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H.C. Andersen møder sin 
tyske kompagnon, den ene af

brødrene Grimm. Et af de mere
morsomme indslag med skue-

spillerne Claus Riis Østergaard
og Peter Dahlgaard.

(Foto: Annelene Petersen)

KULTUR

James Bond er blevet til fantasy
Anmeldelse. Stirb an 
einem anderen Tag be-
væger James Bond over fra
det underspillede til action
og udstyrer ham og fjen-
derne med topteknologi -
men det bliver lidt trivielt.

FLENSBORG. En nordkoreansk
oberst, der får de fleste af landets
generaler med sig og ved hjælp af
et avanceret satellitvåben købt for
afrikanske bloddiamanter, vil
prøve at erobre verdensherredøm-
met.

Man kan ikke sige andet, end at
producenterne af James Bond-fil-
mene følger med tidsånden, når
det drejer sig om at finde skurke.
Selvfølgelig må den onde i den 20.
film om den britiske topagent
komme fra et af de lande, der jo
også meget betegnende kaldes
slyngelstater. At den pågældende
slyngelstat så i mellemtiden har
fået atomvåben, og at det har fået
USA til at søge en fredelig løsning
i stedet for militær intervention, er
noget andet.

Det er realiteterne i livet, og dem
har James Bond som bekendt ikke
meget med at gøre. Filmene drejer
sig om fantastiske historier iblan-
det lidt erotik og med spektaku-
lære scener. Det sidste er der med
den ny filmteknologi blevet ekstra
gode muligheder for, og Die Anot-
her Day, som filmens originaltitel
er, er spækket med en lang række
forfølgelser, voldsomme slagsmål
og eksplosioner, der sætter bin La-
den i skyggen.

Topagenten, der for øvrigt i dette
epos for første gang opnår at blive

sat fra bestillingen i en kort perio-
de, redder livet så mange gange og
i så faretruende situationer, at det
nærmest bliver litani: Vi ved jo, at
han ikke dør, så spørgsmålet er ba-
re, hvordan han slipper fra skurke-
ne.

På den måde bliver Bond til ren
fantasy, og man kommer til at dra-
ge en parallel til dengang, Harri-
son Ford i en dags tid hægtede sig
fast til en neddykket ubåd (sic),
hvorefter han steg op og tilintet-
gjorde sine fjender.

For mange penge i 007
Nede i biografmørket sidder man
og længes nærmest efter dengang,
de lod Superman dø, fordi oplags-
tallet for seriehæftet var blevet for
ringe. Dengang var vi mange dren-
ge, der græd, men der er nok stadig
for mange penge i 007 til, at de la-
der ham dø.

Små udviklinger i det ellers ret

fastskruede tema er der dog hver
gang.

Denne gang arbejder Bond sam-
men med den amerikanske topa-
gent Jinx, spillet af den meget
smukke og godt agerende Halle
Berry. Hun har for øvrigt en Oscar
i bagagen fra en tidligere film. Det
har der hidtil ikke været for mange
af Bonds kvinder, der havde.

Madonna har også en kort op-
træden, foruden at hun synger ti-
telsangen. Og så har våbeneksper-
ten Q fået en god afløser i John
Cleese fra hedengangne Monty Py-
thon. Han udstyrer blandt andet
James Bond med en usynlig bil - så
sig ikke, at det der med fantasy er
overdrevet.

Men alle rejehop til trods er der
ikke ret meget nyt og overraskende
i filmen, og man må spørge sig selv,
om serien ikke ret beset er udtømt.

Lidt trivielt er det efterhånden.
Jens Nygaard 

James Bond, ali-
as Pierce Bros-
nan, er i den ny
film blevet udsty-
ret med en ameri-
kansk kvindelig
topagent som
makker - spillet
af den smukke og
dygtige Halle
Berry.

Blot til lyst
Anmeldelse. H.C.
Andersens liv blev i
Husumhus blot brugt
til en ordentlig om-
gang gas og ordgejl.
Morsomt - men hel-
ler ikke mere.

HUSUM. Det var blot til
lyst.

Svalegangen fra Århus
gæstede fredag aften
Husumhus med 87 hæs-
blæsende minutter om H.C.
Andersens 70 år lange liv.

Allerhøjest to minutter af
forestillingen var der en
smule alvor i. Det havde
heller ikke været godt, hvis
de to skuespillere Peder
Dahlgaard og Claus Riis
Østergaard netop havde
lagt humor ind i den triste
historie om den lille pige
med svovlstikkerne.

De 85 øvrige minutter af
forestillingen var hektiske
spring i tid og sted. Det var

morsomt og overraskende
teater af kontraster, bratte
skift og komedie med
knald på.

Men hvis man troede, at
H.C. Andersen kom til at
stå i centrum for forestil-
lingen, tog man fejl.

Gas og gejl
Eventyrdigteren blev blot
brugt til en ordentlig om-
gang gas og ordgejl - men
meget virkningsfuldt må
man sige. Og kanongodt
spillet.

H.C. Andersens liv og de
historiske fakta i 1800-tal-
let har ingenlunde indgy-
det de to iscenesættere,
Jannik Fuglsang og René
Vase, ærefrygt.

For eksempel hævdes
det, at Danmark i de Sles-
vigske Krige kæmpede
mod Tyskland. Det var som
bekendt i den første krig
1848-50 mod slesvig-hol-
stenerne, Preußen og Det
tyske Forbund og i den an-
den krig i 1864 mod 
Preußen og Østrig. Den

fejlinformation burde have
været slettet af både fore-
stilling og program, efter at
forestillingen nu har kørt i
længere tid.

Forlægget for H.C. An-
dersens liv på 87 minutter
er den store engelske suc-
ces, hvor et hold skuespil-
lere gennemgår Shakespe-
ares samlede værker på en
time. Helt fra start fik pub-
likum inddirekte besked
om, at H.C. Andersen-ud-
gaven heller ikke skulle ta-
ges alt for højtideligt. Pe-
der Dahlgaard og Claus 
Riis Østergaard gik rundt i

salen og gav hånd til til-
skuerne - og huskede
såmænd også flere af nav-
nene undervejs i forestil-
lingen. Sidder I godt - er
det ikke hyggeligt?

Nej, her skulle ikke blot
spilles kukkasseteater. I
pausen blev der uddelt »I
Danmark er jeg født« og
lightere til tilskuere, der
skulle illuminere salen, da
H.C. Andersen blev kåret
som æresborger i Odense i
det herrens år 1867.

Der blev også improvise-
ret, da det var kommet de
medvirkende for øren, at

Birthe Hein blandt publi-
kum til daglig synger i kir-
kekor.

- Du synger i kirkekor,
Birthe... så fik vi andre en
forklaring på, hvorfor kir-
kerne står tomme...

Små stik
Hvis der var små stik, der
havde en mening, så var
det komediens behandling
af H.C. Andersens seksual-
liv - eller rettere efterti-
dens eksperters endeven-
den af de små gådefylde
krydser, som eventyrdigte-
ren satte i sin almanak.

Svaret på al denne hurlum-
hej og mystik var en kort
og kontant sketch med An-
dersens egen historie om en
fjer, der bliver til ti høns.

Vi lo. Og det var forment-
lig også det eneste, mænde-
ne bag dette stykke ville
have os til.

Svalegangen: H.C. An-
dersens liv og værk - På
87 minutter. Husumhus,
fredag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

★ ★ ★

Film-fakta
•Titel: James Bond - Stirb an ei-
nem anderen Tag (James Bond -
Die Another Day) 

• Instruktion: Lee Tamahori.
Medvirkende: Pierce Brosnan,
Halle Berry, Rick Yune, John 
Cleese, Dame Judi Dench, Michael
Madsen, Toby Stephens.

• Længde: 134 Minuten, tilladt for
alle.

• Nærmeste biografer: Kinopolis
og Neues Palast i Flensborg, Ni-
bøl, Husum, Vesterland, Rends-
borg og Capitol i Slesvig.

Slotsbio
lukker
HADERSLEV. Slotsbio
i Haderslev lukker.
Biografen har været
ude i for stærk konkur-
rence med de to andre
biografer i Haderslev,
Kosmorama og Gara-
gebio, der er tilknyttet
filmværkstedet.

Slotsbio har eksiste-
ret i godt 20 år og har i
høj grad overlevet på
frivillig arbejdskraft.
Biografen særkende
har været de mere al-
ternative og smalle
udenlandske film.(FlA)

Musikfestival
skal spare
KIEL. Slesvig-Holsten
Musik Festival skal
spare mindst 139.500
euro på budgettet
næste år.

Det ligger fast, efter
at regeringen i Kiel har
besluttet at skære dra-
stisk i tilskuddet til
musikfestivalen.

Rolf Beck, driketør
for Slesvig-Holsten
Musik Festival, »er op-
rørt over oplysningen«,
skriver Deutsche Pres-
se Agentur:

- Det er fuldstændig
uacceptabelt at skulle
læse om besparelser i
aviserne, når vi allere-
de er langt henne i
planlægningen af pro-
grammet for næste fes-
tival, siger Rolf Beck
til nyhedsbureauet.

Besparelserne kan
medføre, at allerede
planlagte koncerter
bliver aflyst. (FlA)


