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Anmeldelse. Folketeatret rej-
ser rundt med lidt forbruger-
vejledning i den danske valg-
kamp. Forlægget er af den
dramatiske spindoctor Flem-
ming Jensen. Og så er det
sjovt.

SLESVIG. Hvor er det herligt med et
skud politisk satire. Der prædikes,
der politiseres, og der moraliseres til
overmål i det offentlige rum. Men sa-
tirikeren slår alle prædikanterne
med flere længder.

Der er ikke mange af de politiske
satirekomikere i Danmark - i hvert
fald ikke på teatret, hvor der er tid
og rum til lidt mere end bare stand
up’en. Ja, er der mange flere end
Flemming Jensen, som til gengæld
kan svirpe politikerne (og dermed
også os andre) med pisken?

Mandag aften hed forestillingen
»Dronningen af Malmø«, da Folkete-
atret var på besøg i Slesvig Teater.
Der er valg i Danmark, og samtidig
sendes dette stykke på turné. Sikken
en tilfældighed.

Bag kulisserne ligger Danmarks
konge for døden. Men hvis der skal
slukkes for respiratoren, skal det ko-
ordineres med en skibsreders forret-
ninger med saudierne, prime-time på
tv og en arvefølge, der viser sig at

komme i karambolage med 24-års-
reglen (24-årskravet er en regel som
hindrer familiesammenføring, hvis
en af parterne i et ægteskab er under
24 år. Reglen omfatter ægteskab og
registreret partnerskab mellem
udenlandske og danske statsborgere).

Ved kongens dødsleje er kronprin-
sen (Thomas Voss) klar til at gifte sig
med en nigeriansk pige på 22 år
(Laura Allen-Müller), og da han ikke
ønsker nogen særbehandling for
kongehuset, sætter han og den nige-
riansk pige kursen mod Malmø - li-
gesom alle andre dødelige danskere.

Og så er helvede løs.
Kronprinsen nægter at bosætte sig

i Danmark på en særlov for konge-
huset. Skrottes 24-årsreglen til gen-
gæld, taber den al qaida-forskræk-
kede statsminister (Karsten Jansfort)
sin støtte fra Hjemstavnspartiet, og
så er han ikke statsminister mere. Og
er negeren (sådan må vi godt kalde
hende) i øvrigt ikke muslim eller det,
der er endnu værre: Katolik...?!

Skumle planer
Der smedes skumle planer i gemak-
kerne i Marianne Nilssons udmærke-
de scenografi. Pia Jondal er spindoc-
tor, så det foreslår.

Når det hele begynder at blive for
lidt for ulækkert, bliver den blege og
konfliktsky statsminister sendt ind
ved siden af for at tage sig en lur, og
den kvindelige spindoctor udfolder
al sin maskuline handlekraft.

Med jævne mellemrum melder an-
dre personager sig: En flagrende bi-
skop (Christian Mosbæk), der udvi-
ser stor beslutsomhed, når det gæl-
der whisky og damebekendtskab.

Løgn er løsningen
Michael Hasselflug er det coole
klumrehoved fra efterretningstjene-
sten, mens Isa Holm er en juridisk-
syrlig kabinetssekretær. Persongalle-
riet fuldbyrdes med en fordrukken,
fart- og pigeglad prins (Brian Kri-
stensen) og en homo-agent (Martin
Hylander Brücker).

Og hvor fører det så hen alt sam-
men?

Basale ting som godt og ondt er for
længst opløst. Midlerne helliger må-
let. Løgne skal løse problemerne. Og
så er det endda sjovt.

Her adskiller »Dronningen af Mal-
mø« sig fra Flemming Jensens »Spin-
doctor«, der i sin form var langt mere
hardcore og rystende. Der er lune og
en slutning, der er spundet sammen
af vanvid og dramatisk spindoctor-
talent.

Folketeatret: Dronningen af Mal-
mø - politisk komedie af Flem-
ming Jensen. Instruktion: Vibeke
Wrede.Vist i Slesvig Teater man-
dag aften. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Kongen i respirator

Erstatning. Sydsles-
vigsk Forening får
alle pengene tilbage
for den musical, som
Fredericia Teater i
foråret aflyste i sid-
ste øjeblik

FLENSBORG. Sydsles-
vigsk Forening har trukket
sig ud som vinder af stri-
den med Fredericia Teater.
Teatret har indvilget i at
betale alle de udgifter,
Sydslesvigsk Forening hav-
de i forbindelse med aflys-
ningen af musicalen »Spil-
lemand på en tagryg« i for-
året.

Det er sket efter, at lands-
organisationen Danmarks
Teaterforeninger gik ind i
sagen på Sydslesvigsk For-
enings side.

- Vi har fået et brev fra
Fredericia Teater, hvori 
teatret gør os opmærksom
på, at det beløb, vi betalte
for forestillingen, refunde-
res samtidig med, at man
erstatter de udgifter, vi
havde i forbindelse med
blandt andet leje af Flens-
borg Teater og reklame.
Yderligere forklaringer er
der ikke, siger formanden
for SSFs teater- og kon-
certudvalg, Karin Goos.

Der er tale om lidt af ko-
vending. Fredericia Teater
afslog umiddelbart efter

aflysningen at betale pen-
gene. I stedet for tilbød
teatret at vise »Spillemand
på en tagryg« på et senere
tidspunkt - i Fredericia.
Det sagde SSF pænt nej
tak til.

- Fejlen lå ene og alene
på teatrets side, så det ville
vi selvfølgelig ikke lade os
spise af med, siger Karin
Goos.

Teateradministrator Ole
Justesen fra Fredericia
Teater konstaterer blot, at
»man har fundet en fælles
løsning«.

- Vi har snakket tingene
igennem sammen og fun-
det en løsning, som begge
parter kan være tilfredse
med, siger han til Flens-

borg Avis. Fredericia Teater
aflyste »Spillemand på en
tagryg« få timer, før den
skulle have været vist. Ar-
gumentet var, at teatret ik-
ke kunne acceptere de tek-
niske forhold i Flensborg
Teater. Repræsentanter fra
teatret i Fredericia havde
dog allerede på forhånd
godkendt Flensborg Teater
som spillested. Der var
blevet underskrevet en
kontrakt, og teatrets med-
arbejdere havde selv taget
forholdene i Flensborg un-
der øjesyn.

Denne kendsgerning var
også årsagen til, at Dan-
marks Teaterforeninger gik
ind i sagen på SSFs side.

Hans Chr. Davidsen

Regningen endte hos Fredericia Teater

Kronprinsen (Thomas Voss, til venstre) kommer i vejen for statsministerens (Karsten Jansfort) planer. Flemming Jensen,
stykkets forfatter, lægger ikke skjul på, at han finder den danske udlændingepolitik usympatisk og absurd.

(Foto: Thomas Petri)

Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
GULDHORNENE
fredag kl. 18.30. lørdag-
søndag kl. 14.
KARLAS KABALE
fredag kl. 16, 18 og 20. lør-
dag-søndag kl. 14, 16, 18
og 20. mandag-torsdag kl.
18 og 20.
RATATOUILLE (dansk)
fredag-søndag kl. 16.
SICKO
fredag kl. 20.30. lørdag-
søndag kl. 18.30 og 21.

Kosmorama, Haderslev
KARLAS KABALE
fredag-torsdag kl. 18. lør-
dag-søndag også kl. 14 og
16.
RATATOUILLE
fredag-torsdag kl. 18.30.
lørdag også kl. 16.30 (på
dansk).
HVID NAT
fredag-torsdag kl. 20.
CYKELMYGGEN OG
DANSEMYGGEN
lørdag kl. 14.30.
MISS POTTER
søndag kl. 12.30. mandag
kl. 17. tirsdag kl. 18.30.
GULDHORNENE
lørdag kl. 12.30. søndag kl.
14.30.

Kino, Aabenraa
KARLAS KABALE
fredag kl. 16 og 18. lørdag-
søndag kl. 14, 16 og
18.mandag-torsdag k. 18.
GULDHORNENE
fredag-søndag kl. 18.30.
HVID NAT
fredag-torsdag kl. 20.30.
MICHAEL CLAYTON
fredag-søndag kl. 20. man-
dag-torsdag kl. 20.30.
RATATOUILLE
fredag kl. 16.15. lørdag-
søndag kl. 13.45 og 16.15.
mandag-torsdag kl. 18.15.

Kosmorama, Sønderborg
GULDHORNENE
fredag-søndag kl. 18.30.
HVID NAT
fredag-søndag kl. 20.30.
mandag-torsdag kl. 20.
KARLAS KABALE
fredag kl. 17 og 19. lørdag-
søndag kl. 15, 17 og 19.
mandag-torsdag kl. 18.
RATATOUILLE (på dansk)
fredag-søndag kl. 16. man-
dag-torsdag kl. 17.30.
THE HEARTBREAK KID
fredag-søndag kl. 21. man-
dag-torsdag kl. 20.30.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 15. no-
vember.

Karin Goos er glad over
udfaldet: - Fejlen lå ene og
alene på teatrets side.

(Foto: Lars Salomonsen)

Hvid nat. (Foto: DB)

Ratatouille. (Foto: DB)

FLENSBORG. I det nord-
østlige Sibirien ligger et
område, der hedder Tjuk-
tjen. Her lever menneskene
et jævnt liv i tæt pagt med
naturen, men den moderne
civilisation har trængt sig
på lige siden den russiske
revolution.

Den tjuktjenske forfatter
Juri Rytchëu har udsendt
sin anden roman, »Polar-
ild«, fra området, og den er
for nylig udkommet i en
tysk oversættelse.

På lørdag præsenterer
han sammen med sin tyske
oversætter, Antje Leetz, bo-
gen ved et arrangement i
Evangelisches Gemeinde-
zentrum i Engelsby. Det
begynder klokken 19.30 og
er arrangeret af Carl-von-
Ossietzky-boghandlen i
Flensborg. (FlA)

Heinrich Manns
bøger
SANKELMARK. Den ty-
ske forfatter Heinrich
Mann beskriver i sine ro-
maner »Professor Unrat«
(1905) og »Der Untertan«
(1918) den nationalistiske
periode i det tyske kejserri-
ge. Professor Unrat går
igen i filmen »Der Blaue
Engel«, der med Marlene
Dietrich i hovedrollen er
blevet en klassiker.

Den 23.-25. november
holder folkehøjskolen Aka-
demie Sankelmark syd for
Flensborg et seminar om
bøgerne og filmen.

Seminaret ledes af Mi-
chael Grisko. Der kræves
forhåndstilmelding på tele-
fon 04630-550 eller
www.eash.de (FlA)

Intim blues 
i Tønder
TØNDER. H.P. Lange be-
gyndte sit samarbejde med
den danske bluesveteran
Troels Jenseni 2001.

Lige siden har de turne-
ret over hele Danmark med
deres intime akustiske blu-
esaftener, hvor der lægges
vægt på improvisationer og
historier fra det virkelige
liv.

Fredag den 16. november
kan man opleve de to
bluesmusikere i Hagge’s
Musik Pub i Tønder i sam-
spil med Hugo Rasmussen
og Jarno Varsted.

Koncerten begynder
klokken 21. Billetter koster
110 kroner.

(FlA)

Roman fra
Sibirien

Guldhornene. (Foto: DB)


