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”Hvorfor er Tove Ditlevsen stadig aktuel? På grund af hendes tilgivelse, 

hendes rummelighed over for alle de grimme sider og alle de grimme 

tanker, som læseren kan blive mødt med og i. Og fordi hun står uden for 

ideologi. Man kan ikke spænde Tove Ditlevsen for en vogn.”  

 

Sigrid Johannesen, instruktør 

 

 

“Det er en stor glæde at kunne præsentere vores dramatikerstuderende 

i et kunstnerisk samarbejde med Aarhus Teater. Samarbejdet mellem 

Den Danske Scenekunstskole Aarhus og Aarhus Teater er enestående, 

og med Man vokser op er vi endnu en gang gået sammen om at give 

den næste generation af dramatikere de bedst mulige forudsætninger 

for at udvikle- og afprøve sig selv i professionel regi.“ 

  

Sandra Theresa Buch, linjeansvarlig dramatisk skrivekunst, DDSKS 
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UDØDELIGE TOVE DITLEVSEN 
Tove Ditlevsen har de seneste år gennemgået en revival, der blandt andet har gi-

vet hende et forsinket gennembrud i USA. Nu iscenesætter talentfulde Sigrid Jo-

hannesen to af hendes mest barske værker, dramatiseret af spirende dramatikere 

fra Den Danske Scenekunstskole. Stiklingen fra 12. november. 

 

SVIGTETS KONSEKVENSER 

Man vokser op er en forestilling i to dele, dramatiseret over Man gjorde et barn fortræd (debutroman 

fra 1941) og For barnets skyld (1946). Dramatiseringerne er foretaget af de to studerende på linjen for 

dramatisk skrivekunst på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus, Regina Rex og Ingeborg Thomsen.  

I første akt tematiserer For barnets skyld, hvordan vi som mennesker håndterer kriser og undtagelsestil-

stande i skyggen af krigen. For når voksne bliver sat under pres og overskuddet forsvinder, oplever bar-

net et svigt. De psykiske undtagelsestilstande sætter dybe spor i barnet. I forestillingen fortælles histo-

rien fra den 12-årige Birgits perspektiv; med alle de forstørrelser og forvrængninger, som barnet ople-

ver som ægte. 

I andet akt, den dramatiserede Man gjorde et barn fortræd, giver Tove Ditlevsen med sin fortælling om 

den 19-årige Kirsten et nærmest moderne vidnesbyrd om et overgreb, og ikke mindst, om hvordan 

unge kvinder forventes at forholde sig til dem. Man gjorde et barn fortræd kommenterer på festkultur 

og seksualmoral og stikker så dybt, at beskrivelserne er højaktuelle også i dag, bl.a. i diskussionen om, 

hvem der har ret til at fortælle overgrebets historie. 

De to fortællinger hører til den barske del af Tove Ditlevsen katalog, så der er langt til arbejderklasseno-

stalgi og sød, naiv børnefantasi. Derimod er det en meget kropslig fortælling om pædofili, overgreb og 

mismod i et temmelig trøstesløst univers. Man vokser op viser ikke den Anne Linnet-frejdige side af 

Barndommens Gade. 

FORSIMPLET KVINDESYN 

På tværs af historierne strækker sig et tema om de kvinderoller, som kvinder både dengang og i dag for-

ventes at skrue sig ned i. Tove Ditlevsen skitserede tidligt et luder/Madonna-kompleks, som hun 
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kritiserede gennem sit forfatterskab: idéen om at kvinder enten er seksuelt frigjorte, promiskuøse og 

frivole, eller velfriserede, ordentlige og pligtopfyldende hustruer og mødre. 

Samtidig er Man vokser op en forestilling om den hullede og utroværdige erindring, der både frustrerer 

og beskytter. Fortællerne beretter i starten:  

”Få ting i livet er uundgåelige: barndommen er en af dem. Det allerførste skridt i verden bliver taget på 

barnefødder. Og pludselig er vi vokset op helt uden at forstå hvordan. Virkelighedsopfattelse er en un-

derlig ting, på den måde. Vi bliver den nærmest bare givet. Og alligevel formår vi at opfatte selektivt. 

Det er smart. Det gør mindre ondt. Man opfatter også kun krig i fragmenter. Sådan er det også med 

barndommen.” 

KNIVSKARP BESÆTNING 

Dramatiker- og instruktørstjerneskuddet Sigrid Johannesen, der senest var instruktør på den anmelder-

roste Girls and Boys på Aarhus Teater, står for iscenesættelsen, mens husscenograf David Gehrt har ud-

tænkt det naivistiske univers. Anders Kjems skaber lys og Julie Pedersen lyd. På scenen står Lasse Steen 

og Emil Prenter fra Aarhus Teaters ensemble samt Luise Kirsten Skov, der flere gange tidligere har op-

trådt på teatret, og Amanda Friis Jürgensen fra Den Danske Scenekunstskole for Skuespil i Aarhus.  

 

 

 

”Det er en sværere dramatiseringsopgave at forvandle Ditlevsens romaner til gode teatermanuskripter, 

end man skulle tro, for Tove Ditlevsen skriver ikke meget, og egentlig ikke særlig fed, dialog. 

Til gengæld er der masser af beskrivelser, og det har dramatikerne løst med at skrive fortællere ind. Uden 

de her beskrivelser bliver det ret flade universer. Hvis du kun kigger på handlingen, er det i virkeligheden 

røvsygt – som teater. Men det, der ikke er røvsygt, det er hendes blik på hvordan vi er sammen som men-

nesker i verden, og det ligger hverken i handling eller dialog, men i alt det imellem. Og det blik, de bliver, 

syret nok, ved med at være aktuelt. 

Derfor har det været ekstremt vigtigt at få de nuancer med i dramatiseringen, og det, synes jeg, dramati-

kerne er lykkedes med.” 

Instruktør Sigrid Johannesen 
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KREDIT 

KREATIVT TEAM MAN VOKSER OP 

Aarhus Teater Stiklingen 12. november – 4. december 

 

HOLDET BAG 

AF       Tove Ditlevsen 

DRAMATISERING     Regina Rex* (Man gjorde et barn fortræd) 

       Ingeborg Thomsen* (For barnets skyld) 

ISCENESÆTTELSE     Sigrid Johannesen 

SCENOGRAFI OG KOSTUMER    David Gehrt 

LYSDESIGN      Anders Kjems 

LYDDESIGN      Julie Pedersen 

 

MEDVIRKENDE 

BIRGIT/NINA      Amanda Friis Jürgensen** 

KIRSTEN/MERETHE m.fl.    Luise Kirsten Skov 

KARSTEN/HR. WORM m.fl.    Emil Prenter 

ROBERT/JØRGEN     Lasse Steen 

 

 

*Studerende fra Den Danske Scenekunstskole, Dramatisk Skrivekunst, Aarhus  

**Studerende fra Den Danske Scenekunstskole, Skuespil, Aarhus  
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UDDRAG FRA MANUSKRIPT 
 
 
 

Der er mange børn, som leder efter en voksen, men voksne er jo også 

bare børn, der er blevet lidt højere. 

 

De voksne kan snuble i livet og lande forkert. 

 

De kan glemme de ting, som for dem er små, og for barnet stort. 

 

De voksne kan blive så syge i hjertet, at børnene gror bekymrings-

rynker. 

 

De kan have de dér øjne, som er sært forkerte. 

 

De kan brænde ud, eller stå og blafre ubeslutsomt i vinden. 

 

De kan flygte. 

 

De kan være så varme at man brænder sig, eller så kolde at kroppen 

isner. 

 

De kan lade sig opsluge af alt det, som er for uhåndgribeligt, til 

at man kan holde det i sine arme, som man holder et spædbarn. 

 

Man må tilgive de voksne. Ikke for deres skyld. Men for sin egen. 
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OM TOVE DITLEVSEN 1917-1976 

Fra forfatterweb.dk 

Tove Ditlevsen blev født på Vesterbro i København i 1917. Hendes 

barndom var præget af fattigdom og et kompliceret mor-datter-

forhold, der er tematiseret gennem forfatterskabet. Allerede som 

12-årig begyndte Tove Ditlevsen at skrive digte, og siden så hun sig 

ikke tilbage. 

Tove Ditlevsens forfatterskab har i de senere år fået en bemærkel-

sesværdig revival med øget opmærksomhed i bl.a. USA, og hendes 

værker – digte, essays, noveller, romaner – virker fortsat i dag eks-

tremt vedkommende og tiltrækker stadig nye fortolkere. Også per-

sonen Tove Ditlevsen fylder meget: hendes sårbarhed, barske hu-

mor, befriende ligefremhed og vilje til at involvere sig i andre men-

neskers liv og problemer i hendes læserbrevkasse. 

Tove Ditlevsens forfatterskab hænger fra den første digtsamling ”Pigesind” til den sidste essaysamling 

”En sibylles bekendelser” sammen. Hun fortæller i alle bøger historien om det "brændte" barn og dets 

hårde liv. Barnet støder sig - også som voksen - på tilværelsen, som er nådes- og næsten også glædesløs. 

Livet bliver derfor gennemtrukket af en smerte, som kan virke uoverkommelig. 

Tove Ditlevsen tog sit eget liv i 1976, 58 år gammel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ritzau Scanpix, Susanne Mertz 

https://forfatterweb.dk/oversigt/ditlevsen-tove
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OM FORTÆLLINGERNE 

 

For barnets skyld (1946) 

Uddrag fra tekst af Kirsten Eilers, www.litteratursiden.dk 

Den 12-årige Birgit har i fem år boet alene med sin mor, Merete, der efter sin egen opfattelse søger at 

gøre alt for barnet. Hun har dog aldrig kunnet slippe sin betagelse og afhængighed af Birgits far, Robert: 

en charmerende, men egoistisk levemand. Endelig møder Merete en ny mand, Karsten, en stilfærdig, 

varm og tillidsvækkende skolelærer. Han elsker Merete og vil giftes med hende. Men introduktionen af 

Karsten til datteren Birgit går helt galt, blandt andet fordi Robert blander sig i sagen - ”for barnets 

skyld”. Som i Barndommens gade og i Man gjorde et barn fortræd har Tove Ditlevsen også i denne ro-

man en helt utrolig indlevelsesevne i og solidaritet med barnet. 

 

Man gjorde et barn fortræd (1941) 

Uddrag fra tekst af Jette Holmgaard Greibe, www.litteratursiden.dk 

Den søde, skrøbelige og eftertænksomme Kirsten på 19 år bor hos sine forældre. Hun føler sig ofte en-

som og rastløs, og hendes forældre behandler hende som et barn. Selvom det nemmeste for Kirsten er 

at blive hjemme, nyder hun at komme ud, hvor hun kan iagttage livet. Men efterhånden opfyldes hun af 

angst, tynget af en hemmelighed. Ditlevsens romandebut fortæller om klasseforskelle og fattigdom. Ro-

manen følger Kirstens ensomme rejse frem mod en frigørelse, der sætter hende i stand til at reflektere 

over verden omkring sig. Man gjorde et barn fortræd beskriver sart og fint, hvordan barndommens trau-

mer kan vokse sig store i voksenlivet. 

 

 

 

 

 

https://litteratursiden.dk/anmeldelser/barnets-skyld-af-tove-ditlevsen
https://litteratursiden.dk/boeger/man-gjorde-et-barn-fortraed
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CV KREATIVT TEAM 

 

Sigrid Johannesen Instruktør 

Sigrid Johannesen har i perioden 2016-2020 været ansat på Sort/Hvid som kunstnerisk partner og siden-

hen husinstruktør og konceptudvikler. Sigrid Johannesen arbejder ofte fra et konceptuelt og politisk ud-

gangspunkt. Foruden at arbejde på de reumertvindende forestillinger Erasmus Montanus, Living 

Dead og den reumertnominerede forestilling Jeg Hører Stemmer, har hun sammen med Christian Lollike 

skrevet forestillingerne Hospitalet, En Fortælling Om Blindhed og 68 og instrueret forestillingerne Der 

Var Et Yndigt Land og Revolution. Hun har desuden i eget virke skrevet og instrueret forestillingen The 

Troll Show på Sort/Hvid, hvor hun slap internettets trolde løs både på Sort/Hvid og ude i det offentlige 

rum, forestillingen Made In China, der byggede på hendes egen rejse til Kina og tid sammen med det ki-

nesiske kommunistparti og instrueret forestillingen Terningekvinden. Sigrid Johannesen har siden 2021 

arbejdet freelance som teaterinstruktør og manuskriptforfatter og er pt. bl.a. aktuel som instruktør på 

Aarhus Teater med forestillingerne Girls & Boys, Man Vokser Op og som manuskriptforfatter på spillefil-

men Kagefabrikken. 

 

Regina Rex Dramatiker 

Regina Rex er under uddannelse som dramatiker på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus og afslutter 

sin bachelor i 2022. 

 

Ingeborg Thomsen Dramatiker 

Ingeborg Thomsen er under uddannelse som dramatiker på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus og 

afslutter sin bachelor i 2022. 

 

David Gehrt Scenograf 

David Gehrt blev uddannet scenograf fra Den Danske Scenekunstskole i 2016 og har siden 2018 været 

fast hus-scenograf på Aarhus Teater. Inden da havde han sammen med scenograf Ida Grarup lavet fore-

stillingerne Ødipus, Højskolesangbogen og Helligtrekongersaften på Teater Momentum i Odense.  

Det var også i samarbejde med Ida Grarup han skabte rammerne for Christian Lollikes iscenesættelse af 

Holbergs Erasmus Montanus på Aarhus Teater, der blev genopsat på Aarhus Teater og Østre Gasværk i 

forrige sæson. Som husscenograf på Aarhus Teater, har han stået bag forestillingerne #Amlet, 
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Momentet, My heartache brings all the boys to the yard, Lav Sol, 4:48 Psychosis, Untz Untz Untz, Audi-

tion og Manifest for skrøbelige autoriteter, Friheden, Biedermann og brandstifterne, Parasitterne, Pag-

ten og Kaj Munks Ordet. I denne sæson har han designet scenografi til Den Vægelsindede og Kærlighe-

dens Forrykte Former, YCLWB og Leonora Christina Ulfeldt – sandhedens dronning. David Gehrt har vun-

det Årets Reumert for Bedste Scenedesign for Erasmus Montanus (2017) og var nomineret til samme 

pris for Ordet (2020), der vandt prisen for Bedste Forestilling. David Gehrt er også nomineret til Teater-

pokalen for sit scenedesign til Ordet, der netop har været genopsat. Senest har han lavet scenografien til 

dramatiseringen af Hans Kirks Fiskerne på Teater Nordkraft. 

 

Anders Kjems Lysdesigner 

Uddannet lysdesigner fra Statens Teaterskole i 2003. Han har været fast tilknyttet Aalborg Teater i en 

længere periode og stod bl.a. for lysdesign på Macbeth og den Reumert-nominerede forestilling 

Pornografi Derudover har han i 2016 lavet lys på Black Box Dance Companys 7EVEN på Holstebro Musik-

teater, der blev nomineret til en Reumert som Årets Danseforestilling samt stået for lysdesignet på Von 

Badens Hullet og Mæt af dage på Teatret Svalegangen. På Aarhus Teater har han designet lys til bl.a.  

Frankenstein, Besøget, Teaterkoncert Imagine, Familien der kunne tale om alt samt Fornuft og Følelse, 

En kvinde uden betydning, Fakiren fra Bilbao og Erasmus Montanus, Narnia, Hospitalet og Biedermann 

og Brandstifterne, Revolution, 4:48 Psychosis og på begge opsætninger i af den Reumertvindende Eras-

mus Montanus. Hans seneste lysdesigns på Aarhus Teater var Se Dagens Lys, Pagten og Kong Lear. De 

seneste sæsoner har han desuden lavet lys på bl.a. forestillingerne O.W. Bunker på Teater Nordkraft, 

Stormene på Vendsyssel Teater og Forræder på Randers Teater og Gådekatalogerne på Teater O. Senest 

har han lavet lys på forestillingerne 100 Sange og Girls & Boys på Aarhus Teater 

 

Julie Pedersen Lyddesigner 

Julie Pedersen har arbejdet med lydteknik på flere forestillinger på Aarhus Teater, herunder Teaterkon-

cert C.V. Jørgensen, KH Marie, Et Juleeventyr, og Når vi døde vågner. Derudover har hun været lydtekni-

ker på bl.a. Tarzan, Prinsen af Egypten og Klokkeren fra Notre Dame på Fredericia Teater, Kong Arthur på 

Moesgaard (Det Kgl. Teater) foruden en række forestillinger på Bellevue Teatret. Hun har også arbejdet 

med lyd på en lang række tv-programmer, lige fra Paradise Hotel, Ex on the Beach og Robinson Ekspediti-

onen til Vi ses hos Clement, Go’ Morgen- og Go’ Aften Danmark, Danmark har Talent og Voice Junior.  
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CV SKUESPILLERE 

Luise Skov Skuespiller 

Luise Skov blev uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i Aarhus i 2018, og medvirkede under uddan-

nelsen bl.a. i Aarhus Teaters Fakiren fra Bilbao, Medea og præsentationsforestillingen Hvad vi taler om 

når vi taler om, når vi taler om kærlighed. I sæsonen 2018/19 var hun en fast del af Aarhus Teaters en-

semble, og man kunne opleve hende i Friheden, Dancer in the Dark, Parasitterne og Ordet. Siden har hun 

medvirket i Generation Håbløs på Teater V, spillet Marie Krøyer i Det Flydende Teaters Annas Verden og 

Julie i Romeo og Julie på Vendsyssel Teater. Udenfor teatret har Luise Skov bl.a. medvirket i tv-se-

rien Perfekte Steder og i spillefilmene Guldkysten, Journal 64 og Smagen af Sult. 

 

Amanda Friis Jürgensen Skuespiller 

Amanda Friis Jürgensen er under uddannelse som skuespiller på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus 

og afslutter sin bachelor i 2022. 

 

Emil Prenter Skuespiller 

Emil Prenter blev i 2018 færdiguddannet som skuespiller ved Den Danske Scenekunstskole i København. 

Han har bl.a. medvirket i teaterforestillingerne Mand Uden Hensigt på Republique og Riget på Det Kon-

gelige Teater. På skærmen har man kunnet opleve Emil Prenter i TV2-serien Sex, mens han på Aarhus 

Teater har medvirket i bl.a. Orestien, Teaterkoncert C.V. Jørgensen og A Clockwork Orange. I sæson 

21/22 medvirker Emil Prenter i Ordet, Man vokser op, Romeo & Julie og Cabaret. 

 

Lasse Steen Skuespiller 

Lasse Steen er uddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i Aarhus i 2020. Han har tidligere 

medvirket i Aarhus Teaters familieforestilling Pagten samt scenekunstskolens digitale præsentationsfo-

restilling Alt er umuligt. Lasse Steen var i 2020 iscenesætter, (med)dramatiker og skuespiller i Aveny-Ts 

dramatisering af Jonas Eikas Lageret Huset Marie. Som ensemblemedlem på Aarhus Teater har han 

medvirket Et Juleeventyr og A Clockwork Orange. I sæson 21/22 medvirker Lasse Steen i Ordet, Man vok-

ser op og Sandmanden. 
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HOLD OGSÅ ØJE MED… 

 

Alice i Eventyrland 11. nov. – 22. dec. 

Årets familieforestilling er en ny version af den magiske klassi-

ker om den nysgerrige pige Alice og hendes rejse ind i en ver-

den fuld af mystiske væsener. Alice i Eventyrland inviterer dig 

med ind i et forunderligt univers, der udfordrer dine sanser 

og dit perspektiv på verden. Lewis Carrolls legende fortælling 

om Alice har i mere end 150 år hensat børn og voksne i ånde-

løs betagelse. Den er blevet fortolket i stribevis af bøger og på 

film, og nu ruller vi hele den smittende galskab ud på Store 

Scene. Forestillingen er en storslået hyldest til fantasien og et 

vaskeægte eventyr for børn og voksne i alle aldre. 

 

Kagefabrikken 19. nov. – 18. dec. 

Grotesk farce om kage, krise og klæbrig konsulentkrymmel 

skrevet af Christian Lollike. Se, der var engang en hyggelig ka-

gefabrik, hvor alle kendte hinanden og havde det fedt og for-

træffeligt. Altså lige med undtagelse af fabriksejer Niels. Han 

overvejer at tage livet af sig, fordi sundhedshysteriet har fået 

folk til at skrotte kagerne, og nu truer konkursen. Men så 

kommer den slikkede virksomhedskonsulent Faxholm. Kagefa-

brikken stikker fingrene i den glasur, vi pynter os med, når tin-

gene går godt. For hvad sker der med empatien og toleran-

cen, når vi presses på vores brød og vores holdninger?  

 

Cirkus Jul 9. – 20. dec. 

Børnelitteraturen vækkes til live i en magisk juleforestilling, der 

kombinerer cirkus, teater, sang og dans i et storladent show, 

som hele familien kan samles om Cirkus Jul er et magisk og 

ægte juleeventyr, der udspiller sig i cirkusmanegen under den 

store teltdug på Tangkrogen i vinteren 2021. I Cirkus Jul møder 

du alle de elskede figurer, som vi i generationer har lært at 

kende gennem børnelitteraturen, film og tv: den sjove og livs-

glade Cirkeline, bøllen Orla Frøsnapper, det pruttende næse-

horn Otto, Vitello med den meget livlige fantasi og den rab-

lende Mustafa fra Mustafas kiosk, som er så fuld af røverhisto-

rier. 


