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Kære Undervisere
og Studerende
Velkommen til Mammutteatrets ÆBLET
– gæstespil på Betty Nansens anneksscene Edison.
I et grotesk legeunivers vakler syv små voksne rundt. Mellem løbehjul, Brio-komfurer, plastikstrygejern og
Hello Kitty-computere jager de det perfekte forældreskab – kidnapning, afpresning og løgne, koste hvad det
vil! For når forældregruppen i børnehaven ÆBLET melder krig, er der intet, der kan stoppe dem.
ÆBLET er en absurd komedie skrevet af den Reumertvindende dramatiker-duo Claus Flygare og Kari Vidø,
iscenesat af instruktør Maria Kjærgaard-Sunesen og med scenografi af Maja Ravn.

Velkommen i teatret!
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Om inspirationsmaterialet
Materialet er primært tiltænkt professionsuddannelser (pædagog- og lærerstuderende), dog henvender
afsnittene om psykologi og drama sig ligeledes til gymnasieklasser. Materialet er tænkt som inspiration til
både forberedelse og/eller videre diskussion af forestillingen.
Indholdet af artikler samler sig i tre fagområder: Pædagogik, Psykologi og Dramatik. Nedenfor er en oversigt
over, hvordan vi har tænkt artiklerne i forhold til fagene, men de kan også læses på kryds og tværs, som
man ønsker og finder det relevant.

PÆDAGOGIK:
Når publikum inviteres på scenen - om at få forældre på banen uden at de blander sig
af Hanne Knudsen, Lektor i Pædagogisk ledelse, DPU, Aarhus Universitet
Inddrag forældrene!
af Anne Kjær Olsen, områdechef for Dagtilbud for børn, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Tre hurtige til hverdagens Ruth samtale med souschef Lisbeth Bøttcher

PSYKOLOGI:
Virkelighedens familier og ÆBLET interview med psykolog Rikke Lyngdam
Dramatikerne i den varme stol
interview med dramatikerduoen Claus Flygare & Kari Vidø af Lise Aagaard Knudsen
Uddrag fra Mød hele Danmark i børnehaven af journalist Line Møller Blankholm, Politiken

DRAMATIK:
Krise? Ikke i dansk dramatik af Birgitte Dam, freelance teaterskribent, underviser og foredragsholder
Uddrag fra Mød hele Danmark i børnehaven af journalist Line Møller Blankholm, Politiken
Dramatikerne i den varme stol interview med dramatikerduoen Claus Flygare & Kari Vidø
af Lise Aagaard Knudsen
Instruktørens tanker om ÆBLETs Univers kommentar af instruktør Maria Kjærgaard-Sunesen

God fornøjelse!
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Om forestillingen
I børnehaven ÆBLET har den altfavnende leder
Ruth trommet sammen til forældremøde på Rød
Stue. Forældreparrene Ronnie og Lene, Daisy og
Albert, Alex og Gunnar og den enlige mor Signe er
samlet i de små møbler om det vigtigste projekt i
deres liv: børnene. Med fredagskagen på bordet kan
mødet begynde, og Ruth forsøger at styre det med
fast og kærlig hånd. Men denne forældregruppe
lader sig ikke sådan styre, og har hver især egne
dagsordener, som de benhårdt forfølger.
Da forældrene oven i købet begynder at drage

Ruths motiver og fortid i tvivl, tager mødet en uventet drejning - og forsvundne børn, anklager og kollektivt hysteri får de kommende dage til at udvikle
sig til en veritabel krig, hvor forældrene opfører sig
mere barnligt end deres børn.
ÆBLET er en satirisk samfundsgyser om jagten på
det perfekte forældreskab. Med humoren, satiren
og den groteske form tager forestillingen fat i et
fælles samfundsproblem, hvor et påduttet, skrøbeligt fællesskab let lader sig vælte under kollektivt
pres.

På scenen: Tina Gylling Mortensen, Nanna Bøttcher, Troels Thorsen,
Ulver Skuli Abildgaard, Claes Bang, Marijana Jankovic, Josephine Park
og Kjartan Hansen

PRAKTISK INFO
ÆBLET spiller den 16. marts 2013 – 13. april 2013
på Betty Nansens anneksscene EDISON, Edisonvej 10, Frb. C.
Spilletider: Ma – fr kl. 20, lø kl. 17
Varighed: 1 time og 40 minutter uden pause.
Billetpris: 80 kr. per person for studerende.
Billetbestilling/køb: www.bettynansen.dk eller www.billetbillet.dk.
Betty Nansens billetkontor på tlf. 33 21 14 90 har åbent hverdage kl. 14-18 og lø kl. 14-16.
Yderligere info: Janne Schnipper / janne@mammutteatret.dk

www.mammutteatret.dk

www.bettynansen.dk
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MAMMUTTEATRET
Mammutteatret havde premiere på sin første forestilling d. 1. december 1983. Det var Bertolt Brechts
BAAL, der blev opført i Husets Teater i Magstræde.
Mammutteatret blev startet af en række skuespillere, der følte en trang til at gøre op med den
herskende vanetænkning i forhold til repertoire og
spillestil. Det blev til en lang række bemærkelsesværdige forestillinger, der bestod af både tysk, russisk og dansk dramatik.
Mammutteatret har i årenes løb været affyringsrampe for mange af de talenter, der senere har
domineret dansk teater både som instruktører og
skuespillere. Teatret har fortsat denne udvikling, og
er i dag både et samlingssted for unge, sprudlende
talenter og for mere erfarne teaterfolk, der samarbejder til fælles glæde i et inspirerende og givende
samarbejde.
Blandt Mammutteatrets forestillinger i de senere
år kan nævnes sidste års trilogi Cassavetes 1, 2 & 3
om filmskaberen John Cassavetes, Fobiskolen 1, 2
& 3 (af Claus Flygare, Kari Vidø og Lars Kjeldgaard),
Thomas Vinterbergs Festen, Grace Was Here (base-

ret på Lars von Triers Dogville), Liv og Død på Café
Olfert Fischer (af Jan Sonnergaard og Claus Flygare), Guddommeliggørelsen af Den Laveste Fællesnævner og Slutstrand, begge af Nicolas Bro.
Teatret har ingen fast scene, men lejer sig ind på
byens forskellige scener valgt ud fra, hvad der egner sig bedst til den enkelte forestilling. Mammutteatrets kunstneriske ledelse udgøres af skuespiller
Tina Gylling Mortensen, dramatiker, skuespiller og
instruktør Claus Flygare og skuespiller og dramatiker Nicolas Bro.
Mammutteatret fejrer i år sin 30 års fødselsdag med
et nyt kunstnerisk råd bestående af Tina Gylling
Mortensen og Claus Flygare, samt nytilkomne Maria
Kjærgaard-Sunesen og Theresa Wilstedt, begge
instruktører uddannet fra Statens Teaterskole. Med
de nye kræfter og den inspiration de naturligt tilfører, ønsker Mammutteatret at løfte og udfordre
scenekunsten bl.a. med ny dramatik og nye formater i denne og kommende sæson. ÆBLET er første
produktion i denne proces.
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Når publikum inviteres
på scenen
- om at få forældre på banen uden at de blander sig
Teaterstykket ÆBLET tager den vanskelige grænsesætning mellem
professionelle og forældre under behandling: hvem kan forvente hvad
af hvem? Hvad er rimeligt og hvad er urimeligt? Hvornår er forældre
ansvarlige, hvornår er de uansvarlige, og hvornår er de bare for meget?
af Hanne Knudsen, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
Jeg tager afsæt i min bog, ”Har vi en aftale? Magt
og ansvar i relationen mellem folkeskole og familie”,
og skriver derfor om skole og ikke om daginstitution. Underoverskriften ”om at få forældre på banen
uden at de blander sig” er mit bud på at beskrive
det centrale paradoks i de aktuelle forventninger
til forældre i dag. De skal på én gang på banen og
tage ansvar (som de selv skal definere) og undgå at
blande sig i lærernes arbejde.

situationer: Hvordan kan en lærer afvise noget, som
forældrene kommer med som urimeligt, hvis forældrene samtidig forventes selv at definere deres
ansvar? Hvordan kan en lærer holde fast i, at der
er nogle ting, forældrene bare skal gøre – også hvis
forældrene ikke lige selv har fået øje på det som deres ansvar? Og hvad er lærernes handlemuligheder,
hvis de appellerer til forældrene om at tage ansvar,
og så forældrene ikke gør det?

Denne ”ansvarsdiskurs” dukkede op omkring år
2000, og den har nogle indbyggede dilemmaer,
som kan gøre livet svært for både lærere og forældre. Forældrene forventes således at tage et
udefineret ansvar for deres barns skolegang – det
kan for eksempel være ved at arrangere legegrupper, lave mødremiddage, være opmærksomme
på de andre elevers trivsel, træne begreber over
aftensmaden osv. osv. – samtidig med, at de meget
hurtigt kan blive opfattet som emsige, hvis de har
en holdning til skolens måde at fordele eleverne i
grupper, måden undervisningen er organiseret på,
eller hvordan den enkelte lærer underviser. Skolens professionelle kan også komme i vanskelige

Ansvarsdiskursen har sine indbyggede dilemmaer.
Lettere bliver det ikke af, at denne diskurs findes
side om side med en ”opbakningsdiskurs”, hvor
formålet med at mødes, og rollerne er nogle helt
andre. Skole-hjem-samtaler har været afholdt i nogenlunde den form, vi kender dem i dag, siden sidst
i 1950erne. I skole-hjem-samtalen er det læreren,
som er eksperten; det er lærerens rolle at beskrive
barnet, dets fremskridt, faglige niveau og eventuelle udfordringer. Barnets rolle er at lytte, forældrenes
at acceptere beskrivelsen og påtage sig det ansvar,
læreren definerer, som f.eks. kan være at hjælpe
med lektier, sørge for at eleven er udhvilet og mæt
e.l.. Denne opbakningsdiskurs har sit udspring i
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1950erne, men ligger stadig indbagt i de måder,
mange samtaler og møder er organiseret på.
Det betyder, at der er mindst to sæt af forventninger til mødet mellem folkeskole og familie i dag: I
opbakningsdiskursen er formålet med at mødes, at
læreren kan formidle sin viden om eleven og sine
ønsker til forældrenes opbakning til forældrene. Her
er læreren eksperten, og forældrenes rolle er at leve
op til de forventninger, skolen definerer. I ansvarsdiskursen er målet med at mødes, at forældrene
kan blive inspireret – gennem dialog, rollespil eller
andet – til at få øje på de utallige måder, de kunne
bidrage til forudsætningerne for skolens arbejde. I
denne forståelse af samarbejdet er det ikke givet, at
lærerne ved bedst, og udfordringen for skolen er at
få forældrene på banen, uden at de blander sig.

8

Man kan sammenligne de to sæt af forventninger
med forventningerne til skuespillere og publikum i
et teaterstykke: I opbakningsdiskursen ville teaterpublikums bidrag være begrænset til at møde op,
sidde pænt på pladserne, le og græde på de rigtige
steder og helst slutte af med klapsalver – eller måske tavshed eller buhråb. I ansvarsdiskursen ville
publikum forventes at være aktivt og selv komme
på banen – som det kan ske i for eksempel forumteater. Her kunne det godt blive en udfordring for
skuespillerne at få gelejdet publikum ned fra scenen, hvis de ikke tog rollen på sig på den måde, det
var meningen. Ligesom det kan være vanskeligt at
få en forældregruppe gelejdet ud igen, når man selv
har bedt dem komme på banen.

Diskussions/refleksionsspørgsmål:
Har du oplevet, at forældre eller lærere/pædagoger ”blandede sig” i hinandens interne forhold?
Kan du bruge begreberne ansvarsdiskurs og opbakningsdiskurs til at forstå, hvad der skete?
Hvad mener du, er målet med samarbejde?
Kan man takke nej til at samarbejde?

» Hvorfor fanden får man børn, når kommunen så kan
passe dem mellem 9 og 17, hvor alt det spændende sker?
Det er fordi vi har et samfund, hvor både mor og far skal gå
på arbejde hele dagen. Det er i hvert fald noget af det, som
er spændende at diskutere og vise.
Claus Flygare
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Inddrag forældrene
Forældrene er en del af dagtilbuddene. Måske lidt på sidelinjen i det daglige,
men alligevel vigtige medspillere for både børn og pædagoger. Forældrene
har ønsker og forventninger til deres barns dagligdag i vuggestuen,
dagplejen eller børnehaven.
af Anne Kjær Olsen, områdechef for dagtilbud til børn, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
I materialet Se med forældrenes øjne giver EVA
konkrete bud på, hvordan dagtilbudsledere, forældrebestyrelser og pædagogiske konsulenter kan
involvere forældrene. Materialet lægger op til, at
forældrene bliver inddraget, fordi de med deres
perspektiv på, hvordan tingene fungerer, kan være
en af flere kilder til inspiration og sparring. Og fordi
forældrenes engagement og opbakning til det pædagogiske arbejde bliver større, hvis de oplever, at
deres synspunkter bliver taget alvorligt.
Lille indsigt i hinandens betingelser
Udgangspunktet for samarbejdet med forældrene
er, at forældre og pædagoger har en fælles interesse – børnenes trivsel og udvikling – men at de
har meget forskellige udgangspunkter og meget
lidt indsigt i hinandens betingelser. Forældrene er
kun ganske kortvarigt til stede i dagtilbuddet og
kun på ydertidspunkter ved aflevering og afhentning – tidspunkter, der ofte er præget af støj og
uorganiseret aktivitet – eller ved særlige, festlige
lejligheder. Pædagogerne kender ikke meget til forældrenes vilkår eller begrundelserne for de valg, de
træffer, og måske er nødt til at træffe, i hverdagen
med børnene. Den manglende indsigt er i sig selv et
vanskeligt grundlag for samarbejde, fordi man ser
og fortolker situationer meget forskelligt. Og den
manglende gensidige indsigt kan have betydning
for, at der kan opstå konflikter i dagligdagen, og for
hvordan pædagogerne kan fortolke og håndtere

forældresynspunkter på kvaliteten i dagtilbuddet
mere generelt.
Forskellige forventninger blandt forældrene
Uanset om man laver store brugerundersøgelser,
lodder stemningen på et forældremøde eller tæller
antallet af klagesager, skal man som dagtilbud være
varsom med at tage resultaterne som endegyldige
udtryk for kvaliteten. Ikke bare fordi forældrene
ikke kan forholde sig til alle aspekter af dagtilbuddets kvalitet, men også fordi de er forskellige som
mennesker. Tilfredshed hænger som regel tæt sammen med forventninger, og forskellige forældre vil
ofte have forskellige forventninger. Man kan altså
forestille sig, at forældres økonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund kan have
betydning for, hvilke forventninger forældrene har
til dagtilbuddet. Desuden kan det betyde noget,
hvor man bor: Måske har storbyforældre andre forventninger end forældre i provinsen, samtidig med
at de er mere tilbøjelige til at give deres kritik og
utilfredshed til kende – selvom de får den bedste
service i forhold til parametre som åbningstider,
faciliteter og personalenormering.
En konstruktiv tilgang:
forældre som deltagere
Hvis pædagogerne skal lykkes med at inddrage forældrenes perspektiv på en måde, der giver mening
for både forældre og pædagoger, er man nødt til at
se forældrene som deltagere i et opdragende fæl-
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lesskab omkring deres børn (se artiklen af Maja Røn
Larsen i litteraturlisten til det komplette materiale
på www.eva.dk). Dvs. at pædagogerne anerkender
forældrenes interesser i og holdninger til, hvad der
sker i dagtilbuddet, og anerkender, at de skal inddrages for at sikre den bedst mulige pædagogiske
praksis. Ikke ved at anfægte eller udfordre pædagogens position, men ved at give pædagogen større
indsigt i flere facetter af barnets liv – en indsigt,
som pædagogen kan bringe i spil i arbejdet i dagtilbuddet. Forældrene ses her som nogen, der har
ressourcer, der kan komme dagtilbuddet til gode.
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Samtidig må man også tage højde for, at det ikke er
alle forældre, der af sig selv stiller op som ressourcepersoner. Nogle forældre gør, men det er ikke
alle, man kan få fat i bare ved at sende en venlig og
velment invitation. Man er nødt til at have en helt
grundlæggende god kontakt med forældrene, en
kontakt præget af respekt, tillid, forståelse og ikke
mindst gensidig nysgerrighed og åbenhed. Uden
det vil der ikke være forståelse hos forældrene for
pædagogernes ærinde, når de inviterer til forældremøde eller stiller spørgsmål på anden vis.

Se hele materialet Se med forældrenes øjne, EVA, 2010 på
www.eva.dk.
Her finder du også dialogkort med forslag til spørgsmål som afsæt for dialog på personale- eller
forældremødet.

» Jeg synes der var noget komisk over et kæmpe
drama i sådan et lille miljø. De voksne mennesker
som render rundt der med deres alt for store
armbevægelser, egoer og drømme i de der bittesmå
rum.
Kari Vidø
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Tre hurtige til
hverdagens Ruth

- samtale med souschef Lisbeth Bøttcher
af Lise Aagaard Knudsen
1. Hvordan ser du pædagogens rolle i børns
udvikling?
Pædagogens rolle i dag er at have en viden om børns
udvikling, dvs.:
•

Have høj grad af faglighed.

•

Se børnenes forskellige ressourcer og
mangfoldighed og understøtte disse.

•

Se børnenes evne og vilje til at samarbejde.

•

Som pædagog at være en autentisk voksen.

•

At styrke børnenes selvværd (jeg er god nok som
jeg er). Det styrker og fremmer lysten, modet
og nysgerrigheden til at give sig i kast med nye
opgaver (selvtillid)

•

Se at alle har ret til læring, udfordringer og at være
en del af fællesskabet uanset hvad.

•

At være nærværende, empatisk og have et
anerkendende menneskesyn.

•

At se dannelse som en livslang proces.

Over tid har pædagogens rolle ændret sig. Med
læreplanernes indførsel i 2004 blev der sat meget
mere fokus på fagligheden og læringsaspektet.
Pædagogen er i højere grad nødt til at reflektere og
kunne begrunde de valg og handlinger, der foretages.
Det er også, synes jeg, et opgør med den tanke, at
”alle kan da passe børn”. Det kan alle ikke, når det skal
ses i et fagligt og ikke mindst menneskeligt perspektiv.
De fleste børn i dag tilbringer dagligt en hel del timer i

daginstitution, og de har krav på at have nærværende,
empatiske, bevidste pædagoger, der har en meget høj
faglighed og viden om børns udvikling.
Pædagogen skal kunne rumme hvert enkelt barn i
en gruppe samt have øje og fokus på, at alle børn
indgår i det fællesskab, en børnegruppe er. Der tales
og skrives meget om inklusion, og vores rolle er at
inkludere hvert enkelt barn ud fra de ressourcer,
barnet har. Og her bliver det interessant. For hvordan
gør vi så det? Der er sket et skred. Jeg kan give et
eksempel: Hvis et barn ikke sidder ”pænt” ved bordet,
når der spises frokost, og gentagne gange er blevet
”rettet”, har det måske tidligere været sådan, at barnet
er blevet ekskluderet fra den fælles frokost. En straf. I
dag vil man forsøge at afdække baggrunden for, hvad
det er, der gør, at barnet handler, som det gør. Og
det ud fra et anerkendende perspektiv. Man kan også
sige, at vi skal tænke over, hvordan deltagelse kan
muliggøres for de børn, man har ansvaret for her og
nu, uden undtagelse.
Da vi har med mennesker at gøre, kan der til tider ske
det, at vores egen opdragelse stikker næsen frem i
forhold til et barns handlinger. Og her bliver vi nødt til
at gå i tænkeboks, for hvad var det, der lige ramte her?
Vi skal jo sende ”vores” børn videre til SFO/skole, og
der er krav fra politisk hold om, hvad børn skal mestre,
når de starter i skole. Det må vi forholde os til.

ÆB L E T INSPIRATIO NSMATERI A L E
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2. Hvordan oplever du forældrenes
forventninger til pædagogerne?
Forældres forventninger har over tid også ændret sig og heldigvis for det. De afleverer deres ypperste til os
hver dag, og selvfølgelig har de forventninger og krav.

Der er også flere forventninger i forhold til læring,
det hænger godt i tråd med kravene ovenfra. Dog
skal vi huske at fortælle, hvor vigtig børns leg også
er, da børnene her igennem får styrket de sociale
kompetencer.

Flere forældre i dag har flere individuelle forventninger
på deres barns vegne, og har måske ikke så meget
øje for det fællesskab, der også skal være til stede.
Der er nødt til at være nogle fælles rammer, da
en børnehavegruppe består af 22 børn og 2,5
medarbejdere. Mange forældre i dag får børn senere i
livet og er meget bevidste omkring, hvad de ønsker og
har af krav for deres barn. Og har af og til ikke så nemt
ved at se, hvilke arbejdsbetingelser vi er underlagt.
Eksempelvis merindskrivning af børn da der fra politisk
hold er pladsgaranti.

3. Hvad er dine største ønsker til forandring i
børnehaven/institutionssystemet?
Af ønsker kunne det være ingen merindskrivning,
færre børn i grupperne. I de 17 år, jeg har arbejdet i
samme institution, er gruppestørrelserne vokset, og
der er skåret på personaletimer. Det er vilkårene, og så
må vi organisere os ud fra de betingelser, der er givet,
men jeg kunne ønske mere tid til det enkelte barn.

Her er nogle eksempler - i den lave ende, men de
fortæller alligevel en del: Vi er i et servicefag, og
det må vi acceptere. Det kan være at lede efter et
barns hjemmesko, jeg har taget mig selv i at piske
rundt 10 minutter før lukketid for at forsøge at finde
hjemmeskoene. Det kan være, at en forælder afleverer
et forkølet barn om morgenen og siger, at barnet ikke
må komme ud, til trods for at vi har den holdning, at
barnet skal kunne deltage i de daglige aktiviteter for
at kunne være i børnehaven. Forældre er presset på
arbejdsmarkedet i dag, og det må vi forholde os til.
Børn, der den ene dag bliver sendt syge hjem, som
kommer tilbage den næste dag, og må sendes hjem
igen. Dette skal ikke forstås som et surt opstød; det er
bare den virkelighed, vi agerer i. Men der må vi tage
udgangspunkt i barnet.

At der var tid til planlægning, da det skal ske indenfor
de normerede børnetimer. Det kan være svært at få
tid til. De pædagogiske udviklingsdage er fjernet. Skal
vi have en sådan, skal den ligge på en lørdag, hvilket
giver afspadsering til medarbejderne. Eller på en af de
lukkedage, vi gerne må holde f.eks. Grundlovsdag. Det
giver så færre afspadseringstimer, da det i princippet
er en halv arbejdsdag.
At 0-6 årsområdet anerkendes som en meget vigtig
del af børns udvikling og dannelse, på lige fod med
skolen. Jeg tror, det kommer til at ske, da der er en
erkendelse af, at daginstitutioner er det første, børn
stifter bekendtskab med i en institutionel verden. Der
er mere fokus på førskoleområdet end tidligere, også
fra politisk hold. Den kommune, jeg arbejder i, gør det
fremragende. Der er en rød tråd fra 0-6 års området
og til et formaliseret samarbejde ved overgangen til
SFO/skole.

» Stykket afspejler den råhed, der er i vores samfund, hvor
det handler om at finde noget på folk og bruge det mod
dem.
Claus Flygare
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Virkelighedens familier
og ÆBLET
Psykolog Rikke Lyngdam, Psykcentrum Hillerød, har læst manuskriptet til
ÆBLET fra en psykologisk vinkel og sammenligner virkelighedens familier
med dem, vi møder i forestillingens dramatiske virkelighed. Hun frydes
over, hvordan karaktererne præsenterer en ekstrem virkelighed med
skarp kant, samtidig med at tendenserne genkendes fra dagligdagens
Danmark. Her diskuterer hun bl.a. idealet for ”det gode barneliv” og
forventningerne mellem forældre og institutioner i en læsning af ÆBLET
versus Virkeligheden.
af Lise Aagaard Knudsen
Hvilke problematikker i forhold til relationen forældre/børn læser du ud af ÆBLET?
Jeg synes først og fremmest, at det er tydeligt,
at forældrene i ÆBLET vil deres børn det bedste,
men ind i mellem kommer de til at stå i vejen for
børnenes udvikling. Børn skal elskes og passes
på, men de har også behov for fællesskaber med
almindelige normer, og hvor rammerne er tydelige, og de har brug for, at voksne samarbejder om
deres udvikling - at der er enighed mellem Ruth
og forældrene om, hvordan børn skal have det, og
hvad der skal til, for at man kan udvikle sig. Ind i
mellem er der en ubalance mellem familielivets
serviceniveau og krav, og samfundets - forstået
som børnehavens - behov for at der gøres ting
i fællesskabets interesse. De forskellige familier
repræsenterer tematikker omkring børneopdragelse og clashet mellem det, den enkelte familie
vil, og de fællesskaber, som er vigtige for børn, fx
i børnehavelivet; at opleve fællesskab og plads til
forskellighed.

Hvilke billeder på ”det gode barneliv” ser
du repræsenteret, og hvilke, mener du, bør
være idealet?
Alle tider og kulturer har haft deres eget bud på
det ideelle børneliv. Repræsenteret af Ruth er et
børneliv, hvor man er en del af et fællesskab og
får lov at udvikle sig i takt med alder, og det man
skal kunne i børnehaven; være nysgerrig, opdage
naturen, lege og synge og være sammen med andre, være i faser af opdagelse, som med drengen i
kjolen, og træde ind og ud af forskellige interesser
for at udvikle sig. Forældregruppen repræsenterer
individuelle billeder af, hvad der giver et godt liv.
En slags hippiesyn på, at barnet bare skal have lov
at have det sjovt og blive passet på som en sart
blomst, der skal have lov til at gro uden forstyrrelse, og til businessfamilien, hvor barnet skal lære
kinesisk for at kunne være den bedste og klare sig
i verden, etc.
Forældrene synes, de skal være meget involverede, men ud fra forskellige perspektiver og på forskellige måder – karriere, omsorg, at barnet skal
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passes på hele tiden. Jeg oplever i stykket, at alt,
hvad forældrene gør, bliver gjort af deres omsorg
og interesse, men det matcher ikke nødvendigvis
det, vi ved om, hvad der er vigtigt i børns udvikling, altså i udviklingspsykologien. Det handler
nemlig om at kunne foretage en vægtning; om ikke
at kompensere for barnet hele tiden, men også
støtte det i at tage skridt og gøre ting, der giver tro
på, at man kan noget. Ronnie integrerer disse ting
meget godt, han er en, der tager initiativer, men
også træder tilbage, og overvejer sine ideer en
ekstra gang. Han kan fungere med mange typer og
mange syn på verden.
Idealet er, at børn føler sig elsket, men de skal
også vide at de skal indgå i fælleskaber i hjemmet
og udenfor. De skal føle, at de er et dejligt, unikt
individ, men de skal også vide, at de ikke er den
eneste, at der også er andre omkring dem. Det er
det, som børnehaven og søskendeflokke kan være
fantastiske til!
Hvordan ser du forholdet mellem de fiktive
familier i ÆBLET og virkelighedens familier?
Det er sjove karikaturer, der repræsenterer tendenser, som vi ser i virkelighedens verden. Det er
ofte forældrenes ønske at have børnene i centrum,
at have stor indflydelse på alt i deres liv, og der
er også tendenser til, at vi ikke bare stoler på, at
samfundet og børnehaven ved, hvad der er godt
for vores barn. For der er jo også så mange ideer
om, hvad der er godt. Prøv at se på hylderne hos
boghandleren eller programmer i tv. Barndommen
kan fås på manual i dag. Forældrene i ÆBLET involverer sig ud fra eget ståsted og prøver at sætte
standarder. I ÆBLET er der skruet på alle personlighedsknapperne, men jeg genkender tendenser.
Her præsenteres en virkelighed i ekstremer, som vi
alle kender, men med en skarp kant.
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Hvordan læser du konflikten mellem forældrene og pædagogen?
Det er en interessant konflikt, fordi vi forældre
bliver bedt om at tage ansvar for vores børns udvikling: Forældre får hele tiden at vide, at de er
afgørende i børns udvikling. De skal være tæt på i
alle sammenhænge; involverede i institutionslivet,
skolelivet, osv. Hvor er grænsen mellem god sund
pædagogik – ”det er sundt at opleve noget i Sverige” – og forældres forslag: ”Hvorfor vil I ikke på
luksus herregårdsophold?” Forældrene er blevet
bedt om at blande sig gennem involvering i institutionernes drift, sådan har det været i de sidste
20 år. Det drejer sig om at skabe den rette balance
mellem pædagogers mulighed og kompetence til
at definere og udvikle pædagogik med involvering
af forældre, uden at forældrene skal tage over. Det
er bedst, når alle kan trække på de samme ideer
om udvikling.
Når noget går galt i børns liv, er alle på spring for
at anklage de andre for at have fejlet og gjort noget forkert. Vores forskellige syn på børn gør, at de
nogle gange mistrives i klemme mellem institution
og forældre. Børn har brug for at finde mening i
alt, de er i, og det er klart det bedste, hvis forældre kan bakke institutionen op og modsat. Det
betyder mere for barnet, om man som forælder er
tilfreds med institutionen, end man tror. Børn afkoder super let, hvordan forældre forholder sig til
de fællesskaber, de befinder sig i.
Der er en tendens til at personliggøre i tiden. Forældregruppen går efter Ruth for at placere et ansvar i stedet for at se på deres egen andel eller på
presset ovenfra på Ruth, fx hvilke rammer har hun
for at lave denne institution? Syndebukfænomenet kender vi fra alle steder i samfundet. Og det
er ikke vores børn, som skal være med til at bære
det!

ÆB L E T INSPIRATIO NSMATERI A L E

15

KRISE?
Ikke i dansk dramatik
Freelance teaterskribent og underviser Birgitte Dam filosoferer over dansk
dramatik anno 2013. Hun identificerer overordnet tre tendenser: det ironiske livsstilsteater, det politiske virkelighedsteater og indadvendt eksistentielt drama. Men som et typisk eksempel på teater i en postdramatisk tid er
ÆBLET ikke sådan at kategorisere. Læs selv og diskuter, hvor ÆBLET egentlig lander…
af Birgitte Dam
Omkring det nye årtusinde opererer dansk dramatik
med tre tydelige sejlretninger, der skiftevis bølger
op og ned.
Den ene er det ironiske livsstilsteater, der i
en slags dobbelt iscenesættelse leger med tidens
jeger og roller. Velstanden og det senmoderne samfunds brud med traditioner satte i positiv forstand
mennesket frit, men skabte også tomhed, angst og
forvirring: Hvem er jeg, og hvem vil jeg være? Individet sætter i stigende grad sig selv som centrum i et
samfund med færre og færre fælles værdier at tro
på. Tidligere tiders fællesskab synes opløst i brudte
familier, rodløse unge, identitetstab og orienteringsløshed. OG - måske for at overleve: i individualisme
og selvdyrkelse. Alle vil være på og i fokus, uden
måske at have så meget substans at have det i. Livsstilsteatret leger med dette tidstypiske jeg, både
det smarte og det splittede, selvoptagne jeg. Ofte er
stilen humoristisk og ironisk. Og det endda på en ret
åben måde, så værdigrundlaget ikke lige sådan er
til at regne ud. Med ironien viser man, at man godt
ved, at det, man siger, ikke har universel gyldighed.
Stilen kan også være satirisk og latterliggøre mennesker, der optræder uretfærdigt eller undertrykkende.

Det synes afgørende for megen ny dansk dramatik
at have et blik ud mod samfundet. Ved begyndelsen
af det nye årtusinde havde bl.a. terrorangrebet på
World Trade Center og Irakkrigen gjort det tydeligt,
at verden var et politisk sted, splittet mellem ideologiske systemer med vidt forskellige dagsordener.
Derfor bliver samfundet et hovedtema i det politiske virkelighedsteater. Teatret sætter konkrete
politiske emner i tiden som demokrati, arbejdsplads, flygtninge, pornografi, trafficking og incest
på dagsordenen. Her og nu ser vi en stor interesse
for fanatisme og ekstremisme. Breivik og forskellige
former for nyfascisme for eksempel. Man oplever
tolkninger af krige og katastrofer, som finder sted
lige nu, økonomisk, familiemæssigt og uddannelsesmæssigt.
Den udadvendte praksis brydes af en tilbagevenden
til et mere indadvendt, eksistentielt drama.
Det skete i slut 90erne med det mørke sjæledrama,
og i starten af det nyeste årti er der både skæbner,
klassiske fortællinger om hævn eller kærlighed og
store følelser på repertoiret igen. Ved indgangen
til den aktuelle sæson lyser en markant ny tendens op. En trang til at bryde tidens middelklasse-
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afmagt-position og sætte store, ikoniske skikkelser
på, der har en stræben, der rækker ud over hverdagen og egoet. Mytiske enere og oprørere, der tør gå
deres egen vej, og som handler som del af en større
sammenhæng. Figurer, som ikke lige er genkendelige fra Fakta, men har stort format; måske eventyrligt, dæmonisk eller absurd. I forlængelse af dette
alternativ til livsstilssatiren og virkelighedsteatret
dukker det store karakterbårne drama op igen.
Eksperimenter med formen
Formmæssigt forbinder dramatikerne omkring
årtusindskiftet diverse spor og temaer med eksperimenter. Typisk opløser dramaerne mere eller
mindre plottet og den konventionelle beretning i
sprængte og brudstykkeagtige forløb. Postmodernismen anvender hele historiens palet af former,
fra komisk til tragisk, fra naturalistisk til absurd - og
stilarter fra hyperrealistisk fotografi af virkeligheden
til groteske forvrængninger. Og dramatikerne begynder at blande de forskellige fortælleprincipper i
den enkelte forestilling. I det nye årtusinde mikser
det reflekterede samtidsteater virkelighed og fiktion
i alskens nye kombinationer. I dag arbejder mange
dramatikere med research og indgår i kollektive
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produktionsprocesser med instruktør og skuespillere. Ofte gør fortælleren sig selv synlig i forskellige
metafiktive former og punkterer enhver illusion om
virkelighed. Medialiseringen, det forhold at medierne i dag er med til at forme vores liv, giver sig
udslag i, at teatret iscenesætter populære romaner
og film i en såkaldt remediering. Og flere dramatikere har på det seneste tematiseret internettets
og de sociale mediers betydning for vores tale og
relationer, bl.a. ved at lade søgemaskinen Google
optræde som en karakter.
I nyere dramatik kan man normalt godt glemme alt
om at lede efter et budskab. Forestillingerne er tvetydige, de udfordrer tilskueren holdningsmæssigt
ved at vise flere synsvinkler på en sag, men ’nøjes’
med at sætte spørgsmålene til debat. Tilskueren
må selv tolke årsagssammenhængen, og det er op
til hver enkelt at tage stilling og finde et svar.
Den økonomiske krise taget i betragtning er det
glædeligt, at der stadig er nyskrevne originaltekster
på programmet i denne sæson. Og det er især de
små storbyscener, der for alvor spiller dem.

Forslag til videre læsning:
Birgitte Dam: TEATER live – nye tendenser 1990-2011. Drama 2012
Jette Mortensen & Lotte Thulstrup: TEATER i det nye årtusinde. Frydenlund 2012
Per Theil og Lise Garsdal: Hvem der? Scener fra 90erne. Høst og søn. 2000

Arbejdsspørgsmål:
Hvordan passer ÆBLET ind i disse kategorier, som Birgitte Dam stiller op?
Sammenlign og diskuter med andre forestillinger, I har set i denne eller sidste sæson.
Er det muligt at udpege andre tendenser i tiden?
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Instruktørens tanker om
ÆBLETs univers
Maja (scenografen, red.) og jeg har udviklet ÆBLETs univers med stikordene
GROTESK, EKSPRESSIVITET og HYPERREALISME.
af Maria Kjærgaard-Sunesen, instruktør på ÆBLET
I den første tekstudgave havde forfatterne lagt fem
uhyggelige tableauer ind som ”aktinddelere” og
deres billedsprog og stemning gav stærk inspiration
til det univers, vi er endt med. Samtidig var det
vigtigt for os at løfte det genkendelige sprog,
karaktererne og hverdagssituationerne langt væk
fra naturalismen og ind i teatrets verden, som
for os er sanselig, fysisk voldsom og fantasifuld,
og giver plads til publikums forestillingsevne og
associationer.
Kontrasten mellem en voksenverden og en
børneverden er et interessant spændingsfelt:
det uskyldige, legende, rene og sjove overfor det
grådige, ansvarsløse, seksuelle, overkontrollerede,
brokkeagtige og hykleriske kan give gode kontraster
og absurde billeder og situationer, som netop
fremstår groteske. Og for mig er det vigtigt at
fortælle om den kontrast for at gøre os voksne
opmærksomme på, at det, der definerer os som
voksne, er, at vi må tage ansvar overfor vores
egne børn, men også over for andre mennesker.
Tolerance og medmenneskelighed kommer først
rigtig på prøve, når vi skal gå på kompromis,
involvere os og tage reelt ansvar. Hvis man vil
have indflydelse, må man være parat til at ofre
sig, og give hvad det kræver, hvis man spiller efter
demokratiske regler. Vi danskere kan alle brokke
os og have en mening, men det bliver grotesk, når
man ikke gør noget aktivt for at løse problemerne.

Og forældrene i Ruths børnehave er så heller ikke
særlig gode til at løse problemer, fordi de hele
tiden skubber de virkelige problemer væk fra sig
over på noget andet. Det er hyklerisk, grotesk og
tragikomisk.
Alt dette ligger i teksten og vækker hurtigt
genklang. Men nogle gange kan man bedre se og
forstå sin virkelighed, når den ikke er portrætteret
en til en. Og det, vi kan med teatret, er netop at
pege på noget i vores eget liv og samfund fortalt
i et parallelt univers, som er løftet, forstørret og
forvrænget. Denne tekst er på nogen måder så
realistisk, at den er over-/hyperrealistisk, og det
er guf, når man godt kan lide at lave ekspressivt
teater, hvor der både er plads til mennesker af kød
og blod og samtidig et interessant billedsprog.
Og så ville vi gerne lave noget, der var
uhyggeligt. Og findes der mon noget, der kan være
mere dramatisk og angstprovokerende end vores
børns sikkerhed og velvære? Noget, der kan bringe
sindene mere i kog og få os til at have frygtsomme
dagdrømme og gysende mareridt?

ÆB L E T INSPIRATIO NSMATERI A L E

18

Dramatikerne i den varme
stol
- interview om research- og skriveprocessen
af Lise Aagaard Knudsen
Claus Flygare (CF): ”Det var Kari, der spurgte,
om jeg ville lave noget om voksne mennesker i
små møbler. Det fik mig sådan til at grine, så det
ville jeg gerne…”
Kari Vidø (KV): ”Jeg havde lyst til at lave et
drama, som foregik i en børnehave – oprindeligt
var det en vuggestue, men vi fandt ud af, det var
bedre, at det var en børnehave, for så var bør-

nene lidt større. Nu har jeg tre børn og har gået
til forældrefester, kageborde og et hav af møder,
hvor man jo sad i de der små stole. Jeg synes, der
var noget komisk over et kæmpe drama i sådan
et lille miljø. De voksne mennesker, som render
rundt der med deres alt for store armbevægelser,
egoer og drømme i de der bittesmå rum. Jeg har
også oplevet alle de her forældre, som har en
masse meninger om alt muligt. Om hvad der er
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rigtig og forkert, selvom de ikke er der. Jeg får tit
ideer ud fra billeder, og her var det så de voksne i
de her små møbler.”
Fortæl lidt om jeres skriveproces
KV: ”Stykket har været gennem flere omgange.
Skal vi starte fra der, hvor vi satte os ned og lavede det? Vi havde faktisk en ramme, som endte
med at blive noget helt andet. Vi havde den der
ramme med den perfekte børnehave med en leder, som ikke kunne tåle kritik og holdt facaden,
så begyndte en masse børn at forsvinde og så
krakelerede facaden. Det var simpelthen så kedelig en motor og alt for forudsigeligt.”
CF: ”Det er måske spændende at høre, hvordan
man får det på bordet? Vi starter med at sidde
og snakke om historien, og så går vi hjem og skriver hver sit skud, men ikke på samme scene. Så
mødes vi og ser, om vi har noget, vi kan bruge.
Dermed udvikler det sig. Vi prøvede at servere det
på den ene måde, så den anden og den tredje. Til
sidst besluttede vi os til at lave den her udgave.”
KV: ”Og det er noget helt andet end først!”
CF: ”Ja, i mellemtiden havde det også været en
tv-serie, som havde et længere handlingsforløb.
Det lossede vi ud, og nu er det en børnehave,
hvor der kommer en konflikt, alle går i panik, og
konflikten ender.”
KV: ”Sideløbende læste vi en hel masse: avisartikler, bøger, alt hvad der handlede om børnehaver. Så læste vi og sendte til hinanden. Det har vi
faktisk gjort hele vejen gennem processen.”
CF: ”Og hjemmesider og blogs. Der er en løbende
børnedebat, man skal bare lige være opmærksom
på den. På de blogs var der nogen gange 200,
der kommenterede på et emne. De lægger sig i et
mønster, man kan næsten give dem numre eller
farver. Der er meget lidt originalitet, når debatten
først er linet op.”
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KV: ”Ja, der fik vi mange udtryk og replikker. Vi
har jo også haft en masse oplevelser selv, vi har
jo børn, så der har vi også hentet fra. Noget man
kan huske, eller en blanding af folk man husker.
Man sætter sig ned, brainstormer, går hjem, og
så kommer man med hver sit bud, så roder man
rundt i det og finder et nyt mønster. Alt skal hele
tiden tages op til revision.”
CF: ”Jeg måtte læse lidt op på det. Hvad er det,
der sker i den periode af folks liv? Hele glæden
ved at se sit barn vokse op, det overlader man
nu til kommunen. Det var det, der optog mig nu,
fordi de børn, jeg har sat i verden, er fløjet fra reden. Jeg læste Kampråb fra en tigermor (af Amy
Chua, 2011, red.) Det kunne man ikke bruge til
andet end at føle sig lidt hjemme i problematikken. Når man læser sig ind i noget, ved man, hvad
man taler om, og kan undgå bare at generalisere.
Selve processen startede sidste efterår (2011,
red.) Så lå det stille lidt og blev først fuldstændig
effektivt i maj måned. Der havde vi kun fokus på
det her. Så arbejder vi på den måde, at vi laver en
overordnet plan, og så byder vi ind. Så synes vi, at
det er helt ad helvedes til, og så prøver vi igen. Vi
tog det en millimeter af gangen…”
KV: ”Vi har haft sådan nogle store overordnede
planer, vi har hængt op på væggen. Teksten er
utrolig sammenblandet. Vi har blandet rundt og
rundt…”
CF: ”Vi læste det hele tiden op for hinanden, og
sagde ”det hænger ikke sammen med hovedhistorien”, og så gik vi hjem og skrev igen. Det handler
om at holde øjet på, hvad der er stammen og
ikke køre ud af en tangent, som vi begge har en
tendens til. Med den her historie var det virkelig
vigtigt, at vi holdt os til hovedhistorien. Vi er skide
gode til at se, når den anden er på vej ud af en
tangent. Vi har aldrig været uenige; vi har undret
os, studset og forsvaret det, der er røget ud.”
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Hvilken udvikling har stykket gennemgået?

forskellige at vælge imellem.”

KV: ”Vi ville begge gerne lave noget, der ikke bare
var ballade, men også var seriøst. Vi kommer nok
aldrig til at lave noget, hvor der ikke er humor ind
over, men vi havde ikke lyst til at lave noget pladder. Vi var enige om, at det ikke måtte blive revy.”

KV: ”Det sjove er, at hende, vi mindst kunne lide
i starten, var Daisy, men hun udviklede sig. Det er
meget sjovt, når karaktererne begynder at tale til
en, men lidt skizofrent at sidde og diskutere med
en karakter. Man har puttet noget dramatisk logik
i dem, og pludselig lever de. I en skriveproces
finder man også ofte ud af, at man kun har givet
60-70 procent, når man tror, man er gået helt til
kanten. Det er vigtigt, at man bryder sin sikkerhedszone. I sådan en skriveproces fylder du på
og fylder på, samtidig med at du smider væk undervejs. Jeg har aldrig skrevet teaterforestillinger,
hvor vi opfandt det hele sammen med andre end
Claus. Når man skriver en episode til en serie fx,
så skriver man oftest noget og sender ind, og så
retter de det til. Det er jo ikke at skrive sammen.
Jeg har dog også skrevet serieafsnit i tæt samarbejde, fx med Peter Thorsboe til Rejseholdet. Men
jeg hader det tidspunkt i processen, hvor du tænker: Holder det her, eller holder det ikke?”

CF: ”Vi havde en gennemlæsning i august, og så
gik vi hjem og skrev det igennem igen.”
KV: ”Nogle af karaktererne blev helt anderledes.
Der var for mange, der var for ens, og der var
nogle ting, der var utydelige. Der var for mange,
der kom fra de samme sociale lag.”
CF: ”Ronni var fx komponist og overklasseløg.”
KV: ”Og det er faktisk lykkes, synes jeg, at lave
nogle karakterer, der er sammensatte. Det har
blandt andet været, fordi han startede med at
være en rig arving med kæmpe armbevægelser.
Det sjove er, at han nu er en håndværker med
store armbevægelser, så der er mange reminiscenser.”
CF: ”Det er en glæde at kunne sidde og snakke
sammen om det. Ellers er det meget ensomt at
være dramatiker. Det er dejligt at kunne læse det
op, man har skrevet, og så høre det sammen med
den anden.”
KV: ”Den bedste proces er, hvor man kommer
ud i alle hjørner. Hvis ikke, så mangler man noget. Det er rigtig vigtigt i en skriveproces. Fx med
Ruth. Først var hun helt forfærdelig, så blev hun
en heltinde, og det var heller ikke til at holde ud.
Hvis man har én karakter, der er super intelligent,
skal man også have én, som er mindre intelligent
for at skabe noget balance. Specielt i sådan et
stykke, hvor vi gerne vil skabe et mini Danmark –
der skal vi have mange typer med!”
CF: ”Jeg tror også, det er vigtigt, at der forskellige
typer at kunne identificere sig med. At der er flere

CF: ”Man vil jo nødig lave noget lort. Der er
mange mennesker, der er afhængige af det, du
skriver.”
KV: ”Jeg elsker den frihed, det giver at skrive til
teatret: At der ikke er nogen, der blander sig i
skriveprocessen hele tiden, og at man ved, at det
bliver til noget – i modsætning til film og tv, hvor
skriveprocessen bliver amputeret hele tiden, og
hvor det er mest sandsynligt, at alle anstrengelserne ender i papirkurven. Jeg kan godt lide at
vide, at der er premiere dén og dén dato, så du
bliver nødt til at finde en løsning!”
Hvordan vil I kategorisere forestillingen?
CF: ”Det er en komedie om voksne. Komedie i
Holbergs forstand, hvor folk kan sidde og more
sig og blive klogere på sig selv.”
KV: ”Ja, man kan vel ikke kalde det tragikomisk?
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Men en alvorlig komedie?”
CF: ”Eller et tragisk lystspil…. Nej, det er en komedie!”
Hvad er det interessante ved forældrerollen, som I skildrer den i ÆBLET?
CF: ”Jeg synes, det interessante at skildre er noget af det hykleri, der er mellem forældre og børn,
hvor man stiller tårnhøje krav, som man ikke selv
kan leve op til. Mellem det man vil, og det man
gør, ligger der en sump af synd og skyld, og det
sætter stykket fokus på. Det med børn – der er
ikke noget, der er nemmere at generalisere over.
Hvis man hører andre tale grimt til deres børn,
lancerer man derhjemme, at i dag taler alle voksne grimt til deres børn, etc. Det ser man jo også
mellem forældre; dit barn er sådan og sådan,
fordi du ikke gør det og det. Hvorfor fanden får
man børn, når kommunen så kan passe dem mellem 9 og 17, hvor alt det spændende sker? Det er,
fordi vi har et samfund, hvor både mor og far skal
gå på arbejde hele dagen. Det er i hvert fald noget
af det, som er spændende at diskutere.”
KV: ”Danskerne er gode til at tale om, at vi skal
hygge os og have et fællesskab, men vi er ikke
særlig gode til at diskutere og være uenige. Det er
”mislykket”, hvis alle ikke er enige. Det er meget
typisk dansk.”
CF: ”Ja, det er meget typisk. Man kan ikke diskutere, så bliver folk bare sure eller sårede og indadvendte.”
KV: ”Hvis man skændes, så kan man lige så godt
blive skilt! I stedet for at lære af forskellighederne. Det er de heller ikke særlig gode til i denne
forældregruppe, og det er Ruth heller ikke.”
CF: ”Hun er jo en andemor, der forsøger at holde
sammen på det hele. Hun vil bare have børnene
ind under vingerne.”
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KV: ”Et udgangspunkt var det Einstein-citat med,
at den bedste opdragelse er at være et godt forbillede. Det er derfor, stykket hedder ÆBLET. Det
falder jo ikke langt fra stammen. Man kan næsten
regne ud, hvordan de her børn bliver, lidt minikopier af deres forældre.”
CF: ”Det er også noget, der optager mig: hvorfor
opdrager folk deres børn til at være egomaner?”
KV: ”Samtidig vil alle jo det bedste for sig selv, for
sin partner og for sine børn. Det er jo visionen. Og
hvad er den rigtige familie? Grundkonflikterne i
forestillingen har vi planlagt, men pludselig kommer de frem gennem nogle andre karakterer, end
man havde forestillet sig. Der er ikke en eneste
perfekt karakter. De er fyldt med modsigelser.”
CF: ”Ingen er jo ikke bare én, men en seks-syv
forskellige personer.”
Har I nogle gode råd til dramatikerspirer in
spe?
KV: ”Hvis man skal skrive en forestilling sammen,
så skal man brænde lige meget for det, man skriver og ikke gøre det for pengene.”
CF: ”Kunstens opgave er at stille spørgsmål,
som man ikke kender svaret på. Det er derfor, vi
støtter kunsten i Danmark. Det er fordi, at man i
60erne havde så meget overskud, at man havde
råd til at blive kritiseret og gjort nar af, fordi det
kun kan blive et bedre samfund af det. Det er den
håndbremse, man er ved at skrue fra hinanden
nu. Det er fuldstændig idiotisk. Kunsten skal flytte
grænser for, hvad man kan snakke om, for det
gør samfundet hele tiden. Mennesket ændrer sig
ikke, men det gør samfundet. Vi er huleboere – nu
med computer. Man skal gå i flæsket på sin egen
sikkerhed og tryghed. Småborgerlig kunst er en
selvmodsigelse.”
KV: ”Man skal være interesseret i undersøgelsen
og svaret! Og det er vigtigt at sikre sig en god idé.
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”Catching the Big Fish” som David Lynch siger.
Gode idéer avler idéer. Hvis du bruger dine kræfter på at lave grundlaget om, så kommer du ingen
vegne. Hvis du skal samarbejde med nogen, skal

du være sikker på, at det ikke kommer til at handle om kompromisser, men at det hele tiden bliver
bedre. Det er vigtigt at sikre sig, at udgangspunktet er stærkt nok til at bære.”

» Findes der mon noget, der
kan være mere dramatisk og
angstprovokerende end vores
børns sikkerhed og velvære?
Noget der kan bringe sindene
mere i kog og få os til at have
frygtsomme dagdrømme og
gysende mareridt?
Maria Kjærgaard-Sunesen
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UDDRAG FRA
Mød hele Danmark i
børnehaven
Bragt i Politikens teatertillæg iTeater, 1.2.2013
Børnehaver og skoler er blevet dramatikernes nye arena. For det dramatiske
potentiale er i høj grad til stede når pædagoger, karriereforældre, enlige
forældre og regnbueforældre kæmper mod hinanden – og for hver sin
dagsorden. Den tanke leger også Mammutteatret med i forestillingen
ÆBLET, som fra marts spiller på EDISON. Her fortæller dramatiker-duoen
Kari Vidø og Claus Flygare og instruktøren Maria Kjærgaard-Sunesen om
ÆBLETs otte karakterer, som tilsammen tegner et portræt af Danmark i dag.
af journalist Line Møller Blankholm, Politiken

RUTH

spillet af Tina Gylling Mortensen
Leder af børnehaven ÆBLET, enke uden børn.
Kari Vidø (KV): ”Ruth har så meget intuition
og erfaring, at hun ikke behøver læse bøger om
børneopdragelse. Hun er varm og giver børnene
masser af kærlighed og nærvær.”
Claus Flygare (CF): ”Men hun har ikke vinger og
glorie. Folk uden svagheder er ikke interessante
rent dramatisk. Når hun bliver usikker, taler hun
f.eks. ned til forældrene.”
KV: ”Hun er også super stædig. Hun er ikke til at
flytte, men står fast på sine holdninger. Hun siger
selv, at hun ikke ’er en meningsglædespige’”
CF: ”Og der er Ruth en undtagelse i stykket.
Æblets forældregruppe er generelt ikke tro over
for grundlæggende værdier og holdninger. De ser

livet som én stor buffet og øser de synspunkter, der
ligger foran næsen af dem, op på deres tallerken og
bruger den til at blande sig i alt i børnehaven, men
tager ikke ansvar for deres holdninger. Det irriterer
dem grænseløst, at Ruth står fast.”
Maria Kjærgaard-Sunesen (MK): ”Børn er det,
der kan fremkalde de største dæmoner i forældre,
og da der først er sået tvivl om Ruths lederskab til
et møde i børnehaven, inficerer det alt. Og så er det
krig…”
CF: ”I den aktuelle samfundsdebat er et emne som
børneopdragelse en skraldecontainer. Hvis man
hører et barn sige ’fuck’ til sin mor i supermarkedet,
skriver man et debatindlæg om, at alle børn i dag
taler grimt. Så kommer der 264 kommentarer a’ la
’pædagogerne, de røde svin, drikker også kaffe hele
dagen, mens børnene er overladt til fri leg’. Den
grove tone er en del af stykket og spejles i konflikten
mellem Ruth og forældregruppen.”
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SIGNE

hjem, så smider man sig i sofaen og æder slik med
børnene resten af aftenen.”

CF: ”Signe er en højaktuel karakter. Enlige mødre
har jo fået en revival i den offentlige debat. F.eks.
har der lige været en sag om en mor til fire, der får
23.000 kr. om måneden efter skat i bistandshjælp.
Signe falder for den type mænd, der synes, det er
vidunderligt at knalde og hyggeligt at få børn, men
som flygter fra ansvar. Det er hendes tragedie.”

RONNI

spillet af Josephine Park
Arbejdsløs, enlig mor til tre

KV: ”Hun er ensom og betragter fællesskabet i
børnehaven som en ny familie og knytter sig til Ruth
som en slags mor. Faktisk er hun lidt af et misrøgtet
barn. I skriveprocessen har vi talt meget om, hvem
der egentlig er voksne, og hvem der er børn i dag,
hvor helt små børn skal tage stilling til, hvor de vil
hen på sommerferie, mens halvvoksne børn får
bundet deres snørebånd, til de er 14 år, og voksne
opfører sig, som om de er 4 år gamle.”

LENE

spillet af Nanna Bøttcher
Blogger, eksmodel, gift med Ronnie og mor til
to børn
CF: ”Lene er pseudointellektuel og blogger om børn
og familieliv. Når der er 43 likes, føler hun, at hun
har befolkningen bag sig. Hun mener, at hendes
tanker er så lækre, at det må interessere alle andre.
Hun repræsenterer det store bagland af livsstils- og
mødrebloggere, som findes i dag.”
KV: ”Hun er typen, der forsøger at lave en business
ud af sig selv. Hvis hun fik kræft, ville hun skrive en
bog om, hvor lykkelig hun blev af det.”
CF: ”Hun afspejler det facaderæs, der kører mellem
forældre i dag, hvor man sidder til forældremøder
og taler om sukkerpolitik, men når man kommer

spillet af Claes Bang
Tømrer, gift med Lene
CF: ”Forældregruppen skal jo repræsentere et miniDanmark, og her er Ronni ’den flinke håndværker’”
KV: ”Han elsker fester og fællesskabet med de
andre forældre i børnehaven. Han føler et ansvar
for, at alle har det godt, og for at skabe en god
stemning, men er impulsiv og tænker sig ikke altid
om og opnår derfor det modsatte af det, han gerne
vil. Først og fremmest vil han dog gøre alt for at
gøre sin kone glad og tilfreds.”
CF: ”Men kommer dog alligevel til at gå ind i
kosteskabet i børnehaven med kvinder, han lige
tænder på…”
KV: ”Ronni spejler den drøm om de store
fællesskaber, som de fleste har. Der bliver talt
meget om fællesskaber for tiden – blandt andet
i statsministerens nytårstale – men vi kan ikke
rigtigt finde ud af det. F.eks. oplever jeg, at
forældrefællesskaber bygger på en indforstået
præmis om, at man er ens, fordi man har børn i
samme institution. Det er jo løgn! Samtidig er vi
danskere dårlige til at tackle forskellighed og har
ikke lært, at det er okay at være uenige.

ALEX

spillet af Troels Thorsen
Nyuddannet jurist, gift med Gunnar, har
adoptivsøn fra Kina
KV: Alex vil bare gerne have en lille perfekt familie,
og han har også formået at bilde sig selv ind, at han
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har det. Det er dog ham, der har gennemtrumfet,
at han og Gunnar skal have deres søn, og Gunnar
er gået med på den for kærlighedens skyld uden
faktisk at ville have børn. Men det har han undladt
at fortælle Alex. Vi har valgt at have et homopar
med, fordi vi ville lave et aktuelt danmarksportræt,
og så må man også have en regnbuefamilie med.”
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holdninger, men det er også ret nemt købt. Det
er let at have en masse holdninger, når man ikke
involverer sig rigtigt. Han går ud af stykket uden
blod på hænderne.”
CF: ”Han er også så gammel, at han ikke kan ændre
sig. Når man er over 50, er man altså rusten.”

MK: ”Problemet er ikke, at de er to mænd og et
barn. Problemet er, at den ene ikke har lyst til at
deltage i familien, og den anden er totalt ivrig efter
at lege familie – det er et håbløst projekt.”

ALBERT

CF: ”Vi har også et homopar med i stykket for
at vise, at tolerancen i vores samfund er en tynd
fernis, der let kan brændes af. En af drengene i
Æblet går i kjole og snakken går i forældregruppen,
men Alex og Gunnar holder sig tilbage af angst for,
at de andre forældre vil bruge deres seksualitet
imod dem og sige, at de som bøsser har en særlig
glæde ved feminine drenge. Det afspejler den
råhed, der er i vores samfund, hvor det handler om
at finde noget på folk og bruge det imod dem.”

CF: ”Albert er drevet af penge og karriere. Han er
den type mand, der synes, at familien skal bakke
fuldt op om hans projekt, for de vil blive så glade,
når han når endemålet. Problemet er bare, at
når man, som han er, inficeret af kapitalismen, er
der intet endemål. Man siger ikke: Nu tjener jeg
dobbelt så meget, som jeg har udgifter for, nu er jeg
tilfreds!”

GUNNAR

spillet af Ulver Skuli Abildgaard
Ældre forfatter, gift med Alex
KV: ”Gunnar lever gennem bøgerne. Han
observerer og analyserer alting udefra – og synes,
forældrefester er toplatterlige. Når Claus og jeg
skriver på et stykke, er der en masse stemmer inde
i os selv, der arbejder og udfordrer os på vores
holdninger. På den ene side synes jeg, det er vigtigt,
at man har et fællesskab med forældrene i ens
børns institutioner. På den anden side havde jeg
mange år, da mine børn var små, hvor der ikke var
tid til at se mine egne venner, fordi jeg hele tiden
skulle til forældrefester. Det er en mærkelig ting, at
fordi ens børn er venner, skal man også være det.”
MK: ”Gunnar er enormt ærlig omkring sine

spillet af Kjartan Hansen
Forretningsmand, gift med Daisy, et barn

KV: ”Det er et kæmpe dilemma for mange at
balancere arbejdsliv og familieliv, men Albert
føler dog ikke dilemmaet. Han egner sig ikke til at
have en familie – hvorfor få børn, hvis man altid
arbejder? Alle de år, mine børn var små, var jeg
topfrustreret over, hvor svært det var at få tingene
til at hænge sammen. Det er sørgeligt, at de
mennesker, man elsker allermest, er dem, man er
allermindst sammen med.”
MK: ”Albert er typen, der vil have sin vilje, og han
bruger mafiametoder for at opnå det, han vil. Selv i
en børnehave.”
CF: ”Albert er en af de her fuldstændig egomane
forældre, der sidder i deres BMW og råber:
”Røvhuller, kør ordentligt!” om morgenen, når de
er på vej hen for at aflevere lillebror i børnehave.
Der skal lillebror så være i otte timer, inden han
kommer hjem til sine egomane forældre igen. Hvad
er det for børn, vi skaber i sådan et samfund?”
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DAISY

spillet af Marijana Jankovic
HR-chef hos Mærsk, gift med Albert
KV: ”Daisy er den klogeste af dem alle. Vi forestiller
os, at hun og Albert har mødt hinanden i gymnasiet,
hvor de har sagt: Vi skal edderrødme nå langt med
vores hjerner! Så har de fået et barn, og pludselig er
det blevet problematisk. For hvis karriere skal have
mest plads? De har dog fået organiseret sig med en
au pair, og de knokler uafbrudt. Langsomt får Daisy
dog øjnene op for, hvad det er for en mand, hun
er gift med, hvor usympatisk han og hans metoder
er. Han laver en kæmpe svinestreg, hvor han
lader hende rende rundt i den tro, at deres søn er
forsvundet for at dække over, at han har gjort deres
au pair gravid.”
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CF: ”Han er også med til at slagte Ruth og bruger
nærmest varmesøgende missiler til at få ram på
hende.”
KV: ”Daisy får pludselig kæmpe moderfølelser, da
hun tror, at hun har mistet sin søn, og det sætter
skred i det hele. På den måde er hun den eneste,
som udvikler og ændrer sig gennem stykket.”
CF: ”I udgangspunktet var hun ellers ikke en type,
vi havde lyst til at forgylde med udvikling, men hun
voksede på os. Og så blev det sjovt at tage denne
her benhårde karrierekvinde og gøre hende til en
heltinde.”

» Forældrefællesskaber
bygger på en indforstået
præmis om, at man er ens og
deler værdier, fordi man har
børn i samme institution. Det
er jo løgn!
Kari Vidø

ÆB L E T INSPIRATIO NSMATERI A L E

27

De medvirkende i og bag ÆBLET
Dramatiker Claus Flygare

Dramatiker, instruktør, skuespiller og teaterleder. Claus Flygare begyndte
teaterkarrieren som skuespiller på Jomfru Ane Teatret 1974-81. I 1983 var
han medstifter af Mammutteatret. Han er manden bag bl.a. stykket PPP
(Mammutteatret 2009) samt en lang række af DRs satireprogrammer, bl.a.
Den gode, den onde og den virkelig sjove. Senest instruerede han tredje del af
Mammutteatrets trilogi Cassavetes 1, 2 & 3.

Dramatiker Kari Vidø

Dramatiker, manuskriptforfatter og instruktør. Hun er bedst kendt for
manuskripter til film og TV, og er bl.a. forfatter og instruktør bag afsnit af
tv-serierne Store Drømme og Nynne, samt manuskriptforfatter til afsnit af
Rejseholdet og medforfatter af julekalenderen Absalons Hemmelighed. Kari
Vidø var senest medforfatter på den morsomme teaterforestilling Middag for to
på Teater Grob, 2010.

Claus Flygare og Kari Vidø stod sammen med Lars Kjeldgaard bag
Mammutteatrets succestrilogi Fobiskolen 1-2-3.

Instruktør Maria KjærgaardSunesen

Uddannet fra Statens Teaterskole i 2011, og fik sin debut på Det Kongelige Teater
med den anmelderroste forestilling SANS. I indeværende sæson har hun bl.a.
stået bag opsætningerne af Bunny Monro, ligeledes på Det Kgl. Teater samt Tak
teg samman på Nationalscenen i Torshavn.

Scenograf Maja Ravn

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1993. Hun modtog i 2008 en Reumert for
Bedste scenografi for Et Drømmespil på Betty Nansen. Maja Ravn er flittigt brugt
i både i Danmark og Sverige. I indeværende sæson har hun lavet scenografi til
Bliktrommen (2012) ligeledes på Betty Nansen, og kostumer og scenografi til
Robin in the Hood på Nørrebro Teater (2013).
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Skuespiller Tina Gylling Mortensen

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1979. Tina Gylling Mortensen er en del af
den kunstneriske ledelse i Mammutteatret, og derudover en af landets mest
anvendte skuespillerinder inden for dansk teater, TV og film. Af seneste opgaver
kan nævnes Dicte (TV2 2013), Cassavetes 1, 2 & 3 (Mammutteatret 2012),
Forbrydelse og straf (Det Kgl. Teater 2011), Fobiskolen (Mammutteatret 2010),
Forbrydelsen (DR 2008) og Ludvig og Julemanden (TV2, 2011). Modtog i 2008
Lauritzen-prisen.
Tina spiller rollen som Ruth

Skuespiller Ulver Skuli Abildgaard

Uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1984. Han har arbejdet
på en lang række af de danske scener, her iblandt Det Kongelige Teater,
Svalegangen og Aalborg Teater. På Aalborg Teater har han senest medvirket
i Familien (2011) og derudover bl.a. 3 Søstre, Maria Stuart, samt En sælgers
død. Ud over teater har han medvirket i mange tv-serier, bl.a. Sommer (2008),
Forbrydelsen (2007) og Rejseholdet (2000-2003).
Ulver spiller rollen som Gunnar

Skuespiller Troels Thorsen

Uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2004. Han har senest
medvirket i filmen Jagten (2012) samt forestillingen Maestro (Svalegangen,
Nordkraft og Team 2012). Derudover har Troels medvirket i flere forestillinger
på Det Kongelige Teater, bl.a. Misantropen (2011), Reptilicus (2010), samt Palle,
Polle og Ruth (2010), samt på Teater Grob med forestillingen Texas (2009).
Troels spiller rollen som Alex

Skuespiller Claes Bang

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1996. Var i perioden 2001-2004 tilknyttet
Aalborg Teater, hvor han fik et markant gennembrud med monologen Ondskab.
Claes Bang er flittigt brugt på film og tv, bl.a. i Lærkevej – Til døden os skiller
(Nordisk Film 2012), Rejseholdet (DR 2000-2003), seneste sæson af Borgen (DR
2013) og Dicte (TV2 2013), men er nok bedst kendt for sin rolle i tv-serien Anna
Pihl, som kæresten og kollegaen Martin (TV2 2007-2008).
Claes spiller rollen som Ronni
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Skuespiller Nanna Bøttcher

Uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2005. Hun har medvirket i
meget forskelligartede forestillinger, bl.a. den politiske satire ALLE FÅR SMÆK
(2011) på NYAVENY_, filmen Velsignelsen (2010), Mammutteatrets Fobiskolen
(2010), samt den meget omdiskuterede forestilling Pretty Woman A/S (2009). I
sæsonen 2009-2010 var hun også tilknyttet Teater Momentum i Odense.
Nanna spiller rollen som Lene

Skuespiller Marijana Jankovic

Uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2006. Hun har medvirket i
tv-serierne Livvagterne, Lulu & Leon og Den som Dræber, samt medvirket i flere
film, bl.a. Dansen (2008), Kandidaten (2008) og Alting bliver godt igen (2010)
som gav hende en Bodil-nomination. På teatret har hun senest medvirket i
Elektra på Betty Nansen i 2010 og 2200 Carmen på Nørrebro Teater i 2009.
Marijana spiller rollen som Daisy

Skuespiller Kjartan Hansen

Uddannet i 2010 ved Luleå Universitet, Sverige. Har siden medvirket i flere
forestillinger i bl.a. Sverige, Grønland og i sit hjemland Færøerne, senest
Tjóðpallur Føroya (2012) hvor Kjartan spillede med i bl.a. Lecture instrueret af
Maria Kjærgaard Sunesen og Monsters instrueret af Petra Berg Holbek.
Kjartan spiller rollen som Albert

Skuespiller Josephine Park

Studerer på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, er færdiguddannet i
sommeren 2014.
Josephine spiller rollen som Signe

