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Anmeldelse. En
mand, der døde tid-
ligt, efterlod sig en
masse udødelige san-
ge. Rigtigt usenti-
mentale hyggespre-
dere, der virkede, da
en pianist og en
bums besøgte Nibøl.

NIBØL. - Læn jer tilbage
og tag med på en rejse helt
ned til buuuuuunden, lød
det med ekstra dyb og grø-
det stemme, da det sidste
ord skulle artikuleres.

Skuespilleren og sange-
ren Victor Marcussen hav-
de smidt jakken på scenen
i Nibøl Danske Skole, hvor
Sydslesvigsk Forening
(SSF) inviterede til for-
samlingshusteater - en be-
tegnelse for det lidt mere
intime teater ude i de små
kulturhuse. På tysk ville
man nok kalde det for
Kleinkunst.

Og med ned i sumpen
kom vi, med ind i bever-
dingernes tykke Cecil-tå-
ger, sidespring, bajere og
andre fornøjelser. John
Mogensens passioner. Han
kendte alle de værtshuse,
han sang om.

Bamse med fuldskæg
Mogensen tog alle de hyg-
gepianistjobs, han kunne
få (på Oslo-båden blandt
andet), blev forvandlet fra
en smuk mand, til en over
100 kilo tung bamse med
fuldskæg og cykelstyr.

Han så nu livet fra bun-
den og mente, at samfun-
dets top havde svigtet.
Tankerne blev omformet til
sange som »Der er noget
galt i Danmark«, »Sidder
på et værtshus« og »Så
længe jeg lever«. Livet som

solist på landevejene sled
på kræfterne, og da det
hverken var vand eller sa-
lat, han fik mest af, nåede
han aldrig at opleve tiden
efter 1977.

»Pianisten & Bumsen«
(komponisten Niels Søren
Hansen som pianist og Vic-
tor Marcussen som bums)
tumlede sig med John Mo-
gensens sange uden at stil-
le op som to kopier. Tvært-
imod var det deres egne
fortolkninger, et veloplagt
og meget fornøjet publi-

kum fik at høre og føle. For
Marcussen slentrede flere
gange ned gennem salen,
snuppede sig et par Hof,
nej Warsteiner, fra kassen
og skålede med Inger Me-
rete Hansen, Sydtønder
Amts SSF-formand, og fik
oven i købet et kys. Sådan
kan man score på sønder-
jysk.

Flot visekunst
Erik Oluf Andersen, Nina,
Ursula, Sofie og alle de an-
dre typer sprang lysleven-

de frem fra fortiden - for
fortid er det. Til april næ-
ste år er det 30 år siden,
John Mogensen kradsede
af med en blodprop i hjer-
tet. Og Marcussen sang de
gamle viser med masser af
energi, en kraftig sang-
stemme og lune. Det var
fremragende visekunst i
nye arrangementer, og de
to hovedpersoner på sce-
nen skyggede ikke et se-
kund for John Mogensen
selv.

Det ville også have været

mere end svært.
Det talstærke publikum i

Nibøl havde en rigtig god
aften. De fleste har vel væ-
ret unge, da John Mogen-
sen satte sig solidt på
dansktoppen  i begyndel-
sen af 1970erne.

Hansen & Marcussen:
Pianisten & Bumsen. Ni-
bøl Danske Skole, ons-
dag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Med ned i sumpen

Victor Marcussen (til venstre) ligner nok en bums, han er blot ikke lige så tyk, som John Mogensen var. Kapelmester 
Niels Søren Hansen spillede godt og lunt med på klaveret i Nibøl. (Foto: Annelene Petersen)

FLENSBORG. Den is-
landske forfatter Einar
Már Gudmundsson er i dis-
se dage tilbage i det dansk-
tyske grænseland, hvor han
flere gang har været på be-
søg. I aftes læste han op i
Literaturhaus i Kiel, og i
aften får Flensborg-publi-
kummet chancen for at mø-
de ham i Café K på Søn-
dertorv. Arrangementet be-
gynder klokken 20, og bil-
letprisen er fem euro. For-
fatter-oplæsningen er et
samarbejde mellem kultur-
forvaltningen i Flensborg
og Nordisk Informations-
kontor.

I morgen deltager Einar
Már Gudmundsson i øvrigt
i den nordiske temakonfe-
rence i Flensborghus. (FlA)

Jødeudryddelse
mindes
FLENSBORG. November
er jødeprogromernes må-
ned. Den 9. november 1938
satte nazisternes det jødi-
ske Tyskland i brand med
krystalnatten, og det mar-
keres med en filmrække i
biografen 51 Stufen i Det
tyske Hus i Flensborg. I da-
gene 5.-8. november vises
Roman Polanskis film »Der
Pianist«, og den følges op
med Audrius Juzenas’ film
»Ghetto«, der vises fra den
9. til den 15. november.
Frank Beyers »Jakob der
Lügner« fra 1974 runder
programmet af fra den 19.
til den 22. november.

Et andet punkt er van-
dreudstillingen »Oneg
Schabbat« om Warszawa-
ghettoen. Den er allerede
blevet vist i Zentrale Hoch-
schulbibliothek i Flensborg
og kan fra den 6. til den 25.
november ses i Nikolai-
Kirche. Udstillingen er ba-
seret på Ringelblum-arki-
vet, som historikerne anser
for at være en af de vigtig-
ste samlinger til at illustre-
re udryddelsen af de polske
jøder.

Endelig er der søndag
den 19. november en kon-
cert med Esther & Edna
Bejarano Coincidence. Den
foregår i Nikolai-Kirche og
begynder klokken 17. Or-
kestret er opkaldt efter mor
og datter, og moderen sad
selv i Auschwitz, hvor hun
var medlem af lejrens pige-
orkester. (FlA)

Koncert i
Audimax
FLENSBORG. Pianisten
Claudia Dane sender hele
overskuddet videre til
Campus-kapellet i Flens-
borg, når der i aften er kon-
cert i Audimax. Billetpri-
serne er 12 euro og seks eu-
ro med ungdoms- og stu-
denterrabat, og for pengene
får man Johann Sebastian
Bachs »Die Kunst der Fu-
ge« at høre. Koncerten be-
gynder klokken 20. (FlA)

Erling Jepsen på
Bov Bibliotek
BOV. Forfatteren og drama-
tikeren Erling Jepsen kom-
mer til Bov Bibliotek den 9.
november. Han er aktuel
med bogen »Med venlig
deltagelse«, og til foråret
kommer filmatiseringen af
hans roman »Kunsten at
græde i kor« i de danske
biografer. Arrangementet
begynder klokken 19.30.

(FlA)

Gudmundsson i
Flensborg i aften

Jazz i Husums Speicher
HUSUM. Der er dømt jazz i kulturhuset
Speicher i Husum. I aften klokken 20.30
kommer Lutz Bücher Quartett og spiller.
Musikprogrammet følges op i weekenden.

I morgen er der musikalsk værksted
med afrikansk djembé-musik på pro-
grammet. Det begynder klokken 10 og
slutter klokken 14. Søndag klokken 20.30
er der punt med tre unge bands: Der Dic-
ke Polizist, Der Niveau Singt og Zed ist
Dead. (FlA)

Fotoudstilling forlænges
SLESVIG. Fotoudstillingen »Earthsong«
er så stor en succes, at Stadtmuseum i
Slesvig forlænger den til den 19. novem-
ber. Udstillingen består af luftoptagelser
af naturfænomener i store formater. Ud-
stillingen »Lichtgestein« med makrofoto-
grafier af Konrad Götz vises parallelt og
varer til og med den 30. december. (FlA)

På sangenes vinger
SLESVIG. Ensemblet  »Auf Flügeln des
Gesanges« optræder lørdag den 26. no-
vember i senior-caféen i Stampfmühle i
Slesvig. Der er et bredt program af klassi-
ske værker på programmet, blandt andet
af Mozart,Verdi, Puccini og Mendelssohn.

Ensemblet består af sopran Christa
Spruner von Mertz, mezzosopran Isa Al-
termann-Seyffert og bass/baryton  Ralph-
Peter Cornelius. De akkompagneres af
Karl Helmut Herrmann på klaver. Kon-
certen begynder klokken 16. Billetter 
koster ti euro. (FlA)

STORE VI. For ikke så længe siden i en lille
italiensk landsby faldt en elsket og afholdt
brandmand om af et hjerteslag. De efterladte
samledes for at våge over den døde.

Et stort persongalleri bevæger sig igennem
nætterne: pigen og hendes far, enken, lillebro-
deren, fætteren, nabokonen, kollegerne fra
brandkorpset, rengøringskonen, præsten, op-
køberen af dødsboet, bedemanden og grædeko-
nen. De sørger, de mindes, fortæller vittigheder,
ler, skændes, drikker vin og drømmer. Alle sø-
ger noget, de har mistet. Gamle forhold opløses
og nye opstår.
»Tre nætter varer døden« er en filmisk fore-

stilling i skæve ord og billeder. Fredag den 10.
november inviterer Sydslesvigsk Forening til
forsamlingshusteater på Store Vi Danske Sko-
le. På scenen er Corona La Balance.

Gennem et barns øjne følger publikum en hi-
storie fuld af galskab, komik og alvor, vist i bil-
leder, i slowmotion, som gentagelser, uden lyd
eller spolet baglæns.

Det hele skabes af 19 forskellige karakterer i
et sort rum med syv hvide døre. Forestillingen
begynder klokken 19.30 og varer godt en time.
Den henvender sig til børn fra ti år og voksne.

(FlA)

Tre nætter varer døden

Kaj Pedersen, Rune
Jessen, Kristian Dine-
sen i forestillingen, der
den 10. november opfø-
res i Store Vi. (Foto:
Tom Ingvardsen)


