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Inspirationsmateriale
KÆRE LÆRERE OG ELEVER!

HERMAN BANG er kendt, elsket og berygtet for sin evne til at portrættere de store indre kampe i selv de mest 
undselige karakterer. Som impressionismens mester forløser han med både indsigt og medfølelse både de stille 
eksistenser og de store armbevægelser.

Netop disse to modsætninger samles i Aarhus Teaters BANG med dramatiseringen af en-akterne VED VEJEN 
(1886) om den grå stationsforstanderfrue Katinka Bai, hvis lidenskab vækkes til live af tilflytteren Hr. Huus, og DE 
FIRE DJÆVLE (1890) om den frygtløse, tætknyttede og forarmede gruppe akrobater, der bliver trukket fra hinanden, 
da den ene af djævlene forelsker sig i en overklassekvinde.

For begge fortællinger gør det sig gældende, at det selvsamme begær, som får hjertet til at hamre i brystet, 
er med til at føre karaktererne i afgrunden. For Katinka Bai som en stille, indadvendt visnen, en langsom rytme 
i pagt med naturen; for djævlene i den larmende storby som en excentrisk feberdrøm af en dans ned i afgrunden.

Der findes (næsten) uendeligt meget litteraturhistorisk materiale om Herman Bang som forfatter, så i dette 
materiale er vi gået scenevejen og fokuserer på netop teatrets egenart. Derfor er der her til inspiration citater 
fra instruktørens indledende tanker om iscenesættelsen, tegninger af scenografien, et afsnit om remediering fra 
fortælling til scene og uddrag af de to manuskripter. Til sidst et forslag til tekster, radiodramatik, podcast og film, 
der på forskellig vis behandler VED VEJEN og DE FIRE DJÆVLE.

God fornøjelse. Vi glæder os til at se jer i mørket.

Venlig hilsen Sissel Worm Glass
Lektor i dansk og dramatik på Aarhus Katedralskole og teaterpædagogisk underviser i Aarhus Teater Læring.

I materialet omtales VED VEJEN og DE FIRE DJÆVLE som fortællinger, da der ikke synes at være 
litteraturhistorisk enighed om, om der er tale om (små) romaner eller (store) noveller. 
Herman Bang skrev således i en af sine søndagskronikker i slutningen af 1880’erne, så vi går med ham:

Thi Begrebet Roman og Begrebet Novelle er os [de unge forfattere] ligegyldigt, og om hvad vi skriver, bliver 
det eller det af disse to, vedkommer os knap. Rimeligvis bliver vore Fortællinger ingen af Delene […].

Herman Bang: Vekslende Themaer III, udg. 2006
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Praktisk information

BANG
af Herman Bang
Dramatiseret af Dicte C. Houmøller* & Thor Gunnar Wendtland Henriksen*

Aarhus Teater Stiklingen 16. november til 10. december

Billetbestilling
Fysisk fremmøde Aarhus Teater Billetservice , Teatergaden

Telefon Tlf. 70 21 30 21 (man. - fre. 10-14) 

Mail  billet@aarhusteater.dk    

Priser
Skolebilletter (når skolen bestiller) 65 kr.
Ungdomsbilletter (under 25 år) 85 kr. 

HOLDET BAG
Iscenesættelse Nina Rudawski** 
Scenografi og kostumedesign Katrine Gjerding

Koreografi Marie Brolin-Tani
Lysdesign Kim Glud
Musikalske arrangementer Ingeborg Højlund Dania

Medvirkende: Sofia Nolsøe, 
  Mette Døssing, 
  Carla Eleonora Feigenberg, 
  Simon Mathew, 
  Rasmus Arved Monrad***

*Studerende ved Den Danske Scenekunstskole for Dramatisk Skrivekunst, Aarhus
**Studerende ved Den Danske Scenekunstskole for Sceneinstruktion, København
***Studerende ved Den Danske Scenekunstskole for Skuespil, Aarhus
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De to fortællinger

VED VEJEN (1886)
Ved vejen er én af fire fortællinger i samlingen Stille eksistenser fra 1886. Ved vejen regnes ofte som Herman 
Bangs hovedværk og blev i 2006 optaget i Kulturkanonen. Fortællingen handler om Katinka Bai, en forknyt sta-
tionsforstanderinde til den bryske og vulgære Bai. Ægteskabet er ufrugtbart, og Katinka går langsomt i sig selv, 
mens hun længes efter en hvilken som helst, dog udefinerbar forandring. Da Hr. Huus flytter ind ved siden af 
vækkes noget til live i hende, hun forelsker sig, men af frygt for konsekvenserne tør de ikke bryde konventionerne 
i det lille landsbysamfund. Snart forlader Huus landet, snart svækkes Katinka Bai, snart udvikler hun en frygtelig 
hoste. Alligevel passer hun sin oppasserpligt for stationsforstander Bai til hun en aften, efter at have serviceret et 
af hans selskaber, lægger sig i sengen og dør.

DE FIRE DJÆVLE (1890)
De fire djævle er en feberhed storbyfortælling 
om ulykkelig kærlighed og en jaloux kvinde, der 
langsomt ædes op af et vanvittigt had. Her ser 
vi Herman Bang når han er allermest excentrisk. 
Fortællingen handler om ”Les Quatre Diables”, fire 
cirkusakrobater, hvoraf den ene, Fritz, får et forhold 
til en gådefuld overklassekvinde, som en aften 
sidder på publikumsrækkerne til et af deres shows. 
Den rovdyrslignende kvinde suger al kraft ud af 
Fritz. Fra sidelinjen kan akrobatpigen Aimée se sin 
elskede Fritz blive knust, og også hun fortæres af 
had og destruktivt begær. Sjældent er jalousiens 
ødelæggende væsen portrætteret mere elegant 
end i Herman Bangs bizarre miljø og tragiske for-

tælling.
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Instruktøren om 
Herman Bangs fortællinger

NINA RUDAWSKI, som studerer scenein-
struktion ved Den Danske Scenekunstskole i 
København, står for iscenesættelsen og for at 
de to separate fortællinger hænger sammen. 
Herunder nogle af de overvejelser, hun har 
gjort sig i sit arbejde med fortællingerne.

”Herman Bang er jo et kanoniseret navn, et 
dansk kulturikon, som jeg tror alle har et for-
skelligt forhold til. Jeg er personligt blevet helt 
forelsket i ham og hans værker. Jeg tror, han 
skriver så godt, fordi han føler sig forbundet 
med de mennesker, han skriver om: dem som 
står udenfor eller på kanten af samfundet.” 

”De her Herman Bang-fortællinger handler 
på hver sin måde om at give sig selv lov til at 
længes, men på to vidt forskellige måder. I 
den første historie er problemet, at Katinka Bai 
aldrig har lært at lytte til kærligheden og sin 
egen længsel og derfor ikke tør gribe den, når 
den præsenterer sig for hende. I den anden 
historie gøres længsel til et spørgsmål om 
overlevelse; om hvordan selvopholdelsesdrif-
ten og dødsdriften i os kan trække i hver sin 
retning med katastrofal udgang, når man står 
på bunden af samfundet. Det er en forestilling 
af kontraster.”   
   
   
”Det, jeg synes, historierne tvinger os til at forholde os til i dag, er spørgsmålet om tryghed. Tør vi forlade en vi 
holder af til fordel for en vi elsker? Tør vi såre mennesker omkring os for at gå efter den store forelskelse? Kan vi 
forestille os, at vores liv kunne være anderledes, og tør vi gå efter det? Den slags spørgsmål er lige så relevante i 
dag som på Herman Bangs tid.” 

Foto: Petter Löfsted
t
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Remediering 
FRA FORTÆLLINGER VIA MANUSKRIPT TIL SCENE

Gennem filmhistorien har der altid været tradition for at lave film med litterære forlæg, hvor populære noveller 
og romaner er overført til filmlærredet. Som vi alle ser det i mødet med en filmatisering af noget vi har læst, så er 
vi blevet opmærksomme på, at der ofte ikke er en lige vej fra papir til lærred. Der er mange overvejelser, tilvalg 
og fravalg i processen - og det samme gør sig gældende, når vejen går fra papir til scene, som det er tilfældet 
med Ved Vejen og De fire Djævle i Aarhus Teaters opsætning.

Iscenesættelsens udfordring er at finde ud af, hvad der får en teateropsætning til at fungere som en vellykket og 
selvstændig scenisk udgave af det litterære forlæg.

Litteratur er billeddannende og når vi læser, så skaber vi selv de levende billeder på nethinden. Vi forestiller os 
de miljøer vi får beskrevet, hvordan personerne ser ud og hvordan deres stemmer lyder. Der kører en film for 
vores indre blik, mens vi læser - vi konstruerer billeder og ser det hele for os.

Litterære tekster består ikke kun af ydre handlinger, replikker og fortællerkommentarer. De rummer som regel 
også beskrivelser af personernes tanker og følelser gennem fortælleren. Impressionisme gengiver verden i flygti-
ge sanseindtryk og hvordan flyttes en fortælling af den karakter over på en scene?

Hovedreglen må være, at alle tanker og følelser skal udtrykkes gennem handling. Og den udfordring skal drama-
tiker og iscenesætter løse på bedste vis.

Dicte C. Houmøller og Thor Gunnar Wendtland, der har dramatiseret Ved Vejen og De fire Djævle, har forandret, 
hvor det var nødvendigt, så teaterforestillingen fungerer på sine egne præmisser, for det må aldrig være sådan, 
at man skal have læst fortællingerne for at kunne følge med i handlingen på scenen. Det er to forskellige kunst-
neriske produkter, der skal fungere uafhængigt af hinanden - til trods for, at de fortæller den samme historie.

Med inspiration fra ”Litteraturens Film” af Henrik Poulsen (2005), så kan I  gå på opdagelse i teaterstykket ved at 
undersøge, hvordan fortællingerne er blevet tilpasset scenen.
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TILPASNING TIL ET NYT MEDIE

Fortællingens stemme, ordenes syntaks og billeder skal overføres til teaterdramaturgi. Dramatikeren og isce-
nesætteren bestemmer hastigheden hvormed publikum skal føres gennem historien. Betragtninger af verden, 
tanker og refleksioner skal overføres til handlinger og sanseliggøres. Fortælleren er ikke længere alene om at 
fortælle sin historie. Hvordan løses det, fx også ved brug af lys og lyd?

TILPASNING AF INDHOLD

En dramatisering vil altid ændre på indholdet af de litterære forlæg. Tilpasning af indholdet kan foregå på flere 
forskellige måder

a. Forkortning
En teaterforestilling har begrænset tid til at fortælle sin historie og fortælleren i litteraturen har i princippet en 
uendelighed at gøre med. Han kan brede sin fortælling ud i tid og rum og omfanget kan være meget omfatten-
de. Forkortning er som regel en nødvendighed, men også en kreativ udfordring. For hvad kan ikke undværes, 
hvad kan skæres væk? Og hvordan holder man så den røde tråd? Måske er dramatikeren nødt til (paradoksalt 
nok) at tilføje nye scener for at kunne skære noget af fortællingen væk.

b. Forvandling
Forvandlingen griber ind i fortællingens form. Fx kan en dramatisering flytte fortællingen over i et andet miljø, 
måske også over i en anden tid? Måske er synsvinklen flyttet, så der kastes nyt lys over handlingen?

c. Fortolkning
I Aarhus Teaters opsætning af Ved Vejen og De fire djævle er der tale om to lag af fortolkninger. Først dra-
matiseringen fra fortælling til manuskript og derefter iscenesættelsen af manuskriptet. Hver gang fortællin-
gen passerer igennem en kunstnerisk bearbejdning, så er det vi læser (hvis det er manuskriptet) og det vi ser 
(teaterstykket) et bud på en fortolkning af det oprindelige format. Instruktøren skal, sammen med scenografen, 
overføre ordene fra manuskriptet til konkrete billeder, sætte levende mennesker af kød og blod på scenen og 
placere handlingen i et scenisk miljø. Og det er en fortolkningsproces.
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Scenografi 
Scenografien er det rum, der af scenografen skabes til fore-
stillingen. I det moderne teater spiller scenografen en stor 
rolle, og sammen med det øvrige hold, er hun skaber af en 
væsentlig del af det visuelle udtryk. 
Scenografen er meddigtende i forhold til stykkets indhold 
og arbejder sammen med de forskellige håndværkere, som 
skal bygge scenografien op. Dekorationen består i dag ikke 
blot af malede kulisser, som i gamle dage, men kan sam-
menlignes med installationer, som vi kender dem fra bil-
ledkunstens verden. Ud over håndværksmæssigt kendskab 
til bygning af rum er også kendskab til de digitale medier 
samt computerens muligheder en forudsætning for at kunne 
udføre scenografens ønsker.
Scenografen Katrine Gjerding har med BANG skabt et 
grundrum, der fungerer som scenografi for begge en-akte-
re. Scenografien er i sin form helt enkel med en cirkelformet 
platform i centrum af scenen og florlette stoffer på bagvæg 
og begge sider. På stofferne kan billeder projiceres op og 
gennem et cirkelformet hul i scenografiens loft, kan lyset 
skinne ned på platformen.

Til VED VEJEN er Katrine Gjerding gået undersøgende til værks med inspiration i naturalisme og romance. 
Til DE FIRE DJÆVLE er inspirationen ekspressionisme og surrealistisk drømmespil.

Tegningerne herunder er fra en modelaflevering i september, hvor Katrine Gjerding præsenterede sine ideer 
for hele det kunstneriske hold. Måske har noget ændret sig i den færdige forestilling, måske ikke. At skabe en 
teaterforestilling er en løbende proces og intet ligger helt fast før premieren. Så gå undersøgende til værks, når I 
sidder i mørket:

Ser scenografien ud som på tegningerne herunder? Har den ændret sig?
Giver det (stadig) god mening at skelne mellem ’naturalisme og romance’ i VED VEJEN og ’ekspressionisme og 
surrealistisk drømmespil’ i DE FIRE DJÆVLE? Og på hvilken måde?

Når vi nærmer os premieren vil I kunne finde billeder fra forestillingen på https://www.aarhusteater.dk/det-sker/
forestillinger/aktuelt/bang/

https://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/aktuelt/bang/
https://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/aktuelt/bang/
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Ved vejen (tegning: Katrine Gjerding 2022)

De fire djævle (tegning: Katrine Gjerding 2022)
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Uddrag af manuskripterne
Anvend begyndelsen af de to en-aktere til en tekstanalyse af, hvordan personerne præsenteres og hvilke kon-
flikter, der ligger og lurer under overfladen. Hvad kan vi forestille os, der kommer til at ske? Og hvad skal vi være 
opmærksomme på?

Hvis I også har læst fortællingerne, så kan I allerede her begynde jeres undersøgelse af de forskelle og ligheder, 
der er mellem de to formater: fortællingerne og manuskripterne. Se foregående afsnit om remediering og under-
søg, hvordan indholdet er tilpasset.

Og ikke mindst: fordel rollerne mellem jer, rejs jer op, læs højt – spil for hinanden og kom med et bud på, hvor-
dan scenerne kan spilles. Husk, at der er en cirkelrund platform i midten (som I skal spille på og/eller rundt om) 
og ellers ingen scenografi.

VED VEJEN dramatiseret af Dicte C. Houmøller
DE FIRE DJÆVLE dramatiseret af Thor Gunnar Wendtland

Katinka Bai (tegning: Katrine Gjerding 2022) Mamma Cecci (tegning: Katrine Gjerding 2022)
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VED VEJEN, SCENE 1
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DE FIRE DJÆVLE
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Videre læsning
SAMMENLIGNINGS- OG PERSPEKTIVERINGSTEKSTER

Herman Bang på forfatterweb.dk https://forfatterweb.dk/oversigt/bang-herman 

Baggrundsartikel om Herman Bang og Aarhus Teater
Bang! af Marianne Philipsen, Historiker og arkivar, Aarhus Teater (Aarhus Stiftstidende d. 18. april 2018)
https://stiften.dk/artikel/bang-2018-4-20 

Stumfilm:
Filmatisering af De fire Djævle af Robert Dinesen og Alfred Lind efter manuskript af Carl Rosenbaum (1911): htt-
ps://www.stumfilm.dk/stumfilm/streaming/film/de-fire-djaevle 

Radiodrama:
De fire Djævle instrueret af Thomas Bjerregaard Nielsen. Dramatiseret af Mads Mazanti (2010): https://www.
dr.dk/dr-laer/mediebiblioteket/herman-bang-de-fire-djaevle 

Film:
Ved Vejen af Max von Sydow efter manuskript af Klaus Rifbjerg (1988): https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdata-
basen/film/ved-vejen 

Podcast:
Episode 4: Brev til Fru Bai – Herman Bangs ved vejen (2019)
Indhentede klassikere, Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2019-25/boeger/indhentede-klassikere 

Lærebog:
Ved vejen – roman, kontekst, opgaver (Systime 2022) Ved vejen suppleret med introduktioner til forfatterskab og 
periode samt supplerende tekster, billeder, musik og filmklip, der på den ene eller anden måde er i dialog med 
romanen. https://vedvejen.systime.dk/?id=468 


