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 Tønders kommende borgmester og Nordfrislands landråd spiller med i ny fi lm, der foregår ved den dansk-tyske grænse.
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    Tønder. Den vordende borg-
mester i Tønder Kommune 
har en af rollerne i fi lmen 
»Kroen ved Vidåen/Der Krug 
an der Wiedau«, der i sidste 
uge havde premiere både 
nord og syd for grænsen. 

    Jørgen Popp Petersen spil-
ler i fi lmen en kommunal-
politiker fra Tønder. Filmen 
blev indspillet i oktober 2020 
længe før, Jørgen Popp Pe-
tersen overhovedet anede, at 
han skulle blive borgmester.

    Filmen havde først premi-
ere i Eck’s Kino i Nibøl og 
bagefter på Ludwig-Andre-
sen-Schule, den tyske skole i 
Tønder.

    Jørgen Popp Petersen er ik-
ke afbildet på fi lmplakaten, 
men hans navn fremgår af 
rollelisten. Den kommende 
førstemand i Tønder Kom-
mune er ikke uvant med at 
spille skuespil. Han har tidli-
gere stået på scenen i Øster 
Højst Forsamlingshus, når 
der skulle spilles dilettant. 
Han betegner det som »lidt 
af en cirkusforestilling« at 
medvirke i en fi lm:

    - Der er andre, der har en 
mening om, hvad man skal 
sige og hvad, man skal gøre, 
når der produceres fi lm. Det 
stod som en modsætning til 
mit politiske arbejde, siger 
Jørgen Popp Petersen.

    Også landråden fra Nord-
frislands Amt, Florian Loren-
zen, har en rolle i fi lmen. En 
landråd er dog ikke en poli-
tiker ligesom en dansk borg-
mester, men en folkevalgt 
embedsmand, der nærmest 

er at ligestille med gamle 
dages amtsdirektører i Dan-
mark.

    »Kroen ved Vidåen« er en 
humoristisk kriminalfi lm, 
der foregår på hele fem 
sprog. Et særkende ved Syd-
tønder Amt, hvor dele af fi l-
men er optaget, er, at der 
tales både højtysk, plattysk, 
frisisk, sønderjysk og rigs-
dansk.

    Alter Deutscher Grenzkrug 
i Rosenkrans syd for Rudbøl 
Sø har en central rolle i fi l-
men. Florian Lorenzen spil-
ler i fi lmen en person ved 
navn Florian Ketelsen, og 
denne fi ndes død – hængen-
de tværs over vildsvineheg-
net mellem Tyskland og Dan-

mark. Kommunalpolitikeren 
fra Tønder – i Jørgen Popp 
Petersens skikkelse – er den 
sidste, der har set den døde 
mand fra Nordfrisland i live.

    Den fi ktive » Kroen ved 
Vidåen« ligger midt i ingen-
mandsland. Spørgsmålet om 
kroen er dansk eller tysk, er 
kromanden og hans kone 
ligeglade med. Det samme 
gælder for den overskuelige 
gruppe af kroens stamgæ-
ster. Gæsterne er hverken 
danske eller tyske, men 
nordfrisere og sønderjyder.

    Når bonden, landsbylæ-
reren, kassedamen og de to 
ældre værtshuseksperter fi lo-
soferer over alt mellem him-
mel og jord, foregår det på 

alle fem sprog, som snakkes 
i marsken ved den slesvigske 
vestkyst. Derfor hersker der 
i baren og ved kroens stam-
borde en sprogforvirring, der 
kan minde den udefrakom-
mende gæst om babylonske 
tilstande. 

     For de lokale er de fem 
sprog dog en nødvendighed, 
der har udviklet sig over fl e-
re hundrede år, og som skil-
drer en region, hvor sønder-
jyder, frisere og tyskere deler 
den samme landsbykro. Dis-
se landsbyer og kroer fi ndes 
stadigvæk i blandt andet Ro-
senkrans, Rudbøl, Rødenæs 
eller i Højer marsken. 

    Der går et stort opklarings-
arbejde i gang, og politiets 

arbejde forstyrrer i den grad 
dagligdagen på den gamle 
grænsekro i Rosenkrans. De 
tilrejsende betjente bringer 
uro og ubalance til det ellers 
fredfyldte sted.

    Filmen fi ndes i to versio-
ner: Én med tyske undertek-
ster og en anden med danske 
undertekster. Efter de to pre-
mierer i Nibøl og Tønder sen-
des den på turne i både Dan-
mark og Tyskland.

    Størstedelen af de medvir-
kende skuespillere er ama-
tører fra lokale teatre. Der 
medvirker dog også profes-
sionelle skuespillere. Mat-
thias Harrebye-Brandt, der er 
født i Flensborg og voksede 

op som en del af det tyske 
mindretal i Sønderjylland, 
har en hovedrolle som krimi-
nalbetjent.

    Allerede for ti år siden ud-
kom fortællingen »Kroen ved 
Vidåen/Der Krug an der Wie-
dau« som hørespil, der den-
gang blev produceret med 
støtte fra EUs Interreg-pro-
jekt »Kulturbrücke-Kultur-
bro« under Region Sønderjyl-
land-Schleswig.   

 Mord ved vildsvinehegnet   
 Landråd Florian Lorenzen (til venstre) fra Nordfrislands Amt under optagelserne i Rosenkrans sammen med Jørgen Popp Petersen, den kommende borgme-
ster i Tønder Kommune. Fotos: Bund Deutscher Nordschleswiger   

 Der tales fem sprog i fi lmen »Kroen ved Vidåen/Der Krug an der Wiedau«. Jørgen Popp Pter-
sen er tysksindet nordslesviger, og hans egen dagligdag består derfor af sønderjysk og tysk.   

 Filmplakaten er designet på 
professionel vis. Foto: PR   

 RESÜMEE

    Ein humoristischer Kir-
minalfi lm, in dem aus-
schließlich lokale Schau-
spieler ihr Können unter 
Beweis stellen und in 
dem fünf Sprachen ge-
sprochen werden: »Der 
Krug an der Wiedau« ist 
soeben in Niebüll und 
Tønder aufgeführt wor-
den.

    Im Film hört das Pub-
likum Deutsch, Dänisch, 
Friesisch, Plattdeutsch 
und Sønderjysk – die 
fünf im Grenzland ge-
sprochenen Sprachen. 
In Spielfi lmform wird 
das Publikum dem Stück 
dank Untertitel bestens 
folgen können.

    Die Schauspieler und 
Schauspielerinnen ha-
ben alle einen Bezug zur 
Region und kommen 
von lokalen Theaterbüh-
nen. In Nebenrollen da-
bei sind auch der neu ge-
wählte Bürgermeister in 
Tønder, Jørgen Popp-Pe-
tersen, sowie der Landrat 
aus dem kreis Nordfries-
land, Florian Lorenzen.   

Der er andre, der har 
en mening om, hvad 
man skal sige og 
hvad, man skal gøre, 
når der produceres 
fi lm.

Jørgen Popp Petersen

Kroen
ved Vidåen

Filmen har fået penge 
fra Den Europæiske 
Fond for Regionalud-
vikling, Tønder Kom-
mune, kulturfonden 
i Nordfrislands Amt, 
»Friesenstiftung« i 
Slesvig-Holsten og den 
tyske forbundsregerings 
kommitterede for kultur 
og medier.

De to projektpartnere 
bag fi lmen er det tyske 
mindretals orginsation 
i Sønderjylland, Bund 
Deutscher Nordschle-
swiger, og Foreningen 
»Et Nordfriisk Theoter« i 
Sydslesvig.
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