
 KULTUR
Sjællandske ■  TIRSDAG 2. JULI 2019

13

Bisættelser og begravelser

Onsdag den 3. juli

 Fjenneslev Kirke, kl. 11.00: Britta Christensen

 Nyvangskirken, kl. 11.00: Svend »Smat« Jensen

 Vor Frue Kirke, kl. 12.00: Erik Børge Sørensen

 Raklev Kirke, kl. 13.00: Lizzi Bruun Wessel

Lægen og venstrefl øjspoliti-
keren Lars Hutters er død, 
77 år gammel.

Det fremgår af en dødsan-
nonce i Politiken.

- Vores elskede mand, far, 
svigerfar, morfar, læge og 
oprører, Lars Otto Hutters, 
tabte desværre kampen mod 
kræft, skriver familien.

Lars Hutters blev født på 
en gård i Skuldelev ved Ros-
kilde og havde fem søskende. 
Forældrene var katolikker.

Som ung medicinstude-
rende deltog han aktivt i 
studenteroprøret på Køben-
havns Universitet, ligesom 
han i slutningen af 1960'erne 
ifølge Politiken var med til 
at formulere revolutionere 
kampskrifter og paroler.

Han blev uddannet læge 
fra Københavns Universitet 
og arbejdede bl.a. på Kom-
munehospitalet i Køben-
havn, som han kæmpede en 
hård - men forgæves - kamp 
for at bevare.

Han engagerede sig også i en 
kamp mod lukning af pleje-
hjem.

Gennem hele sin karriere 
som læge var Hutters fagligt 
aktiv - bl.a. som fællestil-
lidsmand på Rigshospitalet, 
Kommunehospitalet og Fre-
deriksberg Hospital. I en pe-
riode var han også formand 
for de yngre læger i Region 
Hovedstaden.

»Lars Hulter til bulter« 
blev den gamle studentero-
prører efter sigende kaldt af 
sine partifæller i Venstre-
socialisterne (VS), som han 
indtil 1994 repræsenterede 
gennem 12 år i Københavns 
Borgerrepræsentation.

Han lagde lægegerningen 
på hylden i 2011, men var 
stadig aktiv i en række sam-
menhænge.

Privat var Lars Hutters 
gift med Inger. Han efterla-
der sig tre børn og fl ere bør-
nebørn.

/ritzau/

Dødsfald

Læge og lokalpolitiker Lars Hutters er død. På billedet ses Hutters de-
monstrere mod de bebudede besparelser i HS, Hovedstadens Syge-
husfællesskab, i 1998.  Foto: Bent Midstrup/Scanpix

Døde

TEATER: Holberg 
Teatret i Akademi-
haven i Sorø arbej-
der sig målbevidst 
frem mod 300-året 
for den første af 
mesterens komedie-
opførelser, og arbej-
det bærer frugt.

Entusiasmen er ikke til at 
tage fejl af. Omkring ildsjæ-
len Niels Vandrefalk er 
dannet en lille, ivrig trup af 
amatører, som frygtløst ka-
ster sig ud i alt muligt. I år 
mærker man meget tydeligt, 
at truppen er sammenarbej-
det og har det sjovt med at 
løse opgaverne.

Det er ellers ikke småting, 
Holberg Teatret har kastet 
sig ud i med den vilde kome-
die ”Ulysses von Itachia”. 
Ludvig Holberg skrev den i 
1724 som en parodi på krig 
og heltedyrkelse, og han ind-
drog både Homer og hele det 
græske univers af guder og 
sagnskikkelser og Cervan-
tes med hans vidunderlige 
fantasi om Don Quijote og 
Sancho Panza. Lidt panto-

mime-Harlekin og Colum-
bine kan man også spore, et 
godt skvæt italiensk com-
media dell’arte-tradition 
er kommet oveni, og så har 
Niels Vandrefalk endda 
blandet lidt amerikansk 
cowboy-romantik ind i det 
hele.

Det er ikke det nemme-
ste at få styr på, for hvem er 
klassiske nok til at overskue 
oldtiden, overgivne nok til at 
lave kåde løjer af det hele og 
frejdige nok til at gøre alt til 
populærkultur?

Domineres af mænd
Årets forestilling i den sær-
lige Søjlehal i Akademi-
haven domineres endda af 
mænd, der ellers ofte er en 
mangelvare i kor og ama-
tørteatre. Den snu Chilian 
er endda en mand med en 
kvinde indeni, og dermed 
følger Holberg Teatret en 
tendens i tiden med at lade 
kvinder overtage mande-
roller – senest Ann Eleono-
re Jørgensen som Malvolia 
i ”Helligtrekongersaften” 
og Tammi Øst som Richard 
III. Det peger fremad mod li-
gestillingssamfundet og må 
derfor prøves.

Holberg Teatret har en ak-
tør, der er slået igennem de 
seneste gange, og som har 
sin egen forbavsende sikker-
hed på scenen – Tina Neder-
gaard. Hun er nu en kontant 
cowboy, også en forvandlet 
Sancho Panza og altså Ulys-
ses/Odysseus’ lidt skræmte, 
men listige tjener, der befi n-
der sig vel med at blive ud-
nævnt til ambassadør.

Solide mænd omgiver hen-
de – Hans Peder Christen-
sen med bredskygget hat 
som Ulysses, Søren Hansen 
som upålidelig uromager, 
Martin Engelbæk Halling 
Jacobsen som bajads med 
regnbuestrikket hue og 
Mogens Sørensen som kej-
ser og andet forefaldende 
– allerede prøvede kræf-
ter med hang til morskab. 
Niels Vandrefalk lader sig 
høre fra trætykningen som 
orakel, og Frederik Vejs ses 
som forvildet ung knøs uden 
styring af sin far i det frem-
mede.

Heldigvis er der også kvin-
der med. Debutanten Anne 
Hornum Rasmussen spiller 
fristende skønheder på stri-
be, Rikke Riis Jespersen er 
en perle som ustyrlig ung-
pige under skiftende navne, 
og Christine Alsing Nielsen 
rejser sig fra tid til anden fra 
su�  ørsædet og spiller med.

Og Tina Nedergaard er der 
hele tiden, men forsvinder 
desværre lidt mod slutnin-
gen efter at have fastslået, 
at ”hvis jeg ikke havde fun-
det på den idé at samarbejde 
med mig selv, var det gået 
rent galt”.

Hjem til sølvbryllup
Og så ender det hele med 
konstateringen af, at ”nu er 
nu, midt mellem fortid og 
fremtid”.

Man kommer også til at 
tænke på, at løjerne kunne 
have adresse til sølvbryl-
lups-parforhold, for hvad 
der end er sket i det fremme-
de, så bør den gæve krigs-

helt, der egentlig bare skul-
le hjælpe kongen af Sparta 
med at tilbageerobre den 
skønne Helene, som var et af 
mange ofre for datidens jom-
frurov, jo fi nde hjem og hol-
de sølvbryllup med sin egen 
Penelope.

Men det er en helt anden 
historie….

”Ulysses von Ithacia” af 
Ludvig Holberg, bearbejdet 
og iscenesat af Niels Vandre-
falk   (Holberg Teatret i Aka-
demihaven, Sorø – varighed: 
2 timer og 15 min. Opføres til 
den 6. juli)

Mellem fortid og fremtid

Søren Hansen fører sig rutineret frem som comboyhelt foran Rikke Riis Jespersen med mælkespanden og Anne Hornum Rasmussen på skødet 
af Martin Engelbæk Halling Jacobsen i årets Holberg-forestilling i Akademihaven i Sorø.  Foto:   Lene Berthelsen

AF  
KNUD CORNELIUS

ANMELDELSE
   TEATER

Min elskede mand
Vores elskede far, svigerfar og morfar

Maskinfører

Leif Benny Madsen
Næstved

* 17. november 1945    † 29. juni 2019

Se lyst på livet. 
Vær munter og glad, så skilles de mørke skyer sig ad.

Susanne
Maria, Monica, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Vejlø Kirke
fredag den 5. juli kl. 14.30

»  Heldigvis er der 
også kvinder med. 
Debutanten Anne Hor-
num Rasmussen spiller 
fristende skønheder 
på stribe, Rikke Riis Jes-
persen er en perle som 
ustyrlig ungpige under 
skiftende navne, og 
Christine Alsing Nielsen 
rejser sig fra tid til anden 
fra suffl  ørsædet og spil-
ler med.


