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- Fortiden, det er
sådan noget, de
gamle snifffer som
kokain: Åh, i gamle
dage.... åh, jeg bliver
helt høj mand!

- Hvorfor skulle lige
bilfabrikanterne red-
des under krisen, når
vi nu skal skrue ned
for C02-udslippet. Det
er sgu da som at
smøre testiklerne ind i
marmelade, hvis man
vil undgå hvepse.

Jan Gintberg i
2052. Han er ikke

blevet for gammel
til at klø klodserne.

Anmeldelse. Hvem tør si-
ge højt, at han har lyst til
at knalde med Helle Thor-
ning Schmidt eller klø sig i
klodserne som olding?
Gintberg skød på alt, hvad
der bevægede sig, da han
fik en stor udfordring:
Sydslesvig!

FLENSBORG. - Jan Gintberg? Hvem
er det?

- Det er bare en af Danmarks stør-
ste stand up-komikere.

- Aldrig hørt om ham...
Jan Gintberg var på udebane i

Sydslesvig, og det det vidste han
ganske udmærket.

- Kender I Helle Thorning-
Schmidt...? Og Duborg-folket ryster
på hovedet: Keine Ahnung, keine
Ahnung..., kom han dem selv i forkø-
bet.

Så før han begyndte at udbrede
sig om sine seksuelle fantasier om
socialdemokraternes formand var
han jo – i pædagogikkens tjeneste –
nødt til at præsentere kvinden. Syd
for grænsen er dansk kultur ofte no-
get, skolelæreren fortæller om – eller
noget, der kommer i teatret eller på
den danske skole. P3 eller TV2 Zulu?
Enten kan man ikke høre eller se det
- eller gør man det ikke.

Derfor var det velgørende - eller
lidt mere kontant formuleret: på 
højeste tid - at Sydslesvigsk Forening
inviterede til stand up-show med en
af Danmarks største inden for gen-
ren. Fredag aften fik vi Gintberg for
fulde gardiner i den lille sal i Idræts-
hallen i Flensborg.

Da han havde fået Helle Thorning
Schmidt præsenteret, fik fantasien
frit løb:

- Jeg kan slå Anders Fogh!

- Nej, slå mig, din lille frække Is-
høj-tøs, råbte Gintberg, så man kun-
ne tro, han mente det.

Og så så man ham ligger der på
Christiansborg og få smæk i måsen
af fru Finanslovsforslag.    

Og hvorfor nu sådan noget? Jo, for
Gintbergs ny show, »Fremtid.Nu«, er
blandt meget, meget andet den
åbenlyse historie om alle de ting, der
hører en tid til og forekommer lat-
terlige i en anden tid. Som Gintberg
spørger et godt stykke henne, mens
vi sidder og skraldgriner og føler, at
vi lever – ligesom når vi knalder eller
jogger gennem skoven, og sveden
pibler ned ad os.

Skød efter alt levende
- Hvis nogen for 30 år siden havde
sagt, at jeg i 2009 ville tænde seksu-
elt på en statsministerkandidat... hal-
lo, Hartling, mand...!!!

Jan Gintberg skød efter alt, hvad
der bevægede sig – og det, der ikke
bevægede sig – deriblandt Silke Hin-
richsen på SSWs valgplakater på lyg-
tepælene udenfor. Og netop her

brød Gintberg igennem vort stærke
midterforsvar. Han evnede at fange
stedet og nuet med et fantastisk
nærvær på scenen og sende stærke
referencer til det lokalområde, han
befandt sig i.

Uden sikkerhedsnet
Efter pausen gik han på scenen helt
uden sikkerhedsnet forklædt som en
skaldet olding Gintberg på 89 år i
2052 og kløede sig i de stenløse avo-
cadoer. Og sørme om han ikke spurg-
te publikum: Er der noget, I vil vide?

Altså om det, der er sket i de mel-
lemliggende år, fra da han stod på
scenen i Idrætshallen den 11. sep-
tember 2009 til 2052: Hvad blev der
af Lars Lilholt? Hvordan gik det med
Pia Kjærsgaard? Vandt det danske
fodboldlandshold flere titler?

For at redde den slags skal der væ-
re mange ram på harddisken og di-
rekte forbindelse til snakketøjet.

Showets ramme var gennemgåen-
de sammenligningen af Gintbergs
egne barndomsforventninger med ti-
den i dag – efter en tur i Arrivas

tidsmaskine videre ud i fremtiden,
hvor han som olding skruede lidt ned
for showets tempo. Gintberg har et
sikkert øje for det latterlige i alt fra
midaldrende mænd til politik og fri-
værdi-galskab og dansk forbrugsfest,
når den er allermest bevidstløs. Bil-
ledrigt og under bæltestedet – godt
at der er nogle, der tør.

Han slap af sted med det alt sam-
men. Hvis man ikke ved, om man skal
grine eller græde, kan man jo lige så
godt gøre begge dele på samme tid.
Gintberg ramte G-punktet.

Tak fordi, at det ikke bare skal væ-
re jazz, symfoniorkester og kongeligt
teater det hele. Hvornår kommer
Frank Hvam? Eller Anders Matthe-
sen? Og hvad med Mick Øgendahl?  

»Fremtid.Nu« med Jan Gintberg –
Idrætshallen i Flensborg, fredag
aften. Arrangør: Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Simpelthen under bæltestedet 
- godt at der er nogle der tør !

Jeg tænder ikke på unge piger
mere. Jeg vil have modne kvin-
der. Kvinder med en tatovering
på skulderen af en brændende
kat, der ørler på en Hjem-Is bil,
og som de ikke ved, hvor fanden
de har fået henne!


