
Svend, Knud og Valdemar 

genopføres i Pottemageregnens Amatørteaterforenings 40 års jubilæumsår 

 

”Bølgerne Ruller” var overskriften på en ½-times udsendelse i DR-TV den 27. januar 1991, som 

viste klip fra Pottemageregnens Amatørteaterforenings forberedelser til og opførelse af ”Svend, 

Knud og Valdemar”, og som desuden bragte interviews med et udsnit af lokale borgere, hvis 

hjerte banker for det lokale forenings- og teaterliv. 

 

Optagelserne til udsendelsen fandt sted over flere dage i november 1990 forud for og under 

opførelsen i Toustrup Forsamlingshus af det kendte og elskede teaterstykke. Ved den lejlighed - i 

10-året for Pottemageregnens Amatørteaterforenings stiftelse - besluttede vi i foreningen for sjov 

at indføre den tradition, at vi fremover ville opføre ”Svend, Knud og Valdemar” hvert 10. år. Vi 

skriver nu år 2020, og der er gået 10 år, siden vi i år 2010 sidst opførte stykket. Nu støver vi så 

”Det Jensen’ske Teaterselskab”, som er den trup af vores medlemmer, der kan ses på ”de skrå 

brædder”, af og opsætter udstyrsstykket for 5. gang. Ja, det er sandt nok, for allerede i 1983 

opførte foreningen ”Svend, Knud og Valdemar” for første gang - også med succes!  

 

”Det Jensen’ske Teaterselskab” er i stykket en omrejsende trup af (2. eller 3. rangs) skuespillere, 

ledet af en forvirret og ikke særlig dygtig teaterdirektør, som kæmper for at holde sig økonomisk 

oven vande - trods de mange vanskeligheder, som direktøren har med den besynderlige samling 

af skuespillere, der for resten heller ikke kommer for godt ud af det med hinanden, hvorfor 

forvirringen på scenen til tider er stor. I vores opsætning af stykket kan man se direktøren, der 

selv har rollen som kong Svend, i skikkelse af Mogens Jensen (deraf selskabets navn), og hans 

hustru, der har rollen som ”ung” Astrid, spilles af Bodil Osterland. Derudover medvirker på 

scenen Anette Dippel som kong Valdemar, Ivan Greve som kong Knud, Carl Røhling som bisp 

Absalon, Inger Engsig-Karup som drabanthøvding Ditlevsen, Ib Lundgaard som sufflør og Egon 

Kristensen som orkesterleder. Ud over orkestret, der også omfatter Jytte Thorndal og Jens 

Thorndal Lindballe, vil publikum få Poul Erik Pedersen og Søren Hjortborg at se som teatersel-

skabets scenefolk, der (desværre) af og til forvilder sig ind på scenen. Kirsten Nørby instruerer 

den dejlige komedie/farce – med nye variationer over det kendte tema. Desuden har endnu et 

antal af foreningens aktive medlemmer på forskellig vis ydet deres bidrag til opsætningen af 

stykket. Det vil føre for vidt at nævne alle her; men de, der kommer til en af vores forestillinger, 

kan købe det smukke program, hvor navnene på alle medvirkende står anført. Stykket spilles 

torsdag og fredag den 12. og 13. november kl. 19:30 samt lørdag og søndag den 14. og 15. 

november kl. 15:00 - og det er altså i Toustrup Forsamlingshus, det foregår!  

 

Teaterstykket foregår i Danmarkshistorien og spilletiden er ca. 2 timer, inkl. pause. 

Dørene åbnes for publikum torsdag/fredag kl. 19:00, lørdag/søndag kl. 14:30. 

 

”Ha - - - !” 
 

Som noget særligt er opførelserne denne gang underlagt COVID-19 retningslinjer, og vi skal 

derfor gøre opmærksom på, at billetter KUN kan købes på forhånd via foreningens hjemmeside 

www.sorring.dk/paf. Der er indført begrænset antal publikumspladser og billetprisen er den 

samme for alle aldersgrupper, nemlig kr. 100. Overvejer du at købe billet til en af vores 

forestillinger, bør du orientere dig om retningslinjerne på vores hjemmeside, som vi løbende vil 

holde opdateret i tilfælde af ændringer.  
 


