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Anmeldelse. En 20-årig bliver
forelsket i en 80-årig i »Harold
und Maude« på Landestheater. En
tragikomisk fortælling om regler,
moral og rigorisme.

SLESVIG. Filmen »Harold and Maude« floppede,
da den kom i 1971. Men senere er den blevet
kult og er blevet sat op i biograferne med stor
succes.
Nu er den tragikomiske historie om en 20-

årig mand med livslede og en 80-årig kvinde
med livslyst blevet sat op i en spændende ver-
sion på Landestheater. Med en sprudlende
præstation af den grå og smukke Ingeborg
Losch i hovedrollen som Maude. Den rolle lig-
ger lige til højrebenet for hende, og hun fik
også et bragende bifald efter tæppefald ved
premieren på Slesvig Teater.
Nicolas Menze spiller den unge mand, der

vokser op i et snævertsynet og konformt over-
klassemiljø, der kun lever ved at fingere selv-
mordsforsøg og gå til ukendte menneskers be-
gravelser i den lokale kirke.

En levende død
Hans mor, Mrs. Chasen (Andrea Beckmann) er
en levende død, mennesket, der kontrollerer sit
liv så meget, at der ikke er noget liv tilbage.
Til en af begravelserne møder han Maude,

der er en voksen udgave af Pippi: Revnende li-
geglad med regler, moral og herligt befriet for

rigoristisk tænkning.
Deres venskab bliver til forelskelse, som det

omgivende samfund i al dets skinhellighed ikke
kan fordøje. Som den bigotte præst så malerisk
beskriver det, da han bliver pudset på sagen af
Mrs. Chasen: »Deres unge stærke krop mod så-
dan en gammel rynket kvindekrop og disse
hængebryster. Jeg tror, jeg besvimer«, når han
lige at få afleveret i sin besked til Harold, inden
han falder om. Vi andre får aldrig elskoven at
se. De elskende lister sig ud til siden - og alt
bliver overladt til vor fantasi.
Og sådan bevæger forestillingen sig elegant

mellem det alvorlige og det komiske samt det
lette og det dybsindige. »Harold und Maude« er
ikke noget psykologisk studium, men blot en
hyldest til fri tænkning.

Høj underholdningsværdi
Skuespillet har en høj underholdningsværdi, og
Malte Lübbes scenografi og kostumer er både
enkle og raffinerede. Hele stykkets pointe står
og falder med hovedfiguren Maude, der med
sin kontrast viser, hvordan et samfund omgås
det unormale og det afvigende, og denne kon-
trast kommer ikke mindst frem gennem Inge-
borg Loschs meget indlevende, naturlige og li-
gefremme skuespil.
Nicolas Menze er oppe mod stærkt modspil

fra Ingeborg Losch, men står distancen. Andrea
Beckmann har en formidabel artikulation, der
får konventioner og moral frem i al sin latter-
lighed uden, at det bliver for teatralsk. Det go-
de ved tysk teater sammenlignet med megen
dansk skuespil er, at der stadig bliver talt tyde-
ligt.
Resten af skuespillerlisten, Herbert Wegner,

Ulrich Herold, Nina Mohr, Jürgen Böhm og Re-
né Rollin er staffage, der skal holde de andre
roller kørende - men især de to sidstnævnte får

en hel del ud af deres biroller. René Rollin er en
aldeles morsom politibetjent, en lidt træt em-
bedsmand, der bare sørger for, at samfundets -
måske - rigide regler bliver overholdt.
»Harold und Maude« er særdeles underholden-
de teater. Ej blot til lyst- men også til gavn.

Schleswig-Holsteinisches Landestheater: Ha-
rold und Maude - af Colin Higgins. Instruk-
tion: Stefan Rogge. Premiere på Slesvig tea-
ter, søndag aften. Vises i NordseeCongress

Centrum i Husum i aften, i Stadthalle i Nibøl
på søndag, i Großer Garten i Frederiksstad
på mandag, på Flensborg Teater den 8., 11.
og 22. marts samt den 7. og 14. maj, på
Rendsborg Teater den 3. april og igen på
Slesvig Teater den 17. marts.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ung mand i
kanen med 
en bedstemor

Der er amoriner i luften. Bedstemor er som en ung pige, og ynglingen (Nicolas Menze) er som en
gammel mand - til at begynde med. Ingeborg Losch er et fund til rollen som Maude.

DANMARKS RADIO forpligter sig i den ny
public service-aftale til at lægge særlig
vægt på »den kristne kulturarv«. Tidligere
var Danmarks Radio blot forpligtet til at
formidle »den danske kulturarv«, men
denne formulering er netop blevet udvi-
det i aftalen mellem Danmarks Radio, det
danske kulturministerium og de politiske
forligspartnere bag medieaftalen i Dan-
mark.

HVAD BETYDER public service? Jo, Dan-
marks Radio er Danmarks eneste fuldt li-
censfinansierede og dermed brugerbetalte
radio- og tv-station. Licensen fastsættes
af Folketinget og forpligter Danmarks Ra-
dio til at  arbejde »i folkets tjeneste«. Dan-
marks Radio skal påtage sig en række
samfundsmæssige og kulturelle opgaver
og skal også sikre, at danskerne får et
stort og alsidigt udbud af kvalitetsudsen-
delser i radio og tv.

DEN NY FORMULERING har både fået ros
og kritik, hvilket dog ikke er anliggendet i
denne kommentar. Det er en pressemed-
delelse, der i sidste uge blev udsendt af
musikfestivalen FolkBaltica i Flensborg. I
pressemeddelelsen antyder festivalen, at
den ny formulering i public service-afta-
len skulle have en indflydelse på, hvorvidt
kanalen dækker forårets syvende udgave
af musikfestivalen i grænselandet.

I PRESSEMEDDELELSEN glæder FolkBalti-
cas presse- og informationsmedarbejder,

Friederikke Neermann, sig med rette over,
at Norddeutscher Rundfunk, Deutschland-
radio Kultur og Westdeutscher Rundfunk
vil sende fra en række koncerter i Flens-
borg i april. Men videre hedder det:
»Danmarks Radio, som var med de første

par år, skal nu ifølge deres public service-
kontrakt ikke længere kun præsentere den
danske kulturarv, nu skal de afspejle den
kristne danske kulturarv, så Danmarks Ra-
dio er helt fraværende«.

DET LYDER GANSKE uskyldigt. Men det er
faktisk grove løjer. Det, der her slipper ud
mellem sidebenene her, er en påstand om,
at Danmarks Radios fravær under festiva-
len i april kan kædes sammen den ny for-
mulering i public service-forpligtelsen.
Uanset om festivalen nu bagefter forsøger
at trække insinuationen tilbage.

MED DE LOKALPATRIOTISKE briller kan
man kun kun bifalde FolkBalticas stærke
ønske om, at Danmarks Radio også bruger
sendetid på festivalen. Det vil give områ-
det og musikken en nyttig publicity nord
for Kongeåen og øst for Lillebælt. Men at
drage en kobling til, at dette skulle handle
om Danmarks Radios nye kristne public
service-forpligtelse er for tyndt.

DER BLIVER ARRANGERET ufattelig megen
kultur, og alle steder skriger netop den og
den kulturarrangør på opmærksomhed.
Det er selv for en public service-station

ganske umuligt at efterkomme alle øn-

sker. Danmarks Radio skal også leve op til
journalistiske væsentlighedskriterier, og
her er en endnu forholdsvis lille festival
som FolkBaltica oppe i konkurrence mod
en masse andet.
Der findes snesevis af danske provinsfe-

stivaler, der har lige så meget spændende
at byde på som FolkBaltica, og endog flere
besøgende, festivaler som aldrig har op-
nået og aldrig nogensinde opnår at kom-
me i Danmarks Radio.

AT STORE TYSKE radio- og tv-stationer
vælger at dække festivalen, kan man kun
glæde sig over. Men det bekræfter blot
antagelsen om, at der på landsplan i Tysk-
land generelt er en større interesse og et
større publikum for den type musik, Folk-
Baltica præsenterer, end der er på lands-
plan i Danmark. Måske kan det laves om.
Det kan man da kun håbe.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hvor er det lige, det kristne kommer ind i billedet?
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Sjette
sæsonkoncert
SLESVIG. Slesvig-Holstens
Symfoniorkesters sjette sæ-
sonkoncert byder på musik af
Carl Maria von Weber, Felix
Mendelssohn Bartholdy og Ja-
mes MacMillan. Sopran Sophie
Witte er solist, og dirigent er
Mihkel Kütson.
Koncerterne finder sted i

Slesvig Teater den 8. marts
klokken 19.30, i Det tyske Hus
i Flensborg den 9. marts klok-
ken 19.30, i NordseeCongress-
Centrum den 10. marts klok-
ken 20 og i Rendsborg teater
den 11. marts klokken 19.30.

(FlA)

Fire kunstnere
fra Angel
FLENSBORG. Kunsthandlen
Messerschmidt viser fra den 5.
marts til den 2. april en udstil-
ling med to nulevende kunst-
nere i selskab med malerier af
Fritz Dingkuhn (1894-1979)
og Hans Holtorf (1899-1984).
Det er Michael Arp og Dorot-
hee Bachem, der begge bor i
Angel ligesom deres to afdøde
kolleger.
Fælles for de fire kunstnere

er, at de alle malede henholds-
vis maler landskaber og by-
landskaber i området. »Fire
Angel-kunstnere« er derfor
overskriften på udstillingen,
der vises i kunsthandlens loka-
ler i Norderhofenden 16. (FlA)


