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Anmeldelse. Københavne-
re har grundlægende ikke
noget at søge i Sønderjyl-
land, Men vil de absolut
bo der, så må de op til en
sønderjysk indfødsretsprø-
ve. Den sørger Willys Kaf-
feklub for.

EGERNFØRDE. Så kom Willys Kaffe-
klub også til Egernførde. Fra Husum
Krat, der ligger et eller andet sted i
nærheden af Haderslev - og så alli-
gevel ikke ligger der i virkeligheden.
Men to mænd i kaffeklubben kom-
mer fra Haderslev: Ole Sørensen og
Alex Bødiker, der snakker så synne-
jysk, som man gør i Ha’sle - lige nord
for det vigtige skel ved Hoptrup (syd
for linjen siger man »æ« til jeg og
nord for »a«).
Andersen er køffenhaune. »It jen a

vo ejn’« - og en af de fremmede, som
giver anledning til den evindelige
udlændingedebat i Danmark. En af
dem, der ikke bare sådan skal have
opholdstilladelse og komme med si-
ne fremmede vaner uden at tilpasse
sig.
Derfor skal høje Andersen med de

åh-så-smarte solbriller (»han troe fa-
ne, han æ så smart«) op til Den Søn-
derjyske Indfødsretsprøve - DSI. Sø-
rensen og Bødiker har udformet
spørgsmålene som en anden Lektor
Blomme fra Hans Scherfigs »Det for-
sømte forår« glææææder sig til at
opleve Andersen dumpe til den defi-
nitive og endegyldige eksamen. An-
dersen har til deres store irritation
læst på lektien - men begår heldigvis
en fodfejl, der ikke skal afsløres her.
Men nu ved man, hvorfor det hedder
en kaffeklub.
»A æ ue å æ ø i æ å«, forsøger æ

kjøfenhaune sig i en sang. Det har
den samme overbevisende effekt,
som når en mand over 50 i sit sprog
prøver at være ung med de unge -
eller konsulinde Holm fra Matador,
der forsøger at være folkelig.

Djævleuddrivelse
Sørensen og Bødiker forsøger sig
først med djævleuddrivelse for at få
den satans kjøffenhaune drevet ud
af Andersens legeme. Men køben-
havneren sidder fast i kroppen på
ham. Assimilation eller integration -
glem det! Willys Kaffeklub har været
på flere besøg i Sydslesvig, og de

kommer igen, når Sydslesvigsk For-
ening og Danmarks Teaterforeninger
i november inviterer til teatersemi-
nar i Campushalle i Flensborg. Med
Egernførde bevægede de to etniske
sønderjyder og fejlfarven fra kjøf-
fenhaun sig ned på den anden side
af den gamle sønderjyske sprog-
grænse i det gamle danske land - og
sørme om det ikke lykkedes rigtig
godt.
Publikum tog taknemmligt mod

pointerne og kvitterede med de grin,
der må være over det halve af løn-
nen for skuespillerne (sig det til dem,
når der er sparetider - og hvornår er

der ikke det?).

Nye kvindelige gæster
Hvornår går den ikke længere for
Wilys Kaffeklub?
Den dag, de tre tænder for auto-

matpiloten. Og derfor var der invite-
ret tre nye gæster med: Sørensens,
Bødikers og Andersens koner og da-
mebekendtskaber.
Andersens var den henrivende

komtesse Irmgard von Geldenstinker,
der har et båthorn på rollatoren og
røven fuld af penge. Samtale-emnet
er heldigvis under bæltestedet de tre
rynkede og sex-hungrende kvinder

imellem. Der prales om orgier og
vildskab. Hvis bare det halve er rig-
tigt, så er plejehjemmene åbenbart
det allerbedste sted at optage en
pornofilm.

Willys Kaffeklub på Jes Kruse-Sko-
len i Egernførde mandag aften. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Synnejylland æ for æ synnejye
To frække drenge giver den på alle tangenterne med deres vedhæng. Den ene spiller høje skingre
toner. Den anden dybe og maskuline.

- Vil I så godt holde op med det pjat der og opføre jer ordenligt! Stik sækkepiberne ind og tag buk-
serne på!

Den trælse københavner - selvfed
som han er.

Den henrivende komtesse Irmgard von Geldenstinker praler om kap med den barmfagre fru Sørensen. Temaet er sek-
suel udholdenhed - og hyppighed.

og it for naunsåmhelst anne

Bødikers kone ligner en, som andre
mænd nok skal lade gå i fred.

Kunstnere fra Frisland
MØGELTØNDER. »Galleri Strædet 9« åbner lørdag den 1.
september en udstilling med to kunstnere fra provinsen
Frisland i Nederland (Holland). Jan Hofman udstiller ma-
lerier og tryk, og Jitse Sikkema viser skulpturer. Sikkemas
udgangspunkt er den menneskelige figur, som balance-
rer mellem det figurative og non-figurative. De er udført
i bronze eller keramik og kan på trods af deres særegne
vitalitet næsten virke skrøbelige. Jan Hofman er uddan-
net på kunstakademierne i Maastricht og Groningen og
er inspireret af japansk kunst efter flere ophold i det
fjerne Østen. (FlA)

Metamorfoser i Husum
HUSUM. »Metamorfoser« er overskriften på en udstilling,
som Husum Slot viser med den sydtyrolske kunstner
Gotthard Bonell. Udstillingen åbner den 2. september og
byder på tegninger og grafiske værker
Gotthard Bonell bor skiftevis i Truden i Sydtyrol og i

Wien. Hans motiver er primært hentet fra naturen. Man
kan blandt andet se frugter, fundstykker og landskaber,
men også portrætter og menneskekroppe. Det er ofte
stilleben billeder med usædvanlige konstruktioner.
Udstillingen varer til den 31. oktober.

(FlA)

Kunst og kitsch
SLESVIG. »Kunst og kitsch« hedder et marked med kunst-
håndværk, antikviteter, bøger og samleobjekter. Det fin-
der sted på Volkskunde Museum i Slesvig på søndag fra
klokken 10 til 18.
Man kan tage sine egne ting med og få dem vurderet

fra klokken 13 til 15.  Tilmelding skal ske på telefon
04352-911 7484.
Et hold eksperter giver deres bud på de udstillede gen-

stande. Det er kunsthistorikerne Margret Schütte og Ba-
bette Tewes samt leder af Volkskunde Museum, Carsten
Fleischhauer. Der opkræves tre euro i entre. (FlA)


