
Anmeldelse. Møllens
udgave af folke-
komedien »Harry og
kammertjeneren« er
enkel og direkte. Alle
bipersoner er væk, så
der zoomes ind på
forskelligheden og
samhørigheden 
mellem de to hoved-
roller.

STORE VI. Det er egentlig
teater, men det er som om,
det er virkelighed, fortalte
min ni-årige datter efter at
have set Teatret Møllen
spille »Harry« i Flensborg-
hus i sidste uge.

Mandag aften fik far-
mand chancen på Store Vi
danske Skole, hvor Møllens
to skuespillere Ragnhild
Kaasgaard og Connie Tron-
bjerg spillede forsamlings-
husteater - overvejende for
et voksenpublikum. Hele
sidste uge blev Møllen spil-
let for skoleklasser i Flens-
borghus.

Et par forestillinger måt-
te dog flyttes, da teatret fik
stjålet en minidisc til flere
tusinde kroner - den ene af
dem rykkede fra Flens-
borghus til Store Vi man-
dag formiddag.

»Harry« er en forkortet
udgave af den danske fol-
kekomedie »Harry og kam-
mertjeneren« - uadskille-
ligt forbundet med Ebbe
Rode og Osvald Helmuth i
familiefilmen fra 1961.

Barberet udgave
Den stærkt provinsielle
Harry (spillet meget man-

digt af kvinden Ragnhild
Kaasgaard) arver penge,
som han straks bruger på
en butler.

Fabricius (Connie Tron-
bjerg) tager jobbet og mø-
der en helt anden verden,
ligesom Harry ser en anden

verden. Da Fabricius skal
rejse, finder han selv på en
løsning for at kunne blive.

Møllen har barberet

kraftigt i originaludgaven
af »Harry og kammertjene-
ren« - uden at det gør no-
get. Vi møder aldrig fyrst

Igor, autoforhandleren
Krause eller plattensla-
geren kaldet Biskoppen. I
stedet for fokuseres der på
forskellene, men også sam-
hørigheden mellem Harry
og Fabricius. Og der er
masser af løjer, varme og
ømhed i dialogerne.

Enkelt og direkte
Kammerspillet er 45 mi-
nutter med flashback.

Det begynder med det
forestående brud mellem
den lidt klovnede Harry og
den korrekte og venlige
kammertjener. Derpå kører
forestillingen i en stor ring
med megen humor under-
vejs og slutter samme sted,
i afskedsscenen.

Connie Tronbjerg taler
distingveret, og Ragnhild
Kaasgaard gør det fremra-
gende på jysk (Det er
næsten som om, man ken-
der denne ærkejyske type
et eller andet sted fra...).

Begge skuespillere er
enkle og direkte i deres in-
time spil. Tilskuerne dra-
ges med ind i stykket, så
det nogle gange er svært at
kalde dem for publikum.
Og her er det, at det unge
publikum nok ved, at det er
teater, men alligevel føler,
det er meget virkeligt.

Teatret Møllen: Harry.
Store Vi danske Skole,
mandag aften. Medvir-
kende: Connie Tronbjerg
og Ragnhild Kaasgaard.
Instruktion: Gitte Kath.
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen
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Harry og Kammertjeneren er den rørende historie om et venskab, der opstår mellem to vidt forskellige mennesker fra
to miljøer. Connie Tronbjerg (til venstre) og Ragnhild Kaasgaard bevarer de essentielle episoder og atmosfæren i den
gamle danske folkekomedie. (Foto: Jonna Kjeldsen)

Harry barberet med succes

Dronningens bibelbilleder 
har stor succes i Kiel
Udstilling. Mere end
1600 gæster besøgte
den første uge udstil-
lingen med Dronning
Margrethes tusch-
tegninger i Kiel.

KIEL. Udstillingen med
Dronning Margrethes bi-
beltegninger i Kiel er en
stor succes. Allerede efter
den første uge har arran-
gøren, Deutsch-Dänische
Gesellschaft, noteret over
1600 besøgende i Pom-
mernkapelle i Kiels Sct.
Nikolaikirche.

Det oplyser formanden
for det dansk-tyske selskab
i Kiel, pastor Annie Lander
Laszig.

Kiel er første station i
Tyskland. Efter planen
kommer udstillingen den
10. februar til Dansk Cen-
tralbibliotek i Flensborg,
hvor den vises til den 28.
februar.

Tegningerne er et resultat
af et samarbejde mellem
Dronning Margrethe og
Det Danske Bibelselskab.
For to år siden udgav bi-
belselskabet en bibel i stort
format, som kan bruges
som både alter- og familie-
bibel.

Bibelen er også et synligt
tegn på rigsfællesskabet og
det kirkelige fællesskab

mellem Danmark, Grøn-
land og Færøerne, da alle
tre landes sprog er repræs-
enteret.

Bibelselskabet anmodede
Dronning Margrethe, om
hun ville tegne en række
vignetter, og det skete i
samarbejde mellem dron-
ningen og grafikeren Kurt
Rohde.

Dronning Margrethe har
selv udvalgt de motiver,
hun ønskede at arbejde
med. Udstillingen omfatter
24 originale tuschtegninger
- cirka halvdelen af dem,
hun har skabt til rigs- og
slægtsbibelen.

Udstillingen i Kiel kan
ses til og med den 2. febru-
ar. Hans Chr. Davidsen

Dronning Margrethe vurderer sammen med grafikeren
Bent Rohde de vignetter, hun har leveret til den danske
rigs- og slægtsbibel. Vignetterne kan for tiden ses i Kiel.

(Foto: Rune Hansen)

Silds
forfatter
læser op
VESTERLAND. For-
fatteren Moritz Rinke
(født 1976) blev sidste
år valgt som »Insel-
schreiber« på Sild.

Han nåede dog kun
at være på øen ganske
kort tid, fordi han var
optaget af Nibelungens
Ring i Sydtyskland -
blandt andet af tids-
krævende retssager om
ophavsretten til den ny
version.

I disse uger indhen-
ter Moritz Rinke det
forsømte. Berlin-for-
fatteren er ved at
lægge sidste hånd på
sit essay »Das Wichtig-
ste an einer Insel ist
das Wasser drum her-
um«, som han har fået
et legat på 5000 euro
for at skrive.

Torsdag den 30. ja-
nuar klokken 20 læser
Moritz Rinke op af sin
tekst hos pastor Jon
Hardon Hansen i den
danske præstegård i
Vesterland. Der er gra-
tis adgang til arrange-
mentet.

(FlA)

Ny redaktion i Haderslev
HADERSLEV. På Videoværkstedets årsmøde er der
blevet valgt tre nye medlemmer til projektredaktio-
nen i Haderslev.

De tre nye hedder Michael H. Kirkegaard, Thomas
Wolsing og Cecilie Rosdahl. Michael H. Kirkegaard
er 49 år og fra Fåborg. Han er billedhugger med
mange års erfaring inden for eksperimenterende
film, video og installationer.

Den 38-årige Thomas Wolsing arbejder med
skulptur, maleri og installationskunst. Den 27-årige
Cecilie Rosdahl siger,  hun går ind i arbejdet i pro-
jektredaktionen »for at værne om den, ånd der her-
sker på Videoværkstedet«. Fremtiden er nemlig
usikker når Haderslev Kommune til sommer stop-
per sin støtte til værkstedet.

De tre kunstnere sidder i projektgruppen sammen
med videokunstneren Jan Krogsgård og filmin-
struktør Lone Thau. Videoværkstedet har netop
haft 25 års jubilæum. (FlA)

Kunstnere tæt på Stibills
RENDSBORG. Lørdag den 1. februar åbner »Die
Rudolf Stibill-Gesellschaft e.V.« og museerne i Kul-
turzentrum Rendsburg en udstilling med kunstnere
tæt på digteren Rudolf Stibill. 

Udstillingen viser værker fra flere end 20 kunst-
nere, som har haft indflydelse på Stibill, der arbej-
dede i Øster Fjolde (Ostenfeld) ved Husum frem til
sin død i 1995. Ferniseringen starter klokken 14
med en introduktion af forhenværende minister-
præsident Björn Engholm. Udstillingen varer til 30.
marts. (FlA)

Günter Grass æresdoktor
LÜBECK. Nobelpristageren og forfatteren Günter
Grass udnævnes den 7. februar som æresdoktor på
Lübecks universitet. Günter Grass har boet i
Lübeck siden 1995 og er blot den femte, der får den
hædrende titel på hansestadens universitet. (FlA)


