
Anmeldelse: David Richter, SR

(Påa:)

Kan man tänka sig att det danska kungaparet bosätter sig i Malmö? Ja…i alla 
fall på teatern.
I går hade den nya politiska komedin ”Dronningen af Malmö” premiär på 
Nörrebros teater i Köpenhamn. 
För manus och regi står Flemming Jensen.
Vår recensent David Richter var där – hur var det?

(Prata:
Det är bara bocka och buga – det är en ny skarp och smart satir av Flemming 
Jensen.
Här har han fortsatt sitt samarbete med den brittiske dramatikern Alistair 
Beaton. 2002 gjorde han ju en lyckad bearbetning av Beatons politiska satir 
Spindoctor. Den gången handlade det om att trolla bort en politisk skandal. Och 
häromåret samarbetade de om Let´s kick ass, som var en bitsk musikal om 
spelet bakom Irak-kriget.
(ja du hör i vilken härad de rör sig)
Den här gången sätter de luppen på den danska invandrarpolitiken och en 
statsminister som får problem när den danska kronprinsen i all hemlighet skaffat 
sig en fästmö som kommer från Nigeria. Hon uppfyller inga av de hårda krav 
som ställs för att få uppehållstillstånd i Danmark.
Nu brukar man ju lösa sånt här, när det gäller kungligheter. Men den här 
kronprinsen insisterar på att följa lagen och då återstår bara för det blivande 
regentparet att bosätta sig Malmö, så som så många andra i samma situation.
 
Ja, Flemming Jensen sätter klacken i den danska samhällskroppens allra 
ömmaste tå. Nu brukar ju inte danskar vara rädda för att driva med sig själv, 
men det här kan nog småsvida i en del läger. För det blir både roligt och ganska 
träffande. Och för en svensk, som höjt ögonbrynen både en och två gånger över 
den danska invandrarpolitiken, blir det kanske lite extra roligt. Inte minst när 
statsministern försöker rädda ansiktet och hitta kryphål i lagstiftningen som han 
själv varit med om att rösta igenom.

På scenen är det välbeställt med Thomas Mörk som den allt mer villrådige 
statsministern. Charlotte Fich, (som ju vi svenskar mest känner som 
kommissarien i TVs Mordkommissionen) gör hans spindokter. Men det är 
välspelat rakt över. Möjligen kan man invända mot att det emellanåt blir lite 
förutsägbart och stundtals en aning stillastående. Men det innehåller tillräckligt 
mycket bitskheter för att kvällen ska bli rolig.



En vital teater ska ju granska sin samtid – och det skulle vara sniket att påstå 
annat än att Flemming Jensen tar sitt ansvar fullt ut.
Och jag säger samma sak som efter hans förra uppsättning på Nörrebros teater: 
när ska en svensk teater få tummarna loss och våga granska den inhemska 
makten med samma respektlöshet och humor.)

(Ava:)
Det var David Richter som hade sett Dronningen af Malmö på Nörrebros teater.


