
Anmeldelse af Hamlet
af Poul Bernth

Vi har i øjeblikket Danmarks 
bedste teater med Danmarks 
bedste og mest vedkommende 
forestilling: Vendsyssel Teater.

De der tror, at Shakespare er svær 
at forstå for ”almindelige” menne-
sker, skal se ”Hamlet” på Vendsys-
sel Teater. Her fortæller medle-
vende og engagerede skuespillere 
den gamle og evigt aktuelle histo-
rie om den danske prins, der ikke 
kan tage sig sammen til at gøre sin 
pligt, før det er for sent, og histo-
rien bliver vel at mærke fortalt, så 
den enkelte publikummer føler, at 
det er ham eller hende, den bliver 
fortalt til. Det lykkes på fantastisk 
vis skuespillerne at fjerne ”den 
fjerde væg” = væggen mellem 
scenen og publikum, som ellers 
har eksisteret ved mange forestil-

linger i mange år. Det er én dejlig 
ting ved denne forestilling. 
En anden ting er, at skuespillerne 
er med hele tiden, også når de 
bare sidder i baggrunden på den 
store scene, mens andre spiller 
i forgrunden. Det gælder blandt 
andre Charlotte Fich, som har 
rollen som Hamlets mor. Da hun i 
en af scenerne lige som er ude af 
spillet rent replikmæssigt, sidder 
hun i baggrunden og spiller tyde-
ligt med. Forestillingen viser også, 
som det var tilfældet med åbnings-
forestillingen om Niels Klim, hvad 
dette fremragende nye teater 
kan rent teknisk. Der spilles i flere 
etager, op og ned ad trapper. Ele-
vatorer kører op og ned fra kæl-
deren. Lys og lyd fungerer perfekt 
og alt samen, så det understøtter 
forestillingen. Dertil kommer, at 

forestillingen spilles på det, der 
kommer nærmest Shakespea-
re-teatrene, ”The Globe” i London 
og dets kopi i Rom og man skal 
ikke være bange for at der dårlige 
pladser. Selv fra yderpladser, 
man tror næsten er bag scenen, 
kan man følge spillet. Ikke mindst 
fordi skuespillerne bevæger sig 
rundt på en store scene og taler 
til alle. 

   Dette var den 10. teaterudga-
ve af ”Hamlet” jeg har set, siden 
jeg så den første i 1956 med Erik 
Mørk, men den aktuelle forestil-
ling gik allerede ved prøvefore-
stillingen forrige lørdag op i min 
private ”Hamlet”-top-tre. Jeg har 
set ”Hamlet” instrueret af Ingmar 
Bergmann på Dramaten i Stock-
holm, og har set en meget spæn-
dende udgave i Rom, hvor man 
lod Horatio være fortælleren. Det 
kunne man ikke i Hjørring, da 
denne person var forsvundet.
   Jeg har altså set 10 forskellige 
spille Hamlet. Her i blandt Lars 
Pasgård på Aalborg Teater i 1969 
og Kenneth Brannach på Kron-
borg i 1987, men jeg må sige, at 
Elliott Crosset Hove presser sig 
på hos mig som den bedste. Han 
er poetisk, dramatisk, veg og 
helt ustyrlig i vanvidsscenerne, 
så ingen kan være i tvivl om, at 
det er påtaget, men nødvendigt 
at spille gal. Det er fantastisk, at 
det er lykkedes teatret at samle 

denne gruppe skuespillere. De 
kommer ude fra, men hvis man 
ikke ved det, skulle man tro, at de 
hørte til teateret til daglig. Nå, ja, 
sproget. Man kan jo godt høre, 
at det lyder ”udkantsdansk”, og 
heldigvis er der blevet plads til en 
enkelt lokal. Nemlig Jørgen Bing, 
der spiller rollen som Polonius, så 
denne mærkelige mand bliver et 
levende og troværdigt menneske, 
som man  sidder og har lidt ondt 
af..

   Undskyld de mange ord. Jeg 
kunne have skrevet mange flere, 
men lad mig slutte med at sige: 
Har man aldrig været i teater før, 
så benyt denne lejlighed til at lære 
noget nyt og spændende at kende. 
Går du i forvejen i teater, men ikke 
har set denne Hamlet, så se at få 
bestilt billet og komme af sted.


