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Lokalt indspillet kriminalfilm får 
verdenspremiere i Tønder

Tønder Kommunes kommende borgmester, Jørgen Popp Petersen, folder sit skuespillergen ud i en humoristisk kriminalfilm med titlen "Kroen ved Vidåen". Filmen udspiller sig umiddel-
bart syd for grænsen i Rosenkrentz. Her spiller han over for en anden politiker, Florian Lorenzen, fra Kreis Nordfriesland. Foto: Bund Deutscher Nordschleswiger

Onsdag er der 
verdenspremiere på 
den lokalt 
indspillede krimi-
nalfilm "Kroen ved 
Vidåen". Skuespiller-
ne er fundet både 
nord og syd for 
grænsen - blandt 
deltagerne findes 
Tønder Kommunes 
kommende borg-
mester, Jørgen Popp 
Petersen. Både skue-
spil og politik foregår 
på de skrå brædder, 
siger han.

Martin Franciere
MAF@jv.dk

TØNDER: Når en lokalt indspil-
let kriminalfilm ”Kroen ved
Vidåen” har verdenspremie-
re på Ludwig Andresen Schu-
le onsdag, vil man blandt
skuespillerne på rollelisten
kunne se navnet på den kom-
mende borgmester for Tøn-
der Kommune, Jørgen Popp
Petersen (SP).
Filmen blev indspillet i ok-

tober sidste år, og Jørgen
Popp Petersen deltog i filmar-
bejdet en dag. I filmen spiller
han en kommunalpolitiker
fra Tønder.
- Det holder stadigvæk

stik, konstaterer Jørgen Popp
Petersen, der ved det nyligt
afholdte kommunalvalg op-
nåede et ganske imponeren-
de antal personlige stemmer.
Efterfølgende er han udpeget
som Tønder Kommunes
kommende borgmester. Men
alt det vidste han ikke noget
om, da han medvirkede i ind-
spilningen af Kroen ved Vidå-
en.

Cirkusforestilling
Selv om Jørgen Popp Peter-
sen er vant til at stå i kamera-
ernes søgelys, var det alligevel
lidt af en udfordring for den
garvede lokalpolitiker.
- Det er lidt som en cirkus-

forestilling. I modsætning til
i mit politiske arbejde, er der
nogen, der har en mening
om, hvad man skal sige og
hvad man skal gøre, når der
produceres film, siger Popp
Petersen, der mange gange
tidligere har spillet dilettant –
blandt andet i Øster Højst.
Han fortæller videre, at de

samme scener skulle tages
om et utal af gange. Jørgen

Jørgen Popp Petersen er ikke afbilledet på filmplakaten, men hans 
navn fremgår af rollelisten. Foto af filmplakaten
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Filmteamet blev hovedsageligt rekrutteret fra den vestlige del af 
det dansk-tyske grænseland for at opnå størst mulig autentici-
tet.

Størstedelen af skuespillerne er amatørskuespillere fra lokale 
teatre.

I 2010/2011 blev hørespillet ”Kroen ved Vidåen” produceret med 
støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs Interreg-projekt ”Kul-
turbrücke-Kulturbro”. Projektet blev taget godt imod af de lokale 
radiostationer.

Filmen Kroen ved Vidåen er indspillet for midler fra Den Europæi-
ske Fond for Regionaludvikling. Derudover støttes projektet af 
Tønder Kommune, Kulturstiftung Nordfriesland, Stiftung für die 
Friesische Volksgruppe og af Die Beauftragte der Bundesregier-
ung für Kultur und Medien.

Popp Petersen sammenligner
de to discipliner: lokalpolitik
og skuespil.
- Begge dele foregår på de

skrå brædder, smågriner den
58-årige politiker og skue-

spiller.

Rigeligt med alkohol
Kroen ved Vidåen beskrives
som en humoristisk krimi-
nalfilm, som er indspillet

med de fem sprog i regionen:
Dansk, plattysk, tysk søn-
derjysk og frisisk.
Omdrejningspunktet i fil-

men, der har en spilletid på
en times tid, er den gamle kro
i Rosenkrentz lige syd for
Rudbøl. En politiker fra Kreis
Nordfriesland, Florian Ketel-
sen (spillet af Florian Loren-
zen, der i virkeligheden har
været amtsborgmester for
CDU, red.) findes død. Og Jør-
gen Popp Petersen er den sid-
ste, der har set den døde po-
litiker i live.
Og så ruller balladen.

Opklaringsarbejdet af den
mystiske sag involverer
blandt andet store mængder
alkohol, to fremmede krimi-
nalbetjente, hemmeligheds-
kræmmerier og endnu flere
spørgsmål – udover alkoho-
len er det absolut ikke en nor-
mal situation, der udspiller
sig på Vidåkroen.

Kro i koma
Politiets efterforskning af
dødsfaldet forstyrrer daglig-
dagen på kroen, og det er
svært at vænne sig til for ind-
byggerne. Der lægges op til et
uharmonisk dansk-tysk sam-
arbejde mellem de to betjen-
te, og det ellers fredfyldte, næ-
sten komatøse sted kommer

pludselig i oprør og ubalance.
Filmen er som sagt indspil-

let på fem sprog, og for at let-
te forståelsen for publikum
findes Kroen ved Vidåen i to
versioner med henholdsvis
tyske og danske undertekster.
Filmen har premiere for et

lukket publikum på Ludwig
Andresen Schule onsdag af-
ten. I månederne herefter vil
filmen turnere rundt i lands-
delen.
Jørgen Popp Petersen har

set filmens trailer, og den teg-
ner godt. Så publikum kan
godt begynde at glæde sig:
- Det virker.
Størstedelen af skuespiller-

ne er lokale amatørskuespil-
lere. Blandt de medvirkende
findes foruden den kommen-
de borgmester fra Søvang,
Mahara Jacobsen, Østerby,
Dirk Andresen, Tønder og
Christian Petersen, Højer.


