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Udstilling. Alle sagde »De« til
Thomas Gottschalk, han sagde
»du« til dem. Han advarede mod
at give børn alt for mange vin-
gummibamser og glædede sig
over, at Haribos direktør ikke lod
sig overtale af unge, smarte mar-
ketingfyre. Sikken et show, da
idolet kom til Slesvig for at åbne
Haribo-udstillingen på Stadtmu-
seum.

SLESVIG. Thomas Gottschalks frisure sidder ikke,
som den plejer. Krøllerne er væk. Flyveren til
Hamborg blev aflyst, og hans bagage ligger end-
nu i lufthavnen i Köln - med krøllejernet og røde
bukser. 

Men hvilket flyselskab ville lade tv-stjernen
sidde der og kukkelure? Det ville være det rene
guf for Bild-Zeitung, så der blev hurtigt skaffet
en anden maskine fra rejseselskabet TUI.

Og så sidder han alligevel der i Slesvig torsdag
aften.

- For Slesvig er det en begivenhed langt ud
over det sædvanlige. At vi har Thomas Gottschalk
personligt her i byen, det glæder vi os meget
over, siger Holger Rüdel, lederen af Slesvigs kul-
turforvaltning, da han byder velkommen til jour-
nalister og fotografer.

Borgmester Thorsten Dahl smiler og kigger fle-
re gange over på Thomas Gottschalk. Er det nu
også virkelig ham?

Thorsten Dahl sammenligner Gottschalk-besø-
get med den store haveudstilling, der var i Slesvig
sidste år:

- Tak for, at De er kommet til Slesvig, herr
Gottschalk, tak! Det er er meget, meget stor ting
for byen på linje med Landesgartenschau i 2008.
Tak fordi De ville besøge os. Det er ganske enkelt
et vidunderligt øjeblik. Tak, fordi De er kommet.
Tak!

Knap så
behageligt

Mens alle er Des med Gottschalk, er han dus med
dem. Man skulle tro, at kameraernes udløser sid-
der i hans mund. Da først den kommer på gled -
og det er den jo som regel - knalder blitzlyset løs.

- Mit hår plejer ellers at sidde som Antjes, siger
Thomas Gottschalk - henvendt til Slesvigs presse-
talskvinde Antje Wendt.

Men han skulle bare lige vide, at hun også selv
har fået ekstra krøller i dagens anledning.

- Det er ikke så behageligt hele tiden at skulle
fotograferes uden mine krøller. Det er jeg ikke
vant til. Men krøllerne havde nok alligevel ikke
kunnet klare den stærke vind, der er heroppe
nordpå, smiler Thomas Gottschalk skævt.

Holger Rüdel begynder at fortælle en masse
om Stadtmuseums historie - det er trods alt her,

at den store Haribo-udstilling vises. Det er vin-
gummibamserne, der har lokket Thomas Gott-
schalk til Slesvig.

Den virker 
hver gang

Byens museum har overtaget en succesrig van-
dreudstilling om Haribo-slikfabrikkerne, og da tv-
værten Gottschalk i ingen ved snart hvor mange
år har reklameret for gummibamserne, er han og-
så inviteret med til udstillingsåbningen.

Formentlig også for at give Slesvig reklame i
det ganske Tyskland. Allerede torsdag aften er der
tv fra åbningen, og billederne med Gottschalk er
røget ud via Deutsche Presse-Agentur.

Holger Rüdel fortæller om, hvor gammelt mu-
seet er, og at det skal finde en balance mellem
det populære og det finkulturelle, og en masse
om museets dagligdag.

Men Thomas Gottschalk sætter en kapsel i øjet,
smiler frækt til fotograferne, og så er opmærk-
somheden afledt.

- Den virker hver gang, smiler han.
I Haribo-reklamerne guffer Gottschalk gummi-

bamser i tide og utide. Gør han også det i virke-
ligheden, vil en fyr fra en ungdomsredaktion ger-
ne vide på pressekonferencen.

- Forældre, der giver deres børn vingummibam-
ser hver dag, er ilde faren. Alt med måde her i li-
vet. Men jeg spiser gerne vingummi - også når
jeg ikke er på optagelse til reklamer. Man siger

også, at gelatinen i bamserne er gode for knæe-
ne, når man nu er ved at komme op i alderen,
som jeg er.

Småfræk over 
for kvinder

Gottschalk er en guru i Tyskland. Få udsendelser
samler så mange seere som »Wetten dass..?« på
ZDF. Rekorden satte han i foråret 2006, da 13,48
millioner så udsendelsen. Det svarer til en mar-
kedsandel på 40 procent. Gottschalk deler ofte
vandene. Nogle kommentatorer og tv-kritikere
mener, han er gået over stregen med sin løsslup-
ne og frække stil og sin vovede påklædning.
Gottschalk er ofte blevet kritiseret for sin måde
at omgås kvinder på i udsendelserne. Deres tøj,
smykker eller frisurer holder han sig ikke tilbage
med at kommentere. 

Og Frankfurter Rundschau spurgte engang: Sig
mig, hører den mand overhovedet efter, hvad
hans gæster svarer? Det var efter en aften med
komikeren og sangeren Mike Krüger - hvilket må-
ske sætter det sagen lidt i relief.

Men efter privatkanalernes enorme hugst i de
offentlige kanalers seertal, er  »Wetten dass..?« en
af de sidste bastioner - og hvis det ikke var
Gottschalks fortjeneste, var han for længst blevet
sat fra bestillingen.

Og hvad er der så med Gottcshalk og gummi-
bamserne?

- Haribos vingummi er en familie-historie lige-

Gottschalk uden krøller

Thomas Gottschalk skriver sig ind i
»den gyldne bog« i Slesvig. Det er ikke

alle og enhver, der får denne ære.
(Fotos: Martina Metzger)

Hans Christian 
Davidsen skriver

Anmeldelse. Ord bliver til kunst i Niels Si-
monsens digtsamling »Datoer«. Han fortæller
om troen på Gud, der vågede over dem alle,
de besøgende, ham selv og de andre på syge-
stuerne i Augustenborg på Als.

KØBENHAVN. Bag den noget prosaiske titel »Datoer« på Niels Si-
monsens nye digtsamling gemmer der sig en række erindringsdigte

fra digterens indlæggelse på en psykiatrisk afdeling
i begyndelsen af tresserne. At der er tale om selvbi-
ografisk stof fremgår af, at digtenes jeg kaldes ved
navn, altså digterens, i flere af teksterne.

Men der er i denne prosaiskhed masser af poesi.
Niels Simonsen har sin helt egen diktion.

Omvendt ordstilling
Hvor andre mindre poetiske ånder bruger omvendt
ordstilling af nød, så kan Simonsen bruge dette som
et stilistisk virkemiddel.

Det lyder sådan i digtet, hvor faderen besøger sin søn: »se på
hans hænder«/ siger jeg/ når vi på kalve kalder er det med den bre-

de hånd i luften/ over for os selv«.
Det samme møder vi, da digteren skal have

psykofarmaka første gang og står med glasset i
hånden »og løfter det i lyset op«. Det er en ar-
kaisk, næsten profetisk tone, Niels Simonsen får
givet sit sprog.

Digtsamlingen, som falder i otte dele, er byg-
get kronologisk op. Over en række mellemstatio-
ner når vi frem til udskrivning og hjemrejse.

Humoristisk drejning
Ud over beskrivelsen af forholdene på afdelingen er der udblik til
gården derhjemme, hvor kalvene blev kaldt ind med de lyde, som

Sange fra det syge sind


