
Anmeldelse. Frits
Helmuths forestilling
om sin far og hans
revyviser er en ople-
velse af de sjældne.
Det blev til et godt
genhør med de gamle
viser, da den store
karakterskuespiller
besøgte Flensborg.
Dialogerne var dog
pauvre.

FLENSBORG. Frits Hel-
muth er og bliver en ægte
kopi, når han mindes sit
fædrende ophav, Osvald.

Osvald Helmuth var en
folkekær revyskuespiller.
Frits Helmuth er knap så
rundt et gemyt, men til
gengæld en fremragende
karakterskuespiller.

Derfor er det ganske vo-
veligt at synge sin fars vi-
ser. Og det duer heller ikke
rigtigt. Problemet er, at han
ligner sin far så meget, at
det er uundgåeligt ikke at
sammenligne... Mener nog-
le.

Bekræftelse skal de ikke
søge i de kommende linjer.

For nok har Frits Hel-
muth selv svoret, han al-
drig ville spille sin far, for-
di han ikke ville sættes i
bås med Osvald.

Men hvilken skuespiller
bliver nogensinde den fi-

gur, de gør et forsøg på at
portrættere på scene?

Tusinder biografier er
blevet fortalt på teatret.
Hvorfor skulle det så være
et problem, at sønnen age-
rer far - for andre end søn-
nen selv? Det er en sjæl-
denhed og derfor alene en
oplevelse i sig selv, at far og
søn kan ligne hinanden så
meget - selv næsens farve
er identisk.

Dertil kommer det ku-
riøse, at Frits Helmuths
søn, Mikael Helmuth, har
instrueret.

Mammutportræt
Fredag aften kom Frits
Helmuth til Flensborg med
forestillingen »Rundt om
Osvald«. Her kiggede vi si-
delæns ind i et slidt
varietéteater med en sce-
nografi af garderobe og
scene. Frits Helmuth spil-
ler sig selv som ansat til at
optræde med sin fars gam-
le viser.

Højre væg i dekorationen
er fyldt med et mammut-
portræt af Osvald. Det er
næsten som om, han kigger
ned fra det høje i denne an-
tydning af hans kolossale
format.

»Ølhunden« glammer fra
første nummer. Efter denne
modige begyndelse synger
Frits Helmuth blandt an-
det »Havnen« og »Hende
konen, kællingen, madam-
men« i første afdeling. »Dit
hjerte er i fare Andresen«
bliver præsenteret med den

nødvendige underspillede
lune - en absolut topscorer.

I anden afdeling sæt-
ter»Vi har det, åh-åh« mas-
ser af humør og kulør på
forestillingen.

Jævne dialoger
Dialogerne mellem viserne
nærmer sig til gengæld det
dilettantiske. De bliver
skam udmærket spillet i
Frits Helmuths selskab
med påklæderen i John
Martinus’ skikkelse.

Men forfatteren, Klaus
Rifbjerg, burde have skre-
vet dem om. Godt nok kas-
ter dialogerne lys over per-
sonen Osvald Helmuth,
men der er så lidt dramatik
i dem, at de ligeså godt
kunne have været serveret
som monologer.

Det rokker ikke ved det
generelle indtryk af glad
genhør fra gamle dage.

Forestillingens viser kan
i øvrigt høres på cd’en
»Frits synger Osvald«
(Universal).

Privat Teatret: Osvald &
søn - Rundt om Osvald.
Iscenesættelse: Mikael
Helmuth. Musik:
Karsten Vogels Orkester.
Flensborg Teater, fredag
aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.
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Frits Helmuth er ikke havnet i forreste række af dansk kultur ved at bruge sit familie-
navn - tværtimod. Han er en anden end sin far. (Foto: Jan Persson)

KULTUR

En ægte kopi

To koncerter i Volksbad
FLENSBORG. En rullende baslyd, markant guitar
og tyske tekster, der bliver »smidt i hovedet« på
publikum.

Det er ifølge en pressemeddelelse fra kulturhuset
Volksbad det, der er i vente, når bandet Planlos på
fredag spiller i det gamle badehus på Skibbroen.
Koncerten begynder klokken 21 med Flensborg-
gruppen Mr. Burns som opvarmning.

På lørdag klokken 20 kommer klezmer-orkestret
Di Chuzpenics fra Krakow og spiller jødisk musik
med østeuropæiske rødder. Besætningen består af
fløjte, obo, violin, akkordeon og kontrabas. (FlA)

Ni timer om Thomas Mann 
RENDSBORG. Den står på
Thomas Mann, når folkehøjsko-
len Nordkolleg i Rendsborg den
7. februar inviterer til en lang
læseaften. Fra klokken 18 til tre
om natten læser 12 personer op
af Thomas Manns roman »König-
liche Hoheit«, der udkom i 1909.
Blandt oplæserne er litteratur-
professor Heinrich Detering fra
Kiel, forfatteren Doris Runge og
den tidligere leder af Nordkolleg,
Stephan Opitz.

Billetter koster 45 euro. Med i
prisen er inkluderet en middag
og drikkevarer.                      (FlA)

Maurice Gibb er død 
MIAMI. Reuters Sangeren Maurice Gibb fra det le-
gendariske band The Bee Gees døde i går 53 år. 

Maurice Gibb blev indlagt på et hospital i Miami
torsdag med mavesmerter, men fik angiveligt hjer-
testop i forbindelse med en operation i maveregio-
nen.  Ud over at være sanger spillede Maurice Gibb
bas og keyboard i bandet, der hittede med flere sto-
re discoslagere. Musikken til filmen Saturday Night
Fever blev et megahit, der blev solgt i flere end 60
millioner ekspemplarer. 

Maurice dannede gruppen The Bee Gees sammen
med sin tvilling Robin og deres storebror Barry i
1958 i Brisbane i Australien. /ritzau/

Stjålne
Beatles-
optagelser
er fundet 
LONDON. 500 originalop-
tagelser med The Beatles,
som blev stjålet i 1970erne,
er fundet i Holland. 

Sangene på båndene har
aldrig før været udgivet og
har kun været til at skaffe
som piratkopier. 

Båndene blev fundet un-
der en fælles britisk-hol-
landsk politirazzia mod pi-
ratkopiering. To personer
blev fredag anholdt i det
vestlige London og fire
mænd i en by nær Amster-
dam. Der var umiddelbart
ingen yderligere oplysnin-
ger om de anholdte. 

Båndene indeholder de
såkaldte Get Back-indspil-
ninger. Det var tanken, at
de skulle indgå i et album
af samme navn i 1969, men
projektet blev droppet. 

I stedet kom nogle af san-
gene, blandt andre Get
Back, med i Beatles-al-
bummet Let It Be, mens 
resten forsvandt. 

Originalindspilningerne
indeholder snesevis af hele
sange og brudstykker af
numre, som Beatles prøve-
de og siden forkastede.
Gennem de senere år er pi-
ratkopier dukket op i Eu-
ropa og USA.

/ritzau/

Heinrich 
Detering.Det uvirkelige vand

HUSUM. 20 døde og fire
savnede. 30.000 stærkt be-
skadigede eller ødelagte
ejendomme. 180 broer og
740 kilometer veje skyllet
væk eller ødelagt. 40.000
arbejdspladser er forsvun-
det. Og en samlet regning
på 16,5 milliarder euro.

Regnestykket efter den
store oversvømmelse i
Sachsen sidste år er ligeså
uvirkeligt, som alle de bil-
leder vi pludselig så i fjern-
syn og aviser i sensomme-
ren 2002.

Inden for 24 timer faldt
op til 312 liter vand på en

kvadratmeter, og indbyg-
gerne i Dresden og Pirna
kunne sejle i gaderne som i
Venedig.

To forfattere, Karina og
Jürgen Helfricht, har ud-
sendt en lille letlæst bog på
størrelse med et cd-omslag.
Heri beretter de to med be-
givenhederne på afstand og
alligevel i frisk erindring.

Fotografierne er griben-
de, teksten informativ og
indlevende. Kampen for at
redde Dresdens turistat-
traktioner får forholds-
mæssig stor omtale, men
bogen ærer også de mange

mennesker, der næsten
non-stop kæmpede for at
begrænse skaderne: De fri-
villige hjælpere, der skov-
lede slam, lagde sandsæk-
ke og sugede vand væk fra
de mest udsatte områder.

Man savner dog en præ-
sentation af forfatterne.

Katarina und Jürgen
Helfricht: Die Jahr-
tausendflut - 2002 in
Sachsen. 120 sider, 5.95
euro (Verlagsgruppe
Husum).

Hans Chr. Davidsen

Forsiden af bogen
»Die Jahrtau-
sendflut«. Sem-
per-opearen og
Zwinger i Dres-
den står under
vand.


