eksperimentere med collage

og maleri, hvor et fotografisk billede
bliver en del af et maleri, for eksem-
pel undervandsbilleder af kvinder.
Hun er dybt fascineret af,  hvad

farver kan gøre ved en og hvor beri-
gende, det er at lege med farver. 

(FlA)

Kvinder på
Aabenraa
Bibliotek

SKÆRBÆK. Jeppe Aakjær, Johan Skjold-
borg, Johannes V. Jensen er blot få ek-
sempler på Limfjordsdigtere, men der er
mange flere, også nulevende kendte og
sikkert mindre kendte digtere fra egnen
omkring Limfjorden. 
Det vil tidligere bibliotekar i Skærbæk

Jens Jørgensen fortælle om når han gæ-
ster Caféeftermiddagen i Emanuel på
Tøndervej i Skærbæk søndag d. 26. febru-
ar
En ægte Limfjordsdigter og forfatter er

født og opvokset ved Limfjorden. Jens
Jørgensen fortæller om dem og plukker
underholdende eksempler af den usæd-
vanligt store skare af digtere og forfatte-
re, som kommer fra egnen ved Limfjorden.
De tre ovennævnte Limfjordsdigtere er

alene repræsenteret med 26 sange i høj-
skolesangbogen. Jens Jørgensen foreslår
sangene og Tove Tersbøl sidder ved klave-
ret ved sæsonens sidste Caféeftermiddag,
der begynder klokken 14.30.
Entreen er 50 kroner inklusive kaffe-

bord. (FlA)

Limfjordens
digtere i
Skærbæk

Edvard Munchs
»Skriget«.
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