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Fra tugthusfange til garderkaptajn. Wilhelm Voigt (spillet af Uwe Kramer) i Carl Zuckmayers tragikomiske stykke, der i år er Landestheaters festspil på på Gottorp Slot i Slesvig.

Anmeldelse. Vi kan atter
få os et godt grin over
kuppet i Köpenick. Den
fattige skomager, der tog
fusen på kejsertidens
Tyskland, gentager kunst-
stykket i sommerens fest-
spil på Gottorp Slot.

SLESVIG. I dag er det cv og netværk,
det gælder. I kejsertidens Tyskland
kom man ingen steder i erhvervsli-
vet, hvis ikke mindst man havde rang
af reserveløjtnant.
»Wo hamse jedient?«, hedder det

evindelige spørgsmål - med gennem-
ført berlinsk accent - hver gang ho-
vedpersonen Wilhelm Voigt søger
job.
Men den fattige eks-tugthusfange

og eks-skomager har ikke tjent no-
gen steder og ender i en Catch 22 i
det preussiske bureaukrati: For at få
en opholdstilladelse af bureaukrater-
ne skal han have et job, og for at få
et job i erhvervslivet skal han have
en opholdstilladelse.
»Kaptajnen fra Köpenick« spiller

juni måned ud som årets festspil i in-
dergården på Gottorp Slot. Der er si-
den blevet digtet meget videre på
den virkelige stunt, som Wilhelm
Voigt begik i Berlin-forstaden Köpe-
nick den 16. oktober 1906. Den dra-
matisering, der er blevet hængende

som klassikeren, er Carl Zuckmayers
gendigtning i tre akter fra 1931: Der
Hauptmann von Köpenick - Ein
deutsches Märchen«, og det er denne
tragi komiske fortælling, Landesthea-
ter sætter op med Uwe Kramer i ho-
vedrollen.

Et godt grin
Her er det en lille, ubetydelig vaga-
bond, der skaffer sig en gammel gar-

derkaptajnsuniform og narrer hele
borgermusikken. Iklædt uniformen
tager Wilhelm Voigt kommandoen
over en afdeling soldater, marcherer
til Rådhuset i Köpenick, tilkalder
borgmesteren, der får overrakt en
anholdelsesordre, hvorefter Voigt
kræver et få udleveret rådhusets
kassebeholdning på godt 4000 mark
- med den begrundelse, at der er fo-
rekommet uregelmæssigheder på

rådhuset.
Resten af Tyskland og verden med

fik sig et godt grin, dengang det ske-
te: At den slags lige nøjagtig skulle
overgå kejsertidens Tyskland med
dens blinde tro på uniformer - eller
måske netop derfor.
Nu fylder dette geniale svindel-

nummer dog kun en brøkdel af dra-
matiseringen og opsætningen på
Gottorp Slot.
Først skal hele det tyske bureau-

krati udstilles med Tobias Bode som
»Oberwachtmeister« og »Büroange-
stellter Hirschberg-Krause«, med Ste-
fan Hufschmidt som »Einlassdienst
Pudritzke«, og med Jürgen Böhm
som den komiske fængselsdirektør,
der leger soldaterlege og militærslag
med sine indsatte. Kan fangerne lek-
tien, får de deres hundekiks som en
lille puddelhund.

Preussisk marchmusik
Et stort hold statister sørger for fest-
spilstemning på brostenene i slots-
gården, og Geltinger Blasorchester
banker igennem med preussisk
marchmusik (her og der banker til-
skuernes fødder med på takterne).
De bløde kvindelige roller vareta-

ges af Friederike Butzengeiger, mens
Nina Mohr spiller kvinderollerne med
lidt mere bid - fra letlevende dame
til Köpenick-borgmesterens kontante
hustru. Oliver Nitsche ses blandt an-
det i rollen som borgmesteren, Jo-
hannes fast i tre biroller, og Stefan
Roschy i de maskuline og autoritære
roller som infanterist og industri-
magnaten Knell.
Man er godt underholdt og kan

med tiden på distance nok fnise ad
kejsertidens komiske pomp og pragt.
Men, men.... Tyskland har i moderne
tid sin Dr. Dr. Bartholdy, der udgav

sig som læge i Flensborg, og Dan-
mark sin Anna Castberg, der uden
den fjerneste forstand på andet end
at manipulere sin omverden blev le-
der af et museum for moderne
kunst. Ja, man behøver vel ikke en-
gang gå særlig langt uden for sin
kontordør...

Parkeringsbøder truer
Som optakt til forestillingen prokla-
merer Stefan Hufschmidt med en
ironisk, befalende tone, hvad publi-
kum må og skal, og man skal ikke
blive forskrækket, hvis man efter
festspillene kommer ud til en parke-
ringsbøde i vinduet på sin bil. Den er
udstedt af Polizeioberwachtmeister
med en preussisk ørn som stempel.
Inden forestillingen får man til

gengæld udleveret en gul seddel, der
er ganske alvorligt ment. Her fortæl-
ler teatrets generaldirektør os udfør-
ligt på hvilket tidspunkt point of no
return er i stykket - og det gælder
her nøjagtigt, hvornår man kan kræ-
ve sine penge tilbage, hvis forestil-
lingen bliver afbrudt i tilfælde af
dårligt vejr.
Den første forestilling, der gik i va-

sken på grund af regn, var premieren
torsdag aften, hvorfor den egentlige
premiere blev fredag.

Schleswig-Holsteinisches Landes -
theater: Der Hauptmann von Kö-
penick - af Carl Zuckmayer. Fest-
spil på Gottorp Slot til og med
den 30. juni. Instruktion: Ingo
Putz.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Åh ja, disse uniformer
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Den fattige skomager kan ikke få opholdstilladelse, fordi han ikke har noget
job, og han kan ikke få et job, fordi han ingen opholdstilladelse har. Fra ven-
stre er det Uwe Kramer, Friederike Butzengeiger og Tobias Bode.


