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Slyngelkomedie i Den Gamle By 
 
Sommerkomedien i Simonsens Have i Den Gamle By bliver i år Holbergs 3-akter DEN 
PANTSATTE BONDEDRENG. 
 
Kort om stykket 
Konkursrytteren Leerbeutel kan ikke opnå kreditter, men Pernille, hans smarte pige, udtænker 
et dristigt ”Skielmstykke”: De benytter sig af en enfoldig bondedreng, som de udklæder som 
en fornem greve, Pernille agerer grevinden og Leerbeutel grevens hofmester. Således 
imponerer de godtfolk og låner sig til en formue, men da gælden skal indfries, er svindlerne 
over alle bjerge og den stakkels bondedreng står alene tilbage. 
 
Selvom Holbergs komedie om bondefangeri snart har 300 år på bagen, er dens morale helt 
aktuel. Vi står i dag i en finanskrise, hvor utallige mennesker har fået noget i klemme – og 
hvem husker ikke Stein Baggers udspekulerede ”Skielmstykke”? Forestillingen vil derfor vække 
både latter og eftertanke hos tilskuerne. 
 
Praktisk information 
Traktørstedet Simonsens Have, Den Gamle By, Viborgvej 2, Århus C 
 18.-19. og 22.-28. juli 2013 
 Alle dage kl. 19 

Der kan medbringes madkurv, men drikkevarer skal dog købes på stedet.  
 
Gammel Estrup Herregårdsmuseum 
 Søndag d. 21. juli 2011, kl. 14  
 
Standardbilletter koster 100 kr., studerende 60 kr. og børn under 12 år har gratis adgang 
Billetter kan reserveres på 50 90 14 74 eller på www.teaterselskabet.dk 
 
Den pantsatte Bondedreng genopføres på Tersløsegard Ludvig Holberg Museum nord for Sorø 
søndag d. 18. august 2013, kl. 13.30. 
 
Til pressen 
Der er mulighed for interview og fotografering af de medvirkende i kostumer i Den Gamle By i 
uge 29. Pressen er også velkommen til generalprøven m. publikum onsdag d. 18. juli kl. 19. 
Tekst- og billedmateriale kan downloades fra teaterselskabets hjemmeside 
www.teaterselskabet.dk (se under Presse og Galleri) eller fra dette Google album. 
 
 
Kontakt: 
Instruktion:  Anita Juul Konge; 60 15 00 31; anita_konge@hotmail.com 
Producent:  Torben Frische; 86 20 15 40; frische@mail.dk   
Pressesekretær:  Marie Louise Tørring; 30 23 04 13; mltorring@gmail.com  
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