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Om stykket
• Skattesagens 

Helte er skrevet 
af Kristian Hal-
ken med sange 
af Jens Korse 
på baggrund af 
journalist Marie 
Louise Toksvigs 
bog »Skat, spin og 
sladder«.

• Skattesagens Hel-
te har premiere 
på Kulturværftet 
i Helsingør 20. 
september.

• Forestillingen 
kommer rundt på 
Sjælland her: 
Holbæk Teater  
28. september. 
Snurretoppen i 
Store Heddinge 
15. november. 
Slagelse Teater  
16. november. 
Høje Taastrup Tea-
ter 19. november. 
Næstved Teater 
23. november.

WEEKEND

Det begyndte 
med en fornem-
melse i maven 
på Ina-Miriam 

Rosenbaum, da hun fulgte 
den spektakulære skat-
tesag om Helle Thorning 
Schmidt og hendes mand 
Stephen Kinnock. Den sag, 
der blev lækket til pressen 
før folketingsvalget i 2011.

- Det er lige som at gå til 
lægen og hele tiden håbe, 
at lægen vil sige, at alt er 
ok, men du har fornem-
melsen af, at noget er helt 
rivravruskende galt, siger 
Ina-Miriam Rosenbaum.

Hun er få uger fra premi-
eren og på vej til prøver, 
da vi mødes over kaffe 
på en café i København. 
Uden for vinduet ruller 
morgentrafikken tilsynela-
dende uden de store pro-
blemer. Samfundet kører.

Kort hukommelse
Men Ina-Miriam Rosen-
baums mavefornemmel-
se var - og er - at noget er 
galt. »Skattesagens Helte« 
lover ikke at give en præ-
cis diagnose, men forestil-
lingen udstiller en række 
symptomer.

- Vores verdensbillede er 
meget urovækkende. Det 
er jo ikke kun det globale 
med flygtningestrømme og 
en tikkende bombe i USA. 
Men også den måde som 
Christiansborg distancerer 
sig fra os på, der jo lever i 
det lovkompleks, som poli-
tikerne laver, siger hun.

- Min impuls er at lave te-
ater om sager, der udspil-
ler sig på Christiansborg 
og bliver puttet i glemme-
bogen. Vi bliver orienteret 
om nye sager næsten hver 
uge. De bliver gennemdis-
kuteret og gennemanaly-
seret i alle medier - og så 
forsvinder de, siger hun og 
ser helt forundret ud.

- Det, synes jeg, er me-
get interessant. Hvorfor 
forsvinder de? Hvor for-
svinder de hen? Og hvad 
gør vi som mennesker? 
Der kommer jo et valg på 
et tidspunkt, og der er det 

sjældent, at vi forholder os 
til de sager, siger Ina-Miri-
am Rosenbaum, som har 
læst bunkevis af artikler 
om skattesagen og også 
har tygget sig gennem en 
del af den 1600 sider lange 
beretning fra skattekom-
missionen, som fulgte.
- Det er gået op for mig, 
hvor kort vores hukommel-
se er. Vi skovler informati-
oner ind. Indtil vi ikke kan 
rumme det, siger Ina-Miri-
am Rosenbaum, som ken-
der følelsen fra sig selv.

- Så er vi nødt til at træk-
ke os fra nyhedsstrømmen 
og bare passe vores egen 
lille virkelighed og sørge 
for at få børnene i skole, 
siger hun og peger på sin 
mobiltelefon, der ligger på 
cafébordet.

- Jeg kæmper virkelig 
med den der, siger hun.

Gå efter manden
»Skattesagens Helte« er 
skrevet af Kristian Halken 
med sange af Jens Korse 
fra satiregruppen Selv-
sving og på baggrund af 
journalist Marie Louise 
Toksvigs bog »Skat, spin 
og sladder«. Ina-Miriam 
Rosenbaum selv er produ-
cent - og på scenen.

Hun har et rigtig godt øje 
til satiren i USA, hvor sto-
re hold af tekstforfattere 
forsyner værterne på de 
satiriske tv-shows med re-
search og replikker, så de 
kan spidde den politiske 
dagsorden - og ofte gå ef-
ter manden frem for efter 
bolden, på en måde, som 
kun satiren kan tillade sig.

- Jeg har længe gerne vil-
let parre scenekunst med 
journalistik. Hvis man skal 
udvikle humor, synes jeg, 
at baggrunden skal være 
researchet. Formidlingen 
af svært stof kan have godt 
af at få et satirisk blik. Den 
skærer igennem til noget 
essentielt, siger Ina-Miri-
am Rosenbaum.

På scenen i »Skattesa-
gens Helte« er, foruden 
Ina-Miriam Rosenbaum 
selv, skuespillerne Søren 

Bang Jensen og Andreas 
Jebro (årets Reumert for 
mandlig hovedrolle som 
Erasmus Montanus på 
Aarhus Teater) og desuden 
et orkester.

Ministerbesøg i salen 
Ina-Miriam Rosenbaum 
har fået nys om, at statsmi-
nister Lars Løkke Rasmus-
sen gerne vil se stykket 
- og gerne i selskab med 
Troels Lund Poulsen, der 
må siges at være en af de 
bærende roller i stykket. 
Som skatteminister mod-
tog Troels Lund Poulsen 
en næse på grund af sa-
gen - og han pryder også 
plakaten til forestillingen 
iklædt en form for Super-
man-jakkesæt.

Og hvordan har kvinden 
bag det hele det med at 
have politikerne på plads 
blandt publikum?

- Det er jo fint. Som po-
litiker ville jeg da tage det 
som en cadeau, at man 
overhovedet interesserer 
sig for dem. Vores fore-
stilling ender også med at 
sige: Det handler jo ikke 
om dem her. Det handler 

om demokratiet, og som 
en af replikkerne fra fore-
stillingen lyder, »er det til-
ladt at være et dumt svin i 
en højere sags tjeneste?«, 
siger Ina-Miriam Rosen-
baum, som i forestillingen 
lader Troels Lund Poulsen 
udtale, at politik er strate-
gi, mens moral og trovær-
dighed er sådan noget, 
man diskuterer over et 
glas rødvin efter deadline.

Ina-Miriam Rosenbaum 
har ikke tænkte sig at 
smække Glemme-
bogen i lige med 
det første.

- Det her er første 
skud i Projekt Glem-
mebogen. Det er et 
eksperiment, hvordan 
snakker man om de her 
ting og får folk til at rum-
me det, uden at de skal 
føle, at de skal læse 1645 

sider i skattesagskommis-
sionsberetningen, siger 
Ina-Miriam Rosenbaum.

Hun forsøger at finde et 
scenesprog, der kan bru-
ges til at formidle sager fra 
Christiansborg, som eller 
ryger ud af vores kollek-
tive hukommelse og ind i 
vores fælles glemmebog. 
Og kursen mod næste 
forestilling er sat:

- Mit næste projekt 
handler om DONG, siger 
Ina-Miriam Rosenbaum.

Skattesag på scenen
Med »Skattesagens Helte«, der handler om Helle Thorning og Stephen Kinnock, vil Ina-Miriam 

Rosenbaum have os til at huske de politiske sager, som ryger i den kollektive glemmebog.

- Jeg er ikke ude på at vælte 
verden, men finde et sprog, 
hvor man kan tale sammen 
om faktualiteter og bru-
ge scenekunstens måde 
til at skabe abstraktio-
ner på, siger Ina-Miri-
am Rosenbaum. 

- Når jeg kalder forestillingen »Skattesagens helte«, så er det fordi, de er skidedygtige 
til det, de gør, siger Ina-Miriam Rosenbaum.


