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Hamlets Castle, eller?

Ugens Klummeskriver 
Jens Frimann Hansen giver 
her sine Bemærkninger 
til Shakespearefejringen i 
2016.

TEATERHISTORIE: Det er ikke let 
for undertegnede at holde Ham-
let, Ofelia og faderens spøgelse 
fanget på Kronborg. Hamlet-
dramaet virker i os i vores 
dagligdag og kan også være 
med til at forklare, oplyse eller 
perspektivere noget væsentligt 
ved vores samtid og vores pla-
cering i verden.

I 2016 fejrer Helsingør 400-
året for Shakespeares død. 

Tiden er kommet til at Helsin-
gør for alvor skriver sig ind i den 
store sammenhæng og får fuld 
valuta for sine unikke brands: 
Kronborg og Hamlet. Om det 
vil lykkes beror selvfølgelig 
på HamletScenen, som har 
teten, men også alle os andre: 
kulturlivet, turisterhvervet, 
erhvervslivet, handelslivet, 
uddannelsesinstitutioner. Og 
borgeren, selvfølgelig. Og ikke 
mindst vores vilje til at bakke 
op om initiativet. Bag de to 
brands gemmer sig ikke bare 
et imponerende stærkt kultur-
liv – Søfartsmuseum, Kultur-
værft, festivaler m.m. – men 

også natur og fritidsoplevelser 
som de færreste kommuner 
kan konkurrere med. Hvorfor 
skulle interessenter inden 
for disse områder ikke melde 
sig ind i kampen og få andel i 
investeringen? Når turisterne 
først er ankommet til byen er 
der masser at tage sig til.

Vi mangler plan for 
kulturen
Efter de første fem år med Kul-
turværft, Søfartsmuseum og 
Kulturhavn er vi nu på vej ind 
i en ny fase. Kulturmastodon-
terne er ved at være etablerede 
i Helsingør og hvad er så de 
næste skridt? Her kommer 
2016 og Shakespearefejringen 
som en kærkommen lejlighed. 
Men vi mangler en egentlig 
plan for kulturen version 2.0. 
To ting er i den sammenhæng 
vigtige. 

Hvordan gør vi kultursats-
ningen mere attraktiv for kom-
munens borgere og hvordan får 
vi synliggjort fl ere attraktioner, 
så Shakespearefesten ikke bare 
bliver en kortege af  diplomat- 
og kronebiler på vej til og fra 
Kronborg? Det kan være klogt 
at skele lidt til hvad man har 
gjort andre steder, fx i Brighton 
og Chartres, byer, der som Hel-
singør ligger i en times afstand 
fra hovedstaden. 

Begge er kendetegnet ved, at 
de arbejder med en program-
mering af  kulturlivet, så man 
ikke kan nå det sidste tog 
hjem. Vil man opleve lysspillet 
fra katedralen i Chartres eller 
nattelivet i Brighton, så kan 
man ganske enkelt ikke nå det 
sidst tog hjem. Det det koster 
en overnatning. I Helsingør er 
der stadig eksempler på, at vi 
programlægger efter det sidste 
tog til København. Men måske 
skal vi højere grad frigøre os 
fra hovedstadens skygge for at 

få fuld valuta for pengene.
Et andet vigtigt spørgsmål er 

hvordan man får kommunens 
egne borgere med på vognen? 

Helsingør Kommune har 
ikke sovet i timen, men har 
allerede gjort et vigtigt forar-
bejde ved at involvere kultur-
institutioner og foreningsliv og 
opfordre dem til at tage andel i 
fejringen. 

Man er samtidig begyndt 
at koordinere byens mange 
events, så begivenheder er for-
nuftigt spredt hen over især 
sommersæsonen. Men skal så 
mange som muligt bakke op og 
understøtte den kommunale 
satsning på Shakespeare-fejrin-
gen er det også helt afgørende 
at man kan se sig selv som en 
del af  festlighederne. Og det er 
nyt. Selvom vi i 2015 har fejret 
Halfdan Rasmussen og de fl e-
ste har haft en andel i dette, så 
har fejringen af  Halfdan været 
forankret i en bred kreds af  
institutioner og foreninger. 
I 2016 er det HamletScenens 
gyldne chance, som er vores 
alle sammens chance, og som vi 
i fællesskab skal få til at lykkes. 

Men som bemærket indled-
ningsvis - er Shakespeares 
drama alene et anliggende for 
Kronborg? Fortæller det ikke 

noget væsentligt den dag i dag 
om det at være menneske? 

Verden har ændret sig
Det er det grundlæggende 
spørgsmål, der ligger bag 
fejringen og det spørgsmål vi 
aldrig må glemme. Verden har 
ændret sig på mange måder i 
de sidste 400 år og derfor må 
vi stille dramaets radikale 
spørgsmål i en ny tid og en ny 
sammenhæng til vor tids men-
nesker. Fejringen må være 
både ambitiøs og radikal og 
også gerne have en bred folke-
lig side. Hvad siger fortællin-
gen om Hamlet indvandrerne? 
Pendlerne? Pensionisterne? 
Skolebørnene? 

Helsingør By indeholder på 
mange måder dramaets ele-
menter i sin hverdag. 

Byens hårde kommercia-
lisme virker nok også i dag som 
et åg på vor tids Ofelia og er 
voldene ikke fl yttet ud til bolig-
områderne omkring Rønnebær 
Allé, hvor meningsdannere 
gerne går på spøgelsesjagt, når 
de søger en forklaring på ter-
rorisme og vold. 

Jo, Hamlet lever stadig, og 
verden er også i vor tid lige så 
uoverskuelig som da Shake-
speare levede. 

Shakespeares spøgelse

KLUMMEN
Klummen i Nordsjælland skrives på skift af:

Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater og 
Gadeteaterfestivalen, Helle Josefsen, ungdomssko-
leinspektør, Ann Christin Mahrt, Jørn Duus Hansen, 
livsstilsanalytiker, tekstforfatter og  reklamemand, 
Annette Sørensen, direktør i Visit Nordsjælland, Finn 
Moseholm, formand for FC Helsingør, Ken Torpe Chri-
stoff ersen, advokat og bestyrelsesformand for Strand- 
og Badehotel Marienlyst, Peter Ørtenblad, formand 
for Cityforeningen, Bo Søby Kristensen, kommunika-
tions rådgiver og formand for bestyrelsen på Helsingør 
Gymnasium, og Lotte Garbers, forfatter.

I DENNE UGE:

Jens Frimann Hansen

UEfter de første fem år med Kulturværft, 
Søfartsmuseum og Kulturhavn er vi nu 

på vej ind i en ny fase. Kulturmastodonter-
ne er ved at være etablerede i Helsingør 
og hvad er så de næste skridt? Her kom-
mer 2016 og Shakespearefejringen som 
en kærkommen lejlighed. Men vi mangler 
en egentlig plan for kulturen version 2.0.. 
JENS FRIMANN HANSEN
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