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Anmeldelse. Drikfældighed,
sidespring, fusk med bilag og
forhåndsaftaler. Alle fordom-
me om EU kommer op i ko-
medien »Velkommen i klub-
ben«, der i weekenden blev
vist i Flensborg.

FLENSBORG. Pølsemanden fra Kertemin-
de er sgu den mest normale i komedien
»Velkommen i klubben«. Mens den social-
demokratiske EU-parlamentariker hans
elskerinder, en tyrkisk EU-ambassadør, en
illegal sekretær fra Murmansk og en
spion vimser rundt på scenen som gale,
så kommer pølsemanden fra Kerteminde
ironisk nok til at fremstå som den aller-
mest jordnære. Han er den elskelige dan-
sker med den rette timing og pointerne
på det rette sted. Sjældent har man da
set et medlem af Dansk Folkeparti fået en
så varm behandling i medierne eller på
en teaterscene.

Lørdag aften stod den på EU-komedie,
da der var dansk gæstespil i Flensborg.
»Comedieteatret« var på besøg i Wal-
dorfschule med forestillingen »Velkom-
men i klubben«, skrevet af englænderen
Richard Bean, men fordansket helt ind til
benet.

Det er Lars Knutzon, der hiver stikket
hjem som pølsemand Tommy Poulsen fra
Kerteminde. Knutzon kan ellers tit være

lidt af en overgearet krudtugle at se på,
men i denne forestilling trækker han de
forskruede karikaturer behageligt ned i
tempo med sine joviale bemærkninger på
det helt rette tidspunkt. En normaliseret
udgave af bonderøven Kresten Pouls-
gaard.

Den står på farce med 200 kilometer i
timen. Instruktøren Niels Olsen har glemt
at fortælle Karsten Jansfort og Pernille
Schrøder, at de også gerne må trække
vejret i deres roller som henholdsvis soci-
aldemokratisk EU-politiker og hans russi-
ske sekretær. De farer rundt på scenen,
og det er da også med jævne mellemrum
ganske morsomt, og netop derfor virker
pølsemanden fra Kerteminde som roen
selv.

Gravid i en fart
Jansfort er som den  socialdemokratiske
karrierepolitiker Henning Sandgren ude
efter formandsposten i EU-parlamentet.
Han smeder alliancer med den tyske
gruppeformand Hannelore, spillet af Je-
anne Boel, snyder med diæter, bilag, har
sort arbejdskraft og hæver honorarer,
hvor han ikke må.

Hans kæreste i København er ansat
som sekretær, selv om hun har et fuld-
tidsjob derhjemme, og ankommer med en
flyver til Bruxelles for at kunne nå det,
inden det biologiske ur har slået 12. Når

man er 41 år, kan æggekogeren jo allere-
de være gået i stykker.

Samtidig presser den tyrkiske EU-am-
bassadør – spilet af Jacob Morild - hårdt
på for at få sit land med i klubben og
lokker Henning Sandgreen med millioner.
Det lader sig ikke forene med det at have
en kæreste, hvis kæphest er Tyrkiets la-
den hånt om menneskerettighederne.
Samtidig er en fransk politiker brændt
varm på ham og slider og hiver i hans
venstre arm for at få ham med i kanen.

Udmærket underholdning
Det er alle EU-klicheerne, der kommer
frem her på scenen, en luksussuite betalt
af den tyrkiske delegation: Svindel, kor-
ruption, forhåndsaftaler, druk på skattey-
dernes regning og lidt sidespring, når
man nu alligevel er så langt hjemmefra. 

Det ender faktisk med at blive temme-
lig morsomt. Alle figurerne taler med de-
res hjemlands accenter, så man skal holde
ørerne stive, men samtidig giver det fore-
stillingen nogle nemme points. Nogle af
dialogerne forsvinder i forventet bifald
fra publikum – her er lidt mere timing
med et par sekunders stilhed fra skuespil-
lernes side på sin plads. 

Men udmærket underholdning er det
da – ført helt ud i hampen.

Comedieteatret: Velkommen i klubben
– Waldorfschule i Flensborg lørdag af-
ten. Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Sex og svindel 
i Strasbourg

Et fransk, liderligt hundyr (Jeanne Boel) kaster sig over det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem Henning Sandgren (Karsten
Jansfort), mens pølsemanden fra kertineminde (Lars Knutzon) spiller ind med sin gemytlige slapstick.

SØNDERBORG. Sønderborghus har flere større koncerter
på plakaten i de kommende uger.

På torsdag klokken 20 spiller trioen Marybell Katastrop-
hy elektronisk indierock. På fredag klokken 21 er der
punkaften med fire bands på scenen: »Last Seen Lau-
ghing«, »Dream Police«, »War of Destruction« og »Under al
kritik«.

Erann DD er pladeaktuel med »Byen kalder« og lægger
en del af turnéen i Sønderborg. Erann DD spiller med sit
band torsdag den 11. marts klokken 20. Lørdag den 13.
Marts klokken 21 er der standup-komedie med »Zoo on
Tour«, Martin Veltz og Dan Andersen. Samme tid står san-
gerinden Lise Westzynthius og indiepop-bandet My Evil
Twin på scenen i lokalet ved siden af. (FlA)

Kongens skatmester
RENDSBORG. Heinrich
Carl von Schimmelmann
(1724-1782) var greve,
handelsmand og stats-
mand. Efter at have lært
handelen i Stettin, fandt
lejlighed til at blive leve-
randør til den preussiske
hær under den 2. Sles-
vigske Krig og tjente
godt derved. Men han
mistede, hvad han havde
tjent, ved at blive fanget
af sachsiske ryttersolda-
ter. Snart efter slog han
sig dog op i Dresden,
hvor han tjente ganske
godt.

I 1759 flyttede han til Hamborg og i nærheden heraf
købte han godset Ahrensburg på holstensk grund. Her i
Hamborg begyndte så en forbindelse imellem ham og den
dansk-norske regering, hvis vigtigste mand, den ældre
Bernstorff, snart blev klar på, hvilken gavn Schimmel-
manns iøjnefaldende købmandsbegavelse kunde yde un-
der statens daværende vanskelige finansielle forhold.
Schimmelmann på sin side stillede sig gerne i et nært for-
hold til regeringen i København

Schimmelmann  blev adjungeret den daværende danske
gesandt i Hamborg med ret til at blive hans efterfølger, og
snart efter blev han også udnævnt til generalkommer-
ceintendant.

Forfatteren og journalisten Erich Maletzke fra Ditmar-
sken har udsendt en omfattende biografi om Schimmel-
mann. »Schatzmeister des Königs« er titlen på bogen, der
udkom på forlaget Wachholtz i Neumünster.

På torsdag præsenterer han bogen ved en læseaften i
Rendsborg. Den foregår i boghandlen Reichel og begynder
klokken 19.30. Der opkræves otte euro i entre. (FlA)

Vikinger i varmen
HADERSLEV. Mu-
seum Sønderjylland
har budt vikingerne
ind i varmen. De tre
første onsdage i
marts inviterer mu-
seets arkæologiske
afdeling i Haderslev
til tre foredragsaft-
ner om vikingeti-
den. Den 3. marts
fortæller museums-
inspektør Silke Ei-
senschmidt om dagligliv i vikingetiden, den 10. marts er
det Jellingmonumenterne, der er på tapetet ved leder af
Kongernes Jelling Hans Ole Mathiesen og den 17. marts
runder museumsinspektør Anne Birgitte Sørensen af på
Østergård ved Toftlund for at fortælle om middelalderens
landbebyggelse.  Alle foredrag begynder kl.  19.30 og der
er gratis adgang. (FlA)

Lyrisk-musikalsk aften
FLENSBORG. Orpheus Theater byder på lørdag på en ly-
risk-musikalsk aften med skuespilleren Paula Quast og
musikeren Henry Altmann. Aftenen bliver en hyldest til
litteraten Mascha Kaléko. »... sie sprechen von mir nur lei-
se« er overskriften på forestillingen, der begynder klokken
20. Billetter kan købes i forsalg i TUI Reisecenter på Nor-
dermarkt eller på www.orpheustheater.de (FlA)

Tekster af Heinrich Mann 
SANKELMARK. Heinrich Mann – forfatterbror til Thomas
Mann – døde for 60 år siden. Hans dødsdag markeres på
Akademie Sankelmark syd for Flensborg, hvor Barbara
Hensler og Wolfgang Raube den 11. Marts læser tekster af
ham. Det begynder klokken 19.30, og der er gratis adgang.

(FlA)

Koncerter i Sønderborghus

FLENSBORG. »Månedens børneteater« i
Sydslesvig i marts bliver forestillingen »Eine
Reise in die Uhrzeit« med Fliegendes Theater.
Forestillingen henvender sig til børn over seks
år og spiller følgende steder:

Den 7. marts i Schulzentrum i Skovlund, den
8. marts i Heilandskapelle i Flensborg-Sporskif-
te (Weiche), den 9. marts i Jugendzentrum En-
gelsby, den 10. marts i ADS Jugendtreff Rams-
harde, den 13. marts i Bürgerhaus i Sønder Bra-
rup, den 16. marts i Haus der Jugend i Husum,
den 17. marts i Hof Akkerboom i Kiel og den
23. marts i Das Haus i Egernførde.

Alle forestillinger begynder klokken 15. (FlA)

Månedens
børneteater

Der bliver dinoer at se på i »Eine Reise in die Uhrzeit«.

Smykker fra middelalderen fundet
på Østergård ved Toftlund.

Heinrich Carl von Schimmel-
mann.
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