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Kære underviser

Det er med stor fornøjelse, at vi igen kan slå dørene op 
for A Clockwork Orange, som første gang spillede på 
Studio-scenen i maj 2021 og nu genopsættes på Scala. 

Formålet med dette undervisningsmateriale er at 
give nogle bud på, hvordan man kan gribe arbejdet 
med forestillingen an i undervisningen i fagene dansk, 
dramatik, samfundsfag og psykologi. I indholdsfor-
tegnelsen fremgår det, hvilke dele af materialet, der 
særligt henvender sig til de forskellige fag.  

Materialet veksler mellem analyseopgaver, perspekti-
veringsopgaver og kreative opgaver, hvor eleverne selv 
skal skabe. Formålet med de kreative opgaver er, at 
eleverne indlever sig i forestillingens univers og ser det 
i lyset af deres egen verden.  

Derudover vil vi også gerne invitere jer ind i maskin-
rummet bag forestillingen, og derfor er der små video-
er rundt i materialet, hvor I møder iscenesætter Natha-
lie Mellbye, der fortæller om arbejdet med at skabe 
forestillingen, hendes analyse af hovedkarakteren Alex 
og temaet set i lyset af samfundet i dag.  

Det centrale tema i A Clockwork Orange er forholdet 
mellem samfundet og det enkelte individ. Et tema 
som vi ofte debatterer i den politiske debat, i forhold 
til utilpassede unge i de kriminelle miljøer, men også 
noget som vi for nyligt så udfordret herhjemme under 
Corona-pandemien med voldsomme demonstratio-
ner mod statens restriktioner, fordi man anså staten 
for at fratage det enkelte individ sin frihed og ret til at 
bestemme over eget liv.  

Konflikten mellem Alex og samfundet synes derfor 
ikke kun at udspille sig på scenen inden for teatrets fire 
vægge, men også i det omgivende samfund, og det 
skulle dette materiale gerne være med til at belyse. 
Iscenesætter Nathalie Mellbye formulerer det sådan:

”Jeg vil på ingen måde iscenesætte det som om, at vi 
konkret arbejder med en kritik af ghettoplanen. Men der 
er da nogle paralleller for mig. Alex lever en magtesløs 
tilværelse i et socialt boligbyggeri. Han gider ikke 
skolen og har ingen fremtidsudsigter. Og han møder 
ikke andet end strukturel vold fra samfundets side som 
modsvar på sine frustrationer.”

I undervisningen vil det være relevant at inddrage 
arbejdet med forestillingen i forløb under temaer som 
kriminalitet, ondskab, kunsten som middel i samfunds-
debatten, remediering, det teatrale teater - for bare at 
nævne nogle af mulighederne. 

Bortset fra remedieringsanalysen kan alle opgaver 
laves udelukkende med udgangspunkt i forestillingen. 
Det er derfor på ingen måde en forudsætning, at ele-
verne har læst romanen eller set filmen – forestillingen 
kan stå helt alene. 

De fleste af materialets opgaver laves efter, at I har set 
forestillingen, men jeg vil anbefale, at I forbereder jer 
til teaterbesøget med afsnittene ”A Clockwork Orange 
– en kultklassiker” og ”Hvad kan vi bruge fortællingen 
om Alex og hans kumpaner til i dag”, hvor der er en 
forberedende opgave og et interview med iscene-
sætter Nathalie Mellbye, der fortæller om, hvad I kan 
forvente jer. 

Når I har set forestillingen, er det altid en god idé at 
snakke om, hvor oplevelsen har sat sig i kroppen - i 
hjertet, i hjernen…eller? Dernæst er det også altid en 
god idé at formulere et spørgsmål til én af personerne 
i forestillingen, til instruktøren eller scenografen, og så 
hjælpe hinanden med at finde svar. Herefter er I klar til 
at boltre jer med alle opgaverne i dette materiale. 

Rigtig god fornøjelse! 
AARHUS TEATER LÆRING / Camilla Stagsted Pade
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Videointerview med  
instruktør Nathalie Mellbye

Sådan bruger du videoen 
Vi har interviewet instruktør og scenograf Nathalie Mellbye om hendes arbejdet med A Clockwork Orange.

Videoen er inddelt i kapitler med hver sit tema. Vi har markeret i undervisningsmaterialet, hvor det giver særlig  
mening at inddrage et kapitel fra videoen. 

Disse steder er markeret med: 

Indhold i videoen - klik på det enkelte link

Se hele videoen samlet 

Video 1: Instruktør og scenograf Nathalie Mellbye fortæller, hvad du kan forvente dig af forestillingen (0.00-3.00)

Video 2: Lyt til instruktør og scenograf Nathalie Mellbyes fortolkning af karakteren Alex og sammenlign med jeres 

egen fortolkning - find ligheder og forskelle (3.00-5.52)

Video 3: Iscenesætter Nathalie Mellbye fortæller om tankerne bag scenografien (5.52-9.21)

Video 4: Nathalie Mellbye om arbejdet med at instruere skuespillerne (9.22-10.50)

Video 5: Nathalie Mellbye om arbejdet med at iscenesætte forestillingen og samarbejdet med skuespillerne (10.51-12.10)

Video 6: Nathalie Mellbye om forestillingen i et nutidigt perspektiv (12.11-14.10)

Video 7: Hvad kan teatret særligt bidrage med i debatten om de unges behov for at skabe en modkultur til det 

omgivende samfund (14.10-15.43)

Interviewet blev lavet i august 2022, knap fire måneder inden prøvestarten på A Clockwork Orange.

Foto: Kim Glud

https://video.aarhusteater.dk/a-clockwork-orange 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/00:00/hvad-du-som-publikum-kan-forvente
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/03:00/instruktorens-og-din-fortolkning-af 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/03:00/instruktorens-og-din-fortolkning-af 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/05:52/scenografien 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/09:22/instruktion-af-skuespillerne
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/10:51/iscenesaettelse-af-forestillingen 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/12:11/a-clockwork-orange-i-et-nutidigt 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/14:10/teatret-og-de-unges-behov-for-at 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/14:10/teatret-og-de-unges-behov-for-at 
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A Clockwork Orange 
- en kultklassiker
I 1962 udgav Anthony Burgess romanen A Clockwork Orange, der 
sidenhen er blevet en klassiker. Da Stanley Kubrick i 1971 lavede 
en filmversionen af den, fik fortællingen om den unge Alex og 
hans venner Kim og Bum, der begår ”ultravold” som et opgør mod 
samfundet, kultstatus. Mange anser A Clockwork Orange som en af 
Kubricks mindre gode film, men med dens karakteristiske og dysto-
piske kostumer og Malcolm McDowells portræt af hovedersonen 
Alex DeLarge har den alligevel fået en særlig plads i filmhistorien.  

Filmen chokerede mange ved premieren, da den med de nærmest 
koreograferede voldsscener blev betragtet som et studie i vold, 
og nogle mente endda, at filmen nærmest fremstillede vold som 
noget smukt og forargedes over, at sympatien ikke udelukkende 
placeres hos voldsofferet, men også hos voldsmanden Alex. Denne 
kritik fik Kubrick til at trække filmen fra de engelske biografer i en 
årrække.

HVORFOR TITLEN 
A CLOCKWORK ORANGE?

I forordet til sin roman skriver Anthony Burgess, at titlen refererer 
til en person, der fremtoner som en levende, farverig og saftig 
organisme, men som i virkeligheden blot er et urværk, som Gud, 
Djævlen eller Den Almægtige Stat leger med.

Titlen handler altså om en forveksling af mennesker og mekanik.  
Titlen er vigtig, fordi den indgår flere gange i både romanen og 
forestillingen, men også fordi den ekspliciterer, hvad der truer 
hovedpersonen og fortælleren Alex - at blive et mekanisk produkt 
af staten uden individuel frihed og magt.

Bogforsiden

Filmplakaten
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A CLOCKWORK ORANGE PÅ AARHUS TEATER

Denne iscenesættelse af A Clockwork Orange spillede i maj 2021 på Studio-scenen og genopsættes nu på 
Scala-scenen, og vi kan godt love, at alle sanser bliver stimuleret i mødet med forestillingens fandenivoldske 
og vulgære univers, hvor et virvar af masker, parykker, udtværet make-up og øredøvende punkmusik sikrer en 
adrenalinpumpende og grotesk oplevelse.

Romanen er flere gange blevet omsat til teatermanuskript, men i Aarhus Teaters udgave sker iscenesættelsen på 
baggrund af forfatter og dramatiker Bjørn Rasmussens nydramatisering af romanen, og Rasmussen har også skre-
vet nye sange til forestillingen, som spillerne selv har komponeret melodien til med hjælpe fra lyddesigner Mads 
Horsbøl. Aarhus Teaters huskunstner Nathalie Mellbye står for både instruktion, kostumer og scenografi. Aarhus 
Teaters Emil Prenter spiller Alex, mens Sofia Nolsøe og Lasse Steen spiller bandemedlemmerne Bum og Kim. 
Nolsøe og Steen spiller derudover et hav af biroller, hvilket markeres med små kostumeændringer. På scenen er 
også seks personer fra Aarhus Teaters kor.

HANDLINGEN I FORESTILLINGEN

Forestillingen udspiller sig i et science-fiction agtigt univers, og den handler om den 15-årige Alex, en intelligent, 
handlekraftig, ung mand, der sammen med sine venner Kim og Bum tager stoffer, dyrker sex og begår overfald 
mod mere eller mindre tilfældige personer. Derudover fordriver de tiden med at spille punkmusik i eget band og 
tale deres eget sprog - Natsat, som er en slags ”gruppesprog” med selvopfundne ord med inspiration fra rus-
sisk. I første akt følger vi dem på deres voldelige færd, men da det hele tager overhånd, klapper fælden, og Alex 
sættes i fængsel. Her udsættes Alex for statens grusomme resocialiseringsprogram, der har til hensigt at vænne 
ham af med den voldelige adfærd ved at give ham stødbehandling og tvinge ham til at se på volden, indtil han 
ikke kan holde det ud længere. Det lykkes i første omgang, men da Alex løslades og vender tilbage til sit gamle 
miljø, ender han med at være sit gamle voldelige jeg igen, men måske alligevel i en anden udgave?    

Video 1: 
Instruktør og scenograf Nathalie Mellbye fortæller, hvad du kan forvente dig af forestillingen (0.00-3.00) 

Se også video med Nathalie Mellbyes overordnede visi-
on med A Clockwork Orange

https://video.aarhusteater.dk/huskunstner-nathalie-om-a-clockwork 

https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/00:00/hvad-du-som-publikum-kan-forvente
https://video.aarhusteater.dk/huskunstner-nathalie-om-a-clockwork 
https://video.aarhusteater.dk/huskunstner-nathalie-om-a-clockwork 
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HVAD KAN VI BRUGE FORTÆLLINGEN OM ALEX OG HANS KUMPANER TIL I DAG?

Hvis du vil vide mere:
Læs mere om fænomenet ”Happy-slapping” ved at klikke på linket nedenfor. 
https://fyens.dk/artikel/vold-mod-andre-for-forn%C3%B8jelsens-skyld-2008-5-8

ISCENESÆTTER NATHALIE MELLBYE 
OM FORESTILLINGEN SET I LYSET AF SAMFUNDET I DAG:

”A Clockwork Orange er samfundssatirisk kritik, som passer vældig godt ind i en 
tid, hvor vi bliver frataget vores fri vilje og udkæmper en indre kamp mellem at 
overholde reglerne eller skeje ud; rette ind eller sige fuck det.”

“Selvom det ikke er retfærdiggjort, kan man jo godt forstå, at nogle vælger at 
reagere voldsomt, når de bliver frataget deres valgfrihed. Jeg mener ikke opfor-
dre til vold og anarki, men jeg synes det er viktigt at kunsten beskæftiger sig med 
de sider af mennesket for at prøve at forstå dets mekanismer. Den vold, som Alex 
og hans kumpaner så frydaktig står for, kan jo også ses som ét udtryk i et samfund 
præget af frustration og magtesløshed, hvor det at handle på ens frustrationer kan 
give følelsen af magt og frihed tilbage.”

OPGAVE: 
• Under Corona-pandemien oplevede vi store demonstrationer herhjemme mod regeringens restriktioner, som 
 for mange oplevedes som et indgreb i menneskets frihed. Sæt jer sammen to og to og læs og diskutér 
 iscenesætter Nathalie Mellbyes udsagn om reaktionerne på Corona-restriktionerne. Hvordan oplevede I selv 
 Corona-restriktionerne? Kan I genkende den følelse af magtesløshed, som Mellbye beskriver? 

• Også I USA under ”Black lives matter” så vi eksempler på, at mennesker har følt frustration og magtesløshed 
 over for staten i en sådan grad, at det har ført til vold. Hvad kunne I selv have lyst til at gøre op med i vores 
 samfund i dag (selvfølgelig uden vold)?

Anthony Burgess roman blev udgivet i 1962, og Stan-
ley Kubricks film havde premiere i 1971. Både roman 
og film skal ses som reaktion på samtidens samfund, 
men ikke desto mindre synes temaet om de utilpas-
sede unge, der begår tilfældig ultra-vold at være 
højaktuelt også i dag. Fænomenet Happy slapping, 
hvor unge mennesker slår tilfældigt forbipasserende 
ned for nydelsens skyld og ovenikøbet filmer det på 
deres mobiltelefoner, eksisterer også i vores samfund. 
Ifølge sociolog Aydin Soei er der blandt visse grupper 
af unge opstået en tendens til det, som Soei kalder 
modborgerskab, hvilket skal forstås i kontrast til begre-
bet medborgerskab. En modborger er en person, der 
ikke indordner sig under den bestående samfundsor-
den, og som eventuelt modarbejder samfundet aktivt, 
mens en medborger er en person, der forpligter sig på 
det samfundsmæssige fællesskab og aktivt deltager i 
samfundslivet og udviklingen af det. Aydin Soeis fokus 

er primært grupper af unge med en ikke etnisk dansk 
baggrund, men fænomenet modborgerskab ses også 
i etnisk danske miljøer, fx i gamle arbejderkvarterer, 
og det giver fint mening at perspektivere begrebet til 
det engelske klassesamfund, som Burgess beskriver 
i romanen, med en hårdtarbejdende arbejderklasse i 
betonforstæderne, der holdes nede af magthaverne.
I materialet nedenfor kan du høre om forskellige 
årsager til, at unge mennesker søger modkulturelle 
fællesskaber og derved bliver modborgere fremfor 
medborgere. 

Klik på linket og lyt til Soeis egen forklaring af begre-
bet modborgerskab. Indslaget er fra 2018, hvor Lars 
Løkke Rasmussen var statsminister: 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-01-03-loek-
kes-budskab-om-ghettoer-risikerer-at-skubbe-de-kri-
minelle-laengere-ud-advarer

Foto: Kim Glud

https://fyens.dk/artikel/vold-mod-andre-for-forn%C3%B8jelsens-skyld-2008-5-8
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-01-03-loekkes-budskab-om-ghettoer-risikerer-at-skubbe-de-krimine
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-01-03-loekkes-budskab-om-ghettoer-risikerer-at-skubbe-de-krimine
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-01-03-loekkes-budskab-om-ghettoer-risikerer-at-skubbe-de-krimine
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Foto: Anna Marin

DEL 1 
PRIMÆRT TIL FAGENE DANSK, PSYKOLOGI OG DRAMATIK
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Alex i det fandenivoldske 
og vulgære univers

Til venstre ser I kostu-
metegningen til Alex, 
som iscenesætter og 
scenograf Nathalie 
Mellbye har tegnet den. 
Hvilke associationer får 
I til kostumet, og hvad 
fortæller det os om ka-
rakteren Alex? Man kan 
ikke lade være med at få 
associationer til klovnen, 
når man ser kostumet. 
Klovnen forbinder vi ofte 
med det komiske og 
humoristiske, og klovnen 
har rødder helt tilbage til 
Antikken og Middelalde-
ren (Pjerrot stammer fra 
Middelalderens Com-
media dell’arte), men  

           klovnen forbindes også 
med det mørke og onde i mennesket, hvilket vi også ser i nyere tid og i populærkulturens fortolkning af klov-
nen - tænk blot på Jokeren fra Batman og diverse killer-clowns fra filmindustrien. Hvilken klovn ser I i kostumet? 

Som inspiration kan I også se Aarhus Teaters trailer fra forestillingen

Billede fra Nathalie Mellbyes modelaflevering

https://video.aarhusteater.dk/a-clockwork-orange-pa-aarhus-teater-1

https://video.aarhusteater.dk/a-clockwork-orange-pa-aarhus-teater-1 
https://video.aarhusteater.dk/a-clockwork-orange-pa-aarhus-teater-1
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1. HVEM ER ALEX - PSYKOPAT, UNG OG UTILPASSET, 
VOLDSMAND ELLER OFFER FOR ET SAMFUND?
OPGAVE
Lav en personkarakteristik af Alex, som han fremstår i forestillingen ved at udfylde skemaet nedenfor. Skemaet 
udfyldes fra venstre mod højre. Indsæt gerne helt konkrete eksempler og replikker fra forestillingen. Vi lærer Alex 
at kende gennem de handlinger han udfører og hans replikker på scenen, men vær også opmærksom på, hvilket 
indtryk han giver af sig selv, når han påtager sig fortællerrollen og taler direkte ud til publikum. 

OPGAVE
Diskutér på baggrund af personkarakteristikken, om Alex er en helt eller en skurk? Hvad siger forestillingen om 
dette, og hvad synes I selv? Og hvor placerer I jeres sympati - hos Alex eller hos ofrene for volden? Har det i den-
ne sammenhæng en betydning for vores opfattelse af Alex, at han har rollen som fortæller? Han præsenterer sig 
fx i 1. scene som ”jeres trofaste fortæller”. Måske er svarene ikke helt entydige, og måske ændrer de sig under-
vejs i forestillingen. Husk at begrunde jeres svar - på den ene og på den anden side.  

PRÆSENTATION: ADFÆRD:
INDRE 
KARAKTERISTIK:

SAMSPIL MED 
ANDRE PERSONER 
OG OMVERDENEN:

UDVIKLING eller 
STATUS QUO:

Ydre kendetegn: 

Herunder køn, alder, 
udseende, påklæd-
ning, kropssprog, 
mimik, gestik:                     

Handlinger: 

Forsøg at beskrive 
Alex' adfærd. Hvad 
er årsagen til hand-
lingerne, og hvad 
ønsker Alex mon at 
opnå med handlin-
gerne?  

Karaktertræk og 
væremåde:  

Hvordan vil I ka-
rakterisere Alex? 
Herunder også 
værdier, holdninger 
og selvopfattelse.
Er Alex psykopat, 
ung og utilpasset, 
voldsmand eller of-
fer for et samfund?

Andre personer: 

Forsøg at karakte-
risere Alex’ forhold 
til Kim og Bum + til 
sine forældre.

Omverdenen/sam-
fundet: Forsøg at 
karakterisere det 
forhold, som Alex 
har til samfundet? 
Hvad bygger forhol-
det på - disrespekt, 
frustration, magtes-
løshed, had, provo-
kation…. eller?

Alex slutter 
forestillingen 
med at sige: 

”Ja. Nu var jeg rigtig 
nok helbredt”. 

Hvad ligger der i 
denne replik? Ender 
Alex med at blive et 
pragteksemplar af 
en samfundsborger, 
ender han som sit 
gamle voldelige jeg, 
eller hvad? 

Særligt for faget psykologi: 
I karakteristikken af Alex vil det være oplagt at inddrage noget udviklingspsykologi og evt. en case fra virkelig-
hedens verden. Fx Erik Homburger Eriksens udviklingsstadier og begrebet negativ identitet udløst som et opgør 
med voksenverdenen.  

Grundlæggende opfattelse af en helt og en skurk:

Helt: En sympatisk person, der har nogle karakteregenskaber, der af de fleste opfattes som positive 
 og efterstræbelsesværdige. 

Skurk: En usympatisk person, der er kendetegnet ved sine negative karaktertræk og adfærdsmønstre. 
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OPGAVE
Det kan være vanskeligt for mennesker uden for det kriminelle og voldelige miljø at forstå, hvad det er, der driver 
Alex og vennerne til at begå ultravold. Forsøg at udfylde Aktantmodellen nedenfor for at undersøge, hvilke kræf-
ter der er på spil i forestillingen, og hvilke strukturer der omgiver Alex og vennerne. Diskutér på baggrund heraf, 
om Alex er et psykopatisk særtilfælde, eller om vi alle rummer den ondskab og vold i os, som vi ser hos Alex, hvis 
vi sættes i den samme ramme? 

Illustration: Aktantmodellen (DFI)

AKTANTMODELLEN:

Om aktantmodellen:
AKTANTMODELLEN BESTÅR AF SEKS AKTANTER OG TRE AKSER:

Subjekt  
Hovedpersonen. Subjektet har altid et projekt: noget han/hun gerne vil opnå.

Objekt
Målet for subjektets projekt. Det, som subjektet gerne vil opnå. Objektet kan være en person, som subjektet 
fx er forelsket i, en genstand (fx en værdifuld ædelsten) eller noget mere abstrakt (fx helbredelse eller hævn).

Giver 
Den eller det, der til slut overdrager objektet til modtageren. Kan både være en person eller en abstrakt 
størrelse som fx myndighederne, samfundet eller kirken. 

Modtager 
Den, der til slut modtager objektet. Er tit den samme som subjektet.

Modstander 
Nogen eller noget, der står i vejen for, at subjektet kan gennemføre sit projekt og nå sit mål. Det kan være en 
person (fx en rival), en egenskab ved subjektet (fx svaghed), udefrakommende fænomener (fx en naturkata-
strofe) m.m. Der kan godt være flere modstandere.

Hjælper 
Nogen eller noget, der hjælper subjektet med at gennemføre sit projekt og nå sit mål. Hjælperen kan være 
en person (fx en ven), egenskaber (fx viljestyrke), kræfter (fx at kunne blive usynlig) eller ting (fx et sværd) 
m.m. Der kan godt være flere hjælpere.

Projektakse – det er fortællingens hovedhistorie: subjektets kamp for at nå sit mål (objektet).
Konfliktakse – illustrerer, at subjektet møder både hjælp og modstand på vej mod sit mål.
Kommunikationsakse – illustrerer, hvordan modtageren får objektet, hvis fortællingen ender godt.

Kilde: www.filmcentralen.dk
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Video 2: Lyt til instruktør og scenograf Nathalie Mellbyes fortolkning af karakteren Alex og sammenlign 
med jeres egen fortolkning - find ligheder og forskelle. (3.00-5.52)

2. TEMAER OG MODSÆTNINGER I FORESTILLINGEN:
Forestillingen rummer mange kontraster.  
I skemaet nedenfor ser I en oversigt over nogle af de modsætningspar, der er på spil i forestillingen. 

OPGAVE:
Giv eksempler på, hvordan modsætningsparrene kommer til udtryk i forestillingen. Vælg dem ud, der umiddel-
bart siger jer mest og fortolk på dem. Hvad vil scenografen fx fortælle os med kontrasten sort/hvid versus farven 
rød? Det sort/hvide kan vi fx associere til det kliniske og kølige, mens det røde associeres med varme, liv, blod, 
drifter og sex. Hvordan er det på spil i forestillingen?

Individ versus Samfund/fællesskab

Frihed versus Tvang

Uskyld versus Skyld

Medborger versus Modborger

Brud på normer og regler versus Opretholdelse af normer og regler 

Klassisk versus Moderne

Det gode versus Det onde

Dyriske drifter versus Menneskelig kontrol

Farven rød versus Sort/hvid

Afmagt versus Magt

Ung/teenager versus Voksen

Offer versus Bøddel

Virkelighed versus Science fiction

Realisme versus Teatral

Fortid versus Dystopi (fremtidsvision) 

Find evt. selv på flere…..

https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/03:00/instruktorens-og-din-fortolkning-af 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/03:00/instruktorens-og-din-fortolkning-af 
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FORESTILLINGENS BILLEDER:

Udover at have instrueret forestillingen har Nathalie Mellbye også skabt forestillingens scenografi og kostumer. 
Mellbye er uddannet inden for scenografi, og det fornemmer man tydeligt i de mange æstetisk smukke og form-
fuldendte billeder, der indgår i forestillingen. Nedenfor ser I to scenebilleder fra forestillingen. 

Fotos: Anna Marín
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OPGAVE 
Lav en analyse af scenebillederne 
med fokus på det, de udtrykker:

Start med at skrive alle de associ-
ationsord ned, som falder jer ind, 
når I ser på billederne. Skriv dem op 
på tavlen som en fælles inspirations-
bank til analysen. 

Undersøg dernæst hvilke følelser I 
ser i billederne? Hvordan er stem-
ningen? Hvordan er personerne 
iscenesat via deres kostume, og 
hvordan indgår de i det samlede 
scenebillede?

Hvilke symboler ser I i billederne? 

Giv en karakteristik af scenografi-
en. Hvad består scenografien helt 
konkret af, og hvilken funktion har 
de enkelte dele? Danner scenogra-
fien et realistisk miljø, eller skal den 
i højere grad forstås symbolsk? På 
hvilken måde er scenografien med-
digtende i forhold til fortællingen 
- hvordan er den med til at fortælle?

Læg mærke til, at scenen er inddelt i forskellige rum. Trommesættet står på et podie, og den midterste del af 
scenen indrammes med en form for metalstillads. Bagerst sidder koret i et andet rum på et podie med kalkmalerier 
bag sig på væggene. Hvordan spiller disse forskellige rum sammen?

Giv en samlet vurdering af, hvad scenograf, instruktør og kostumier Nathalie Mellbye mon vil udtrykke med 
scenebillederne?

Video 3: Iscenesætter Nathalie Mellbye fortæller om tankerne bag scenografien (5.52-9.21)

Billede fra Nathalie Mellbyes modelaflevering

https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/05:52/scenografien 
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Særligt for faget dramatik:
Lav en analyse af spillestilen ud fra de to billederne - er den realistisk eller teatral? Kom også ind på udtryks-
niveau, blikretning, mimik, gestik og kropssprog. Se Dramatik – en grundbog af Karen Sørensen, s. 33-36 + s. 
14-21 for relevant teori. 

Video 4: Nathalie Mellbye om arbejdet med at instruere skuespillerne (9.22-10.50)

https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/09:22/instruktion-af-skuespillerne
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3. REMEDIERINGSANALYSE
Det sker ofte, at gode historier transformeres fra ét medie til et andet, og det er også tilfældet med A Clockwork 
Orange, der oprindelig er en roman skrevet af Anthony Burgess. I 1971 lavede Stanley Kubrick en film på bag-
grund af romanen, og sidenhen er henholdsvis roman og film flere gange blevet transformeret til teatermanu-
skript med henblik på at blive opført som teaterforestilling på en scene. 

Tilpasning af indhold og tilpasning til et andet medie:
Når man skal undersøge, hvordan historien ændrer sig fra det ene medie til det andet laver man en remedie-
ringsanalyse. Her undersøger man helt konkret indholdsmæssige forskelle og ligheder, og dernæst kigger man 
også på, hvilke fortællemæssige forskelle, der kan være i de forskellige mediers måder at fortælle på. Der er stor 
forskel på henholdsvis romanen, filmen og teaterets måde at fortælle på, og den store udfordring for dramatikeren, 
der har skrevet manuskriptet, og instruktøren er, hvordan de transformerer fortællingen, sådan at den fungerer 
på teaterscenen. Dernæst er det også vigtigt, at teaterforestillingen fungerer som et selvstændigt kunstnerisk 
værk uafhængig af både roman og film, da det aldrig må være en forudsætning, at publikum har læst og/eller set 
filmen på forhånd.

Remedieringsanalyse – hvordan gør jeg?
Til at undersøge de indholdsmæssige og fortællemæssige forskelle kan vi med inspiration fra Henrik Poulsens 
bog Litteraturens film (2007) anvende begreberne: forkortning, forvandling og fortolkning, som I ser beskrevet i 
skemaet nedenfor.
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SKEMA TIL REMEDIERINGSANALYSE:

Forkortning
En teaterforestilling og en film har begrænset tid til 
at fortælle sin historie, mens fortælleren i romanen i 
princippet har uendelig tid at gøre godt med. Han kan 
brede sin fortælling ud i tid og rum, og omfanget kan 
være meget omfattende. Forkortning i transformatio-
nen fra roman til film eller teaterforestilling er som re-
gel en nødvendighed, men også en kreativ udfordring. 
For hvad kan ikke undværes, hvad kan skæres væk? 
Det kan fx personer og dele af handlingen. Og hvor-
dan holder man så den røde tråd? Måske er henholds-
vis filmens manuskriptforfatter og dramatikeren nødt 
til (paradoksalt nok) at tilføje nye scener for at kunne 
skære noget af romanen væk.

Det er derfor relevant at spørge: Hvad er fastholdt, 
hvad er udeladt, hvad er forenklet og hvad er tilfø-
jet i tilpasningen – hvorfor og med hvilken virkning?

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

Det er derfor relevant at spørge: Hvad der er for-
vandlet – hvorfor og med hvilken virkning? Og husk 
også at undersøge, om forvandlingen kan skyldes 
mediemæssige, kommercielle eller kunstneriske 
hensyn?

Fortolkning I Aarhus Teaters opsætning af A Clockwork Orange er 
der tale om to lag af fortolkninger. Først dramatiserin-
gen fra henholdsvis roman og film til manuskript og 
derefter iscenesættelsen af manuskriptet. Hver gang 
fortællingen passerer igennem en kunstnerisk bear-
bejdning, så er det, vi læser (manuskriptet), og det vi 
ser (teaterstykket) et bud på en fortolkning af roma-
nen og evt. også filmen. 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.

Peg derfor på nogle helt konkrete eksempler fra 
henholdsvis film og teaterforestilling, der viser, at 
der er foretaget en fortolkning. 
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DE 6 FORTÆLLEMÆSSIGE FORSKELLE PÅ LITTERATUR, FILM OG TEATER:

Når man skal lave en remedieringsanalyse er det en god idé at være sig bevidst om de grundlæggende fortælle-
mæssige forskelle på de tre medier. I skemaet nedenfor kan du læse nærmere herom:  

Litteratur Film Teater

Fortællesituationen Afstand i tid og rum 
mellem forfatter og 
læser. Romanen er 
skrevet lang tid før, 
den modtages af 
læseren. 

Afstand i tid og rum mel-
lem afsender (instruktør 
og producent) og mod-
tageren. Filmen er ofte 
skabt lang tid før, den 
får premiere i biografer-
ne. Derfor er der ingen 
direkte interaktion og 
påvirkning mellem værket 
og beskueren.

En ”her og nu oplevelse”, hvor værket 
og modtageren befinder sig i det 
samme rum. Der sker derved en 
interaktion mellem værk og beskuer, 
idet det, der foregår på scenen, på-
virkes direkte af publikums respons, 
og samtidig vil publikum påvirkes 
forskelligt aften efter aften, idet 
ingen forestilling vil være præcis den 
samme.

Det indre Den litterære tekst 
kan ubesværet 
skildre en persons 
tanker fx ved brug 
af en fortæller med 
indre syn og ved 
hjælp af sproglige 
billeder.

Film har ofte ingen fortæl-
ler, men fortæller i stedet 
med konkrete billeder, 
skuespillernes kropssprog, 
mimik og gestik og talte 
replikker. Derfor har film 
vanskeligt ved at gengive 
komplekse tankerækker 
og følelsestilstande. Man 
forsøger fx at løse proble-
met ved brug af intense 
nærbilleder, mimik, musik, 
flashbacks og voice over. I 
filmen A Clockwork Oran-
ge optræder Alex som 
fortæller i en voice-over.

En teaterforestilling fortæller, ligesom 
film, med konkrete billeder (scene-
billeder), skuespillernes kropssprog, 
mimik og gestik og replikker, og der 
er oftest ingen fortæller. Ligesom film 
har teater vanskeligt ved at gengive 
komplekse tankerækker og følelses-
tilstande, men hvor film forsøger at 
”løse” problemet med de filmiske 
virkemidler, anvender teateret sceno-
grafi, lys, og lyd til at formidle følelser 
og stemninger. 

I teaterforestillingen A Clockwork 
Orange optræder Alex som vores 
jeg-fortæller, hvilket vi allerede ser 
i 1. scene, hvor han præsenterer sig 
for publikum som ”jeres trofaste 
fortæller”. Men udover de konkre-
te replikker må teaterforestillingen 
sanseliggøre det indre og gøre det til 
noget ydre. I remedieringsanalysen 
skal vi så tolke os frem til det indre via 
alt det ydre, vi ser på scenen.   



S. 20

Det abstrakte En litterær tekst kan 
meget let anvende 
lange filosofiske og 
abstrakte passager.

Film har det, i modsæt-
ning til litteratur og teater, 
svært med længere filoso-
fiske og abstrakte passa-
ger, fordi filmens hand-
linger ofte udspiller sig 
i et konkret og realistisk 
univers. Filmens sprog 
er det synlige og det 
håndgribelige, dog kan 
det uhåndgribelige og 
abstrakte vises i brugen af 
symbolske billeder.

Teater er, ligesom film, karakteriseret 
ved fysiske handlinger i fysiske rum, 
men karakteristisk for teaterforestil-
lingen er det, at den ikke i lige så høj 
grad er bundet op på at foregå i et 
konkret og ofte realistisk univers. Sce-
nografien kan fx ofte have en sym-
bolsk karakter – den kan fx forestille 
en urskive som et symbol på, at tiden 
er ved at rinde ud for hovedperso-
nen.

Tid og rum Litteratur kan meget 
let springe i tid fx 
ved flashback og 
flashforward eller 
hurtige skift mel-
lem datid, nutid og 
fremtid.

Film er altid nutid. Det, 
vi ser, er altid noget, der 
udspiller sig nu. Film kan 
dog forsøge at illustre-
re, at noget fx hører til i 
fortiden fx ved flashback, 
ved anvendelse af særlige 
farvefiltre, ved at sløre 
billedet og ved hjælp af 
tekst eller voice over.

Teater er altid nutid. Vi ser handlin-
ger, der udspiller sig her og nu, mens 
vi ser på dem. Fortiden og fremtiden 
kan dog inddrages ved hjælp af sær-
lige iscenesættelsesstrategier. Fx ved 
at etablere særlige scener, hvor noget 
fortidigt foregår, eller ved at lade 
skuespilleren spille og fremstå på 
en måde, hvor det bliver tydeligt, at  
han/hun fx er et genfærd eller et levn 
fra fortiden. Lyd og lys kan hjælpe til 
med at etablere dette.
 

Omfang Fortælleren i roma-
nen har i princippet 
uendelig tid til at 
fortælle. Han kan 
brede sin fortælling 
ud i tid og rum og 
omfanget kan være 
meget omfattende.

Filmen har vanskeligt ved 
kort at lave sammenfatnin-
ger af fx handlingsforløb. 
Men i filmen kan man 
komprimere handlingen 
ved brug af klipning.

En teaterforestilling har begrænset 
tid til at fortælle sin historie. Teateret 
fortæller i konkrete rum med krop 
og stemme, og det tager længe-
re tid end at fortælle med filmens 
billeder og det fortalte ord. I teater 
må man derfor forenkle handlingen 
og udelade mellemregninger. Også 
persongalleriet må skæres ned. Den-
ne forkortning og forenkling er en 
nødvendighed, men også en kreativ 
udfordring. Måske er dramatikeren 
nødt til at tilføje nye scener for at 
kunne skære noget af romanen væk.

Sprog Litteraturens sprog 
er prosa. Her er det 
relevant at undersø-
ge syntaks, ordvalg, 
sproglige billeder, 
den sproglige tone 
og stilniveau.

Filmens sprog er de 
filmiske virkemidler som fx 
klipning, billedbeskæring, 
perspektiv, lys, lyd og 
brugen af evt. symbolske 
billeder.

Teatrets sprog er de konkrete hand-
linger i scenerummet, herunder skue-
spillerens kropssprog, mimik, gestik 
og stemme. Dernæst er det også 
scenografi, lyd og lys.
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VEJLEDNING TIL REMEDIERINGSANALYSEN:

Når I skal lave jeres remedieringsanalyse, kan I vælge at inddrage både roman, film og teaterforestilling, men det 
vil også give god mening at nøjes med kun at undersøge to mediers tilpasning af fortællingen for at begrænse 
omfanget af analysematerialet. Dernæst kan det også give god mening at begrænse analysen til en enkelt sce-
ne/kapitel. Nedenfor er der et forslag til tre passager fra henholdsvis roman, teatermanuskript og film, som I kan 
sammenligne i remedieringsanalysen.  Jeg anbefaler, at I laver remedieringsanalysen efter, at I har set forestillingen. 
Teatermanuskriptet indgår derfor blot som støtte i analysen. Jeg foreslår, at I læser uddraget fra romanen som en 
”shared reading”, hvor I læser teksten højt i klassen og stopper undervejs og taler om teksten med fokus på elever-
nes umiddelbare oplevelse af den. Vent med at koble faglige begreber på teksten til senere. Se Natsat-ordlisten 
bagerst i materialet.

Sådan gør I: Start med at nedskrive jeres umiddelbare indtryk af den måde, hvorpå fortællingen fremstår i 
henholdsvis roman, film og teaterforestilling med fokus på personer, miljø, tema og udsigelse (herunder også, 
hvordan samfundskritikken kommer til udtryk) og gå derefter frem efter ”Skema til remedieringsanalyse”. 

Første del
Kap. 1
”Hvad bliver det så til?”
   Der var mig, det vil sige Alex, og mine tre drugger, 
det vil sige Pete, Georgie og Dim, og som navnet 
kunne antyde var Dim virkelig meget dum. Vi sad 
på Korova-mælkebaren og prøvede at bruge vores 
rassutter til at finde ud af noget at lave denne aften, 
som var et flippet, mørkt, koldt vinterbæst af en nat, 
men tør. Korova-mælkebaren var et mælk-plus mesto, 
og kan hænde, o mine brødre, at I har glemt, hvordan 
disse mestoer så ud, idet alting nutildags forandrer 
sig så skårrigt og alle glemmer alting hurtigt, og aviser 
heller ikke læses meget mere. Hvorom alting er, det de 
solgte der, var mælk plus noget andet. De havde ikke 
spiritusbevilling, men der var endnu ingen lov mod 
at pråtte nogle af de ny vesjtjer, som man plejede at 
putte i den goe gamle moloko, så man kunne pitte 
den med vellocet eller syntemesc eller drenkrom eller 
et par andre vesjtjer, som ga én et hårresjovt kvarters 
tid med at beundre Båk og Alle Hans Hellige Engle og 
Helgener i venstre sko med lys der glimtede over hele 
måsken. Man kunne også pitte mælk med knive i, som 
vi plejede at kalde det, og det var noget, der satte fut 
i én og forberedte én på lidt beskidt tyve-mod-én, og 
det var det, vi sad og pittede den aften, denne historie 
begynder. 

   

Vores lommer var fulde af deng, så vi behøvede ikke 
kraste nogen smukkesmak ved at toltjokke en gammel 
vek i en gyde og vidde ham svømme i sit blod mens vi 
talte byttet op og delte i fire dele, eller gøre ultravold 
mod en rystende starrig, gråhåret ptitsa i en butik og 
smekke afsted med kassen. Men, som man siger, pen-
ge er ikke alt. 
   Vi fire var klædt i nyeste mode, hvilket dengang ville 
sige et par sorte, meget stramme trikotbukser med ka-
geformen, som vi kaldte den, i skrævet under trikoten, 
for at beskytte, men også med en slags mønster, man 
kunne vidde tydeligt i et bestemt lys, sådan at jeg hav-
de én i edderkoppeform, Pete en ruk (det vil sige en 
hånd), Georgie havde en rigtig flot én som en blomst, 
og stakkels Dim havde en møjliderlig én i form af en 
klovns litso (det vil sige ansigt), idet Dim ikke rigtig 
havde begreb om nogen ting og uden enhver tvivlers 
tvivl var den dummeste af os fire. Så bar vi korte jakker 
uden revers, men med store udstoppede skuldre 
(pletsjoer, kaldte vi dem), som sådan gjorde grin med 
rigtig store brede skuldre. Dertil, mine brødre, havde vi 
cremefarvede kravatter der lignede pisket kartoffelmos 
med et slags mønster prikket med en gaffel. Vores hår 
var ikke for langt, og vi havde flip hårresjove støvler til 
at sparke med.

FORSLAG TIL MATERIALE TIL REMEDIERINGSANALYSE:

1: Roman: Anthony Burgess, A Clockwork Orange (uddrag). 
Se Natsat-ordliste bagerst her i materialet.
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   ”Hvad bliver det så til?”
    Der var tre devotjkaer, som sad sammen ved disken, 
men der var fire af os maltjikker, og det var næsten 
altid én for alle og alle for én. Disse småkællinger var 
også klædt i nyeste mode, med violette og grønne og 
røde parykker på deres gollevaer, som hver kostede 
ikke mindre end tre eller fire uger af småkællingernes 
lån, ville jeg tro, og make-up der passede til (regnbuer 
om glasserne, og rotten malet meget bred). Så havde 
de lange, sorte, meget lige kjoler, og på babserne 
havde de små mærker sådan af sølv med forskellige 
maltjik-navne på – Joe og Mike og sådan. Det skulle 
forestille at være navnene på de maltjikker de havde 
spattet med, før de var fjorten. De blev ved at se hen 
mod os, og jeg var lige ved at foreslå (sådan ud af 
rottevigen), at vi tre skulle smutte af og få lidt pol, og 
efterlade stakkels gamle Dim, fordi det jo bare drejede 
sig om at kupette en halv liter hvid til Dim, men denne 
gang med et mål syntemesc i, men det ville ikke have 
været sådan efter reglerne. Dim var meget meget grim 
og dum, men han var en hårresjov beskidt slagsbror og 
rigtig god til at bruge støvlen. 
(…)
   ”Hvad bliver det så til?”
   Stereoanlægget gik og man fik den tanke at sange-
rens golods bevægede sig fra den ene side af baren 
til den anden, fløj op til loftet og svævede ned igen 
og smuttede fra side til side. Det var Bertie Laski, der 
fremførte en rigtig starrig gammel én, der hed ”Du 
spolerer min maling”. En af de tre ptitser ved disken, 
hende med den grønne paryk, blev ved med at puste 
maven ud og trække den ind i takt til det de kaldte mu-
sikken. Jeg kunne mærke knivene i den gamle moloko 
begynde at prikke, og jeg var nu parat til lidt tyve-
mod-én, så jeg hylede : ”Ud ud ud ud!” som en vovse, 
og så slog jeg denneher vek, der sad ved siden af mig 
og langt borte og mumlede, rigtig hårresjovt lige på 
ukken eller øret, men han mærkede det ikke og blev 
ved med sit ”Fjernskrivermetal og især hvis kalkylynet 
bliver bimbambum.” Han skulle nok komme til at mær-
ke det når han kom tilbage fra sit land.
   ”Hvorhen?” sagde Georgie.
   ”Åh, bare ud at gå,” sagde jeg, ”og vidde hvad der 
sker, o mine små brødre.” 
   Så vi skattede ud i den store vinternåtj og gik ned ad 
Marghanito Boulevarden og drejede så ind i Boothby 
Avenue, og der fandt vi hvad vi sådan set søgte, en 
malenkig morsomhed at begynde aftenen med. Der 
var en lallende starrig skolelærer-vek, med briller og 
rotten åben i natteluften. Han havde bøger under armen 
og en gammel paraply og var på vej ud af Kommunebib-
ben, som ikke blev brugt af ret mange luddiger mere. Man 

så ikke rigtig mange af de gamle burgøjsertyper ude 
efter mørkets frembrud, da der jo ikke var så meget 
politi og vi fine unge maldikkedukker vandrede om-
kring, og ham denne profagtige tællevek var den ene-
ste, der gik på hele gaden. Så vi gullede hen til ham, 
meget høfligt, og jeg sagde: ”Tillader du, broder.”
   Han så malenkigt puklig ud, da han viddede os fire 
sådan, helt høfligt og rolige og smilende, men han 
sagde: ”Ja? Hvad er der?” i en meget høj læreragtig 
golods, som for at vise, at han ikke var puklig. Jeg 
sagde:
   ”Jeg ser, at du har bøger under armen, broder. Det 
er i sandhed en sjælden glæde nutildags at træffe på 
nogen, der endnu læser, broder.”
   ”Åh,” sagde han, bævende. ”Jaså, javel, jeg forstår.” 
Og han blev ved med at se fra den ene til den anden af 
os fire, og han befandt sig nu midt i en meget smilen-
de og høflig firkant.
   ”Ja,” sagde jeg. ”Det ville i høj grad interessere 
mig, broder, hvis du i alvenlighed ville tillade mig at 
se hvilke bøger, det er, som du har under armen. Jeg 
holder af intet mere i denne verden end en god, ren 
bog, broder.”
   ”Ren,” sagde han, ”ren, jaså.” Og så skvattede Pete 
de tre bøger fra ham og delte dem ud rigtig skårrigt. 
Da vi var tre, havde vi alle én at se i undtagen Dim. 
Den jeg havde bar titlen Elementær Krystallografi, 
så jeg åbnede den og sagde: ”Fortræffeligt, virkeligt 
første klasses,” idet jeg bladede i den. Så sagde jeg i 
en meget sådan forarget golods: ”Men hvad er dette? 
Hvad er dette beskidte slovo. Jeg græmmes over at se 
noget sådant. Du skuffer mig, broder, du skuffer mig 
virkelig.”
   ”Jamen,” forsøgte han, ”jamen, jamen.”
   ”Nånå,” sagde Georgie, ”her er, hvad jeg ville kalde 
rigtigt smuds. Der er et ord, der begynder med kn 
og et andet med ku.” Han havde en bog, der hed 
Snefnuggenes Forunderlige Verden.
   ”Aha,” sagde stakkels gamle Dim, der smottede over 
Petes skulder og gik for vidt som han altid gjorde, ”der 
står her hvad han gjorde ved hende og med et billede 
og alting. Du er jo ikke andet end en gammel hore-
buk.”
   ”En mand i din alder, broder,” sagde jeg, og jeg 
begyndte at rive den bog itu, jeg havde, og de andre 
gjorde det samme med dem, de havde, og Dim og 
Pete halede i begge ender af Rhomboedersystemet. 
Den starrige proftype begyndte at kritsje: ”Men det 
er ikke mine, de tilhører kommunen, det er det rene 
hærværk og vandalisme,” eller lignende slovoer. Og 
han prøvede sådan at vride bøgerne ud af hænderne 
på os, og det var sådan sørgeligt at se. ”Du fortjener 
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en lærestreg, broder, ” sagde jeg, ”det gør du be-
stemt.” Den krystalbog jeg havde var meget solidt 
indbundet og svær at rasræsse itu, da den var rigtig 
starrig og trykt dengang man lavede ting, der skulle 
vare, men det lykkedes mig at rive siderne ud og kaste 
dem i håndfulde af sådan snefnug, men store, over 
denne gamle kritsjende vek, og så gjorde de andre det 
samme med deres, idet Dim bare dansede omkring 
som den klovn han var. ”Der kan du se,” sagde Pete. 
”Værsgo, hele molevitten, du beskidte læser af smuds 
og underlødighed.” 

   ”Beskidte gamle vek,” sagde jeg, og så begyndte vi 
at fjolle omkring ham. Pete holdt hans rukker og Ge-
orgie ligesom spærrede rotten op på ham, og Dim rev 
hans falske subber ud, både de øvre og de nedre. Han 
kastede dem på fortovet og underkastede dem det 
gamle støvleknus, selv om det var nogle hårde bæster 
lavet af noget nyt hårresjovt plastic. Den gamle vek be-
gyndte at frembringe sådan mumle-sjummer – rf, vuf, 
vaf – så Georgie gav slip på hans gubber og lod ham få 
én lige i den tandløse rot med sine ringbesatte fingre, 
og så begyndte den gamle vek at hyle en del, og så 
kom blodet, rigtig skønt, mine brødre. Så alt hvad vi så 
gjorde var at trække hans ydre platter af ham, afklæde 
ham til hans vest og lange underbukser (meget starri-
ge, Dim næsten smekkede hovedet af led), og så spar-
ker Pete ham dejligt lige i potten, og vi lod ham gå. 
(…)

Kap. 2
Da vi kom udenfor Duke of New York viddede vi ne-
denfor hovedbarens lange oplyste vindue en boblende 
gammel pjanitsa eller fyldebøtte, der fremhylede sine 
forfædres beskidte sange og udstødte blrp blrp lyde 
ind imellem som om han havde et beskidt gammelt 
orkester i hans stinkende rådne indvolde. Én vesjt jeg 
aldrig har kunnet holde ud var netop sådan en rigtig 
beskidt og rullende og bøvsende og fordrukken muzj, 
uanset hans alder, men især når han var rigtig starrig 
som ham her. Han var sådan fladet ud mod muren og 
hans platter var en skændsel, nussede og uordentlige 
og dækket med kald og mudder og smuds og alting. 
Så vi fik fat på ham og gav ham nogle gode hårresjove 
toltjokker, men han blev ved at synge. Sangen lød:
  Og jeg vil besøge min kære, min kære
  Når du, min kære, er væk.

Men da Dim gokkede ham et par gange på hans be-
skidte fuldemandsrot holdt han op at synge og be-
gyndte at kritsje: ”Kom bare, gør det af med mig, feje 

bæster, jeg vil alligevel ikke leve, ikke i sådan en for-
bandet rådden verden.” Jeg sagde til Dim at han skulle 
holde lidt igen, fordi jeg plejede at interessere mig 
for nogen gange at høre hvad nogle af disse starrige 
faldefærdige oldinge havde at sige om livet og verden. 
Jeg sagde: ”Åh, og hvad råddent er der ved den?”
   Han råbte: ”Det er en stinkende verden, fordi den 
lader de unge overfalde de gamle ligesom jer, og der 
er slet ikke nogen hverken lov eller orden mere.” Han 
kritsjede højt og viftede med rukkerne og brølede slo-
voerne rigtig hårresjovt, men det var en gang imellem 
sådan en blrp blrp lyd fra hans kisjker, som om noget 
for omkring inden i ham, eller ligesom en meget uhøf-
lig vek der afbrød hele tiden med dumme sjummer, 
så at denne gamle vek ligesom hele tiden truede den 
med næverne, idet han råbte: ”Det er ingen verden 
for en gammel mand mere, og det vil sige at jeg ikke 
er en smule bange for jer, dengser, fordi jeg er for fuld 
til at mærke smerten, hvis I slår mig, og hvis I slår mig 
ihjel vil jeg være glad for det.” Vi smekkede og grinede 
men sagde ingenting, og så sagde han: ”Hvad er det 
for en verden? Mænd på månen og på vej om jorden 
som myg om et lys, og ingen tar sig af jordens egen 
lov og orden mere. Så I kan gøre jeres værste, beskidte 
feje bøller som I er.” Så lavede han musik med læber-
ne – bzzzzrrrrrzzzz – ligesom vi havde gjort for de unge 
millesenter, og så begyndte han at synge igen:
  O kære land, jeg kæmped hårdt,
  Da kom din storhed ej til kort

Så var vi over ham rigtig fedt, med store grin over hele 
litsoen, men han blev ved at synge. Så spændte vi ben 
for ham, så han lå pladask på fortovet og en spandfuld 
ølbræk kom ud af ham. Det var modbydeligt, så derfor 
gav vi ham af støvlen, én gang hver, og så var det blod, 
ikke sang eller bræk, der kom ud af hans beskidte gam-
le rot. Så gik vi vores vej.
   
Det var ovre ved det Kommunale Elværk, at vi traf 
på Billyboy og hans fem drugger. Nu må I vide, mine 
brødre, at dengang var man sædvanligvis fire eller 
fem sammen, sådan ligesom auto-hold, idet fire fint 
passede i en vogn, og seks var det højeste man havde. 
Nogen gange kunne banderne slå sig sammen for at 
danne sådan malenkige hære til de store natkrige, 
men det var det bedste sådan at fare omkring i små 
grupper. Billyboy var sådan at jeg blev dårlig vare af 
at vidde hans fede grinende litso, og han havde altid 
sådan en von af gammel olie der er blevet brugt til at 
stege i ti gange, selv når han var klædt flot ud, lige-
som nu. De viddede os netop da vi viddede dem, og 
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det var sådan ligesom man vurderede hinanden helt i 
tavshed nu. Det her ville være ramme alvor, med nåz, 
ussig og britva, ikke bare næver og støvler. Billyboy 
og hans drugger holdt op med det de var i gang med, 
som var, at de skulle til at gøre noget ved en tudende 
ung devotjka, de havde fat på, ikke mere end ti, og hun 
kritsjede op, men stadig med platterne på. Billyboy 
holdt hende i én ruk og hans højrehåndsmand Leo i 
den anden. De var sikkert lige færdige med de beskidte 
slovoer og skulle til at foretage en malenkig smule ul-
tra-vold. Da de viddede os på vej gav de slip på denne 
buhuhuvrælende lille ptitsa, da der var mange, hvor 
hun kom fra, og hun løb på sine tynde, hvide ben, der 
glimtede i mørket, stadig klynkende ”åh åh åh”. Jeg 
smilede bredt og drugget og sagde: ”Nå, her har vi vel 
nok den fede uhumske bondetamp Billy i egen person. 
Hvordan har du det, o du fede slaskede flaske af billig 
stinkende olie? Kom hid og få et stød i nosserne, hvis 
du da har nogen, din kastrerede geléklump.” Og så 
begyndte vi.
   
Der var fire af os mod seks af dem, som jeg allerede 
har antydet, men stakkels gamle Dim var på trods af 
sin dumhed tre mand værd i galskab og beskidt kamp. 
Dim havde en rigtig hårresjov lang usi eller kæde om 
livet, to gange omkring, og han viklede den ud og be-
gyndte at svinge med den lige i øjnene eller glasserne. 
Pete og Georgie havde gode skarpe nosjer, men for 
mit vedkommende havde jeg en fin starrig hårresjov 
skarp britva, som jeg dengang kunne blinke og vifte 
med meget kunstnerisk. Så der var vi i fuld gang med 
at dratse i mørket, og gamle Luna med mænd på var 
ved at stå op, og stjernerne blinkede som knive der 
måske ville være med at dratse. Med min britva lykke-
des det mig at skære lige midt ned gennem tøjet på én 
af Billyboys drugger, meget meget pænt og helt uden 
at røre plotten under tøjet. Så midt under dratsnin-
gen opdagede denne drug af Billyboy, at han var helt 
splittet op som en ærtebælg med bar mave og sine 
stakkels nosser til skue for alle, og så blev han meget 
rasdras, viftede med armene og skreg og passede ikke 
på, så gamle Dim med sin kæde kunne komme til 
med en hvisssssj lyd lige i glasserne, og denne drug 
af Billyboy vaklede hylende bort. Det hele gik rigtig 
hårresjovt, og snart lå Billyboys nummer ét under vore 

støvler, blindet af Dims kæde, hvor han kravlede og 
hylede som et dyr, men én velrettet støvle i gollevaen, 
og han var væk væk væk.
 
   Af os fire var det som sædvanlig Dim der så værst ud, 
det vil sige hans litso var helt blodig og hans platter et 
værre rod, men vi andre var stadig rolige og uskadte. 
Det var den fede uhumske Billyboy jeg var ude efter 
nu, og der stod jeg med min britva og svajede som 
sådan en barber på et skib i hård søgang, og prøve-
de at slippe ind med nogle fine rene snit i hans urene 
fedtede litso. Billyboy havde en nosj, en lang springfyr, 
men han var en malenkig smule for langsom og tung 
i optrækket for rigtig at kunne vrætte nogen alvorligt. 
Og, mine brødre, det var mig en udpræget tilfredsstillelse 
at skride frem, højre én to tre og skære venstre kind højre 
kind, så ligesom to sådan forhæng af blod syntes at vælde 
frem samtidig, én på hver sin side af hans fede beskidte 
fedtede snude i vinternattens stjernelys. Ud strømmede 
blodet i sådan røde tæpper, men man kunne vidde, at 
Billyboy ingenting mærkede, og han stavrede videre som 
en beskidt fed bjørn, og stak til mig med sin nosj.

   Så slusjede vi sirener og vidste, at millesenterne var 
på vej med pusjkaer parate, sigtende ud af vinduer-
ne. Den grædefærdige lille devotjka havde uden tvivl 
fortalt dem om det, da der befandt sig en alarmtelefon 
ikke langt borte bag Kommune-elværket. ”Jeg skal nok 
få ram på dig,” råbte jeg, ”uhumske bondetamp. Jeg 
skal fjerne dine nosser som en mis.” Så løb de, lang-
somt og under stønnen og klynken, bortset fra num-
mer ét Leo, der holdt hvil snorkende på jorden, nordpå 
mod floden, og vi gik den anden vej.    

Fra: Anthony Burgess, A Clockwork Orange,  
oversat af Elsa Gress, Bramsen & Hjort 1972
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3: Teatermanuskript: dramatiseret af Bjørn Rasmussen,  
A Clockwork Orange (uddrag):

2: Film: Stanley Kubrick, A Clockwork Orange (uddrag)

Se de første 7 ½ minutter af filmen (00:00:00-00:07:35)
Filmen kan lånes på biblioteket, og den findes også på ViaPlay.

FØRSTE DEL
SCENE 1

Præsentation på mælkebaren Moloko:
Alex, Kim og Bum er en bande og et punkband. 
Koret er gæster på baren, de drikker mælk.

BANDEN
- O moloko, mælkedronning, giv mig mer
Du former mig som ler
Jeg smutter som en mandel
Det det sygeste der sker

Alt ser mit øje, alt hører mit øre
Det onde er sødt i min mund
Jeg gemmer det under min tunge
Natten, den er blød og rund

Vi er helte her
hvor der ingen frelse er
Vi skriger til sjælen stikker af
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Alex fortæller direkte til publikum.

ALEX
Det var et flippet og mørkt og koldt vinterbæst af en aften. Vi sad på 
Moloko og drak en lækker mælk-plus, og prøvede at greje hvad vi sku 
foretage os af uhyrligheder. De rørte mælken op med noget stofrelateret, 
som fik os til at gå dejligt op i limningen inden nattens udskejelses-ud-
sondringer. Det er mig der hedder Alex. 

Vi kørte guf guf guf og bjæffede os grundigt op fra slap inden vi sku ud 
og vælte natten med lidt go gammeldags ultravold i ansigtet. Nedrivnin-
gen af en lille ussel sjæl på gaderne i mørket ventede os. Eller selve 
fyrsten slagtet og kastreret i det her flippede, mørke, kolde vinterbæst af 
en præspermsnat. Jeg siger det som jeres trofaste fortæller, o mine hjer-
ner og hjerter. 

Vi var en gammel gruppe benved, altså venner der hang sammen. Vi hav-
de lige overmandet en anden bande nede ved det elendige elværk, nemlig 
Billyboy og hans hæslige slæng af bebumsede natsatter.

KIM
Han mener teenagere.

ALEX
Jeg mener revl og krat. Vi var klart vand og Billybanden var gammel 
stegeolie, så det var nemt nok at fordrive de små svin. Dumme stive Bum 
var så god med støvlen og kæden, og lille fine Kim ku sprætte et håndge-
mæng op på stedet, og så kom det røde så fedt. Og jeg var lissom lederen 
af alt det guf. Men vi havde først lige fået aftenblod på tanden. Så der 
var lissom behov for at male en rød bred rot endnu bredere.

KIM
Han mener mund.

ALEX
Rødere med den grødvig, endnu længere ud.  

KIM
Han mener blod.
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ALEX
Det der er Kim, der snakker rotten stram. Vi var særdeles opsat på sådan 
henført-henslængt at ville det hvide ud af øjnene i aften. 
 
BUM
Du mener himle. Du mener vilde himle Alex. Gud tag mig i røven hvis du 
tør.

ALEX
Det der er Bum, der er for dum. I ved hvordan det er, når først en 
stofcocktail bryder gennem hjernebarken. 

KIM
Hva sker der for os?

BUM
Det er lissom verden byder sig til som en møgliderlig blomst i min fuck-
face lissom litso.

KIM
Du mener ansigt. Jeg mener, vi skal gå nu. Jeg blir rasende.

ALEX
Rolig med den rot. Jeg siger, vi var en gruppe nachos, som sku ud og ha 
lidt salsa i nochi, altså natten. Gode gamle Luna med mænd på var ved 
at stå op, og stjernerne blinkede som knive. 
 
BUM
Det er lissom et væld af skåneærmer omgir mig sådan sjusset med den 
kniv i mælk.

KIM
Alex? Hva sker der for os nu i nochi?

ALEX
Sjus mine benved. Sjus sjus og drag en ånd to sek. Mundskyl.

BUM
Mundskyl. 

KIM
Jeg spørger bare.
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ALEX
Alt forladt små venner. Stivefine stunder er i vente. Vi tar ned til via-
dukten den. Mon ikk en gammel venlighed ku trænge til en opsprætning af 
den særklasse? Har I løg med? Dingeling?

KIM
Jeg har tomme klamme kasser kun, min bror, ingenting på lommen. Lad os 
ta afsted.

BUM
Jeg skal lige drikke op.

KIM
Du skal lige drikke ud.

ALEX
Og jeg glanede, mine hjerner og hjerter. For jeg følte sådan en betrag-
telig plads i verden. Jeg stirrede Kims flammende litso eller ansigt i 
den ihærdighed. Og jeg gloede Bums ildevarslende rot, altså mund, og 
gummerne og gubberne eller læberne, og jeg tænkte ved mig selv: Vi kan 
lissom trække vejret nu her sammen. Vi kan kradse hul i den tandløse 
samtids tandkød. Nu roder vi bod på al det smuds og får lidt luft. 

KIM
Ja!

BUM
Ja!

ALEX
Og så drog vi brødre.

Alex slår Bum i maven. Bum bliver til drankeren 
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SCENE 2

DRANKEREN

Gem et lille smil til det bliver gråvejr
Lige nu er himlen klar og blå
Der ka hænde ting i morgen
Du ikke forudså

Gem et lille smil til det bliver gråvejr
Sol og glæde varer sjældent ved
Så det rart at kunne smile
Mens regnen siler ned

ALEX
Hva har vi her, hva har vi her?
 
KIM

En boblende gammel drukfældighed, broder. En fyldebøtte der fremhyler 
sine forfædres beskidte sange. Jeg siger det bare.

ALEX
Har man hørt magen kære? Det synes som om han bedriver et ækelt orkester 
i de stinkende traurige indvolde. Væmmes du os ved tanken?

KIM
Det er ikke bare tanken, det er synet, det er stanken. Min snude niver 
og river bare ved åbenbaringen af den gamling, kære, jeg blir rasende.

ALEX
Rolig rolig. Uslingen bliver et trofæ i din hånd snart, ven, vi kan 
fremmane den hyldest sammen.

DRANKEREN
Ja! Ja! Kom bare, gør det af med mig I syge svin, jeg vil alligevel 
ikke leve. Ikke i den her forpulede rådne verden.

ALEX
Åh jamen dog. 

KIM
Jeg skal fjerne dine nosser som en mis, min skat. Fryd!
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Kim sprænger på drankeren med sin kniv

ALEX
Og så var vi over ham rigtig fedt. Og nu var det blod, ikke bræk eller 
sang, der kom ud af hans beskidte gamle rot.

KIM
Du mener mund.

ALEX
Jeg mener rot. Han var helt splittet op som en ærtebælg med bar mave 
og sine stakkels nosser til skue for alle. Og, mine hjerner og hjerter, 
det var mig en udpræget tilfredsstillelse at skride frem og skære venstre 
kind, højre kind op, så lissom to sådan forhæng af blod vældede frem 
på hver sin side af hans beskidte fedtede snude i vinternattens stjerne-
lys. Ud strømmede blodet i røde tæpper lissom fedt. Og Kim gik snit snit 
snit. 

KIM
Fryd!

Koret træder frem og synger sangen færdig:

KORET
Gem et lille smil til det bliver gråvejr
Lige nu er himlen klar og blå
Der ka hænde ting i morgen
Du ikke forudså
Tænk hvis jeg var verdens herre
Fik du bare sol og glæde på din vej
Men jeg er kun mig og desværre
Det enste jeg ka gi dig, det er mig
Gem et lille smil til det bliver gråvejr
Lige nu er himlen klar og blå
Men hvis blot vi holder sammen
Vil alting sikkert gå

ALEX
Det var en såre dejlig sang. Men jeg ku ikk selv gøre for, at jeg var 
en lille smule skuffet over hvordan det gik. Altså alting gik så kedelig 
hånd i handske. Ikk så megen modstand at slås med rigtig. Dog, natten 
var endnu virkelig ung. 
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DEL 2 
PRIMÆRT TIL FAGET DRAMATIK

Foto: Anna Marin
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På gulvet med forestillingens 
tema og æstetik

Gå sammen i en gruppe på fem-seks elever. 
Lav en fælles brainstorm i gruppen over overskriften ”Individ mod samfund”. Hvad falder jer ind? Skriv ned.

Gå nu på gulvet og lav en lille visning ud fra overskriften.
• Visningen skal max vare 2 minutter
• Der skal være en konflikt/to modsatrettede poler – I må ikke give en løsning på konflikten
• I skal tage stilling til relationen til jeres publikum - Hvordan er publikum placeret i forhold til scenen, er der 
kontakt mellem scene og publikum?

Benspænd: Følgende elementer skal indgå:

• En rekvisit
• En replik (eller flere)
• Et fald
• Et frys
• En uventet entré
• En stærk følelse
• En provokation

Spil jeres visning for de andre i klassen. 

Klassen giver efterfølgende feedback: 
• Hvad er konflikten?
• Hvordan kommer konflikten til udtryk?
• Hvad ramte jer i visningen?
• Kan I genkende konflikten fra jeres eget liv?
• Hvad kunne løsningen være på konflikten? Hvilket ansvar har individet, og hvilket ansvar har samfundet?

Til underviseren: 
Det er oplagt at lave denne øvelse, inden I ser forestillingen, som en lille ”appetizer” i forhold til tema og konflikt.

OPGAVE:
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1. Hvilke teaterformer er forestillingen inspireret af?

Mange af de teaterforestillinger, der spilles i dag, er in-
spireret af et mix af forskellige teaterformer, og sådan 
er det også med Nathalie Mellbyes iscenesættelse af 
A Clockwork Orange på Aarhus Teater. Det er derfor 
ikke muligt at kategorisere forestillingen som én be-
stemt teaterform. 

Men med et vist forbehold kan man sige, at den stør-
ste inspiration kommer fra den teaterform, som kaldes 
det ”postdramatiske teater”. ”Post” betyder efter, så vi 
skal altså forstå denne betegnelse som ”efter drama-
et”. Hvad ligger der så i det? I midten af 1900-tallet 
begyndte der for alvor et oprør mod den traditionelle 
måde at lave teater på, som vi fx kender det fra det na-
turalistiske teater og Henrik Ibsens dramaer. Karakteri-
stisk for det naturalistiske teater er det, at det afspejler 
en genkendelig virkelighed, og at det er komponeret 
ud fra berettermodellen, hvor hver scene naturligt fører 
videre til den næste mod point of no return og klimaks, 
og til sidst lægges konflikten til ro med et ”nå ja, sådan 
måtte det jo gå”.  I centrum for det naturalistiske teater 
står teksten – det er den, der er udgangspunktet for 
iscenesættelsen, og de andre elementer i forestillin-
gen, som fx skuespilleren og scenografien, skal un-
derstøtte og formidle teksten. Skuespilleren skal, via 
indlevelse, smelte sammen med rollen, og der spilles 
med ”den fjerde væg”, hvilket vil sige, at der ikke er 
nogen kontakt mellem scene og publikum. Publikum 
indlever sig via deres forestillingsevne i det, der fore-
går på scenen, men de er passive betragtere. 

I 1960’erne sker der et vendepunkt i måden at lave 
teater på. Vi ser nogle nye tendenser, og disse ten-
denser kan på mange måder ses som et oprør mod 
det konventionelle teater, herunder det naturalistiske 
teater. I 1999 betegner tyskeren Hans-Thies-Lehmann 
denne teaterform som ”det postdramatiske teater”. 
Karakteristisk for postdramaet er det, at sproget, som 
vi kender det fra det naturalistiske teaters virkeligheds-
tro dialoger, erstattes af et mere sanseligt og poetisk 
sprog. Det ser vi fx i Bjørn Rasmussens manuskript til 

A Clockwork Orange, hvor der på mange måder er en 
musikalitet i sproget, og der er også indlagt sange. 
Samtidigt veksler Alex konstant mellem at tale med 
Tim og Bum og at indtage en fortællerrolle, der bryder 
med den fjerde væg ved at henvende sig direkte ud til 
publikum. Publikum inddrages dermed på en måde i 
forestillingen, og teaterets ”live-oplevelse” intensive-
res – det er noget, der sker nu og her imellem det, der 
foregår på scenen og publikum ude i salen. 

Typisk for postdramaet er det også, at det ikke for-
søger at skabe en illusion af virkelighed, ligesom vi 
ser det i det naturalistiske teater, men at det i stedet 
konstant gør opmærksom på, at det er teater og ikke 
virkelighed. Det teatrale spiller derfor en stor rolle. Det 
ser vi i A Clockwork Orange ved, at skuespillerne leger 
med at tage klovnens maske på, og Tim og Bum, der, 
på en nærmest teatersports-agtig måde, spiller flere 
roller med mere eller mindre synlige skift. Spillestilen 
er forstørret og med stort udtryksniveau i både krop, 
gestik, mimik og stemme. Som et led i at bryde illusi-
onen spiller fortælleren Alex en stor rolle, og her ser vi 
elementer fra Bertolt Brecht og det episke teater, der 
netop har en fortæller, og hvor man indlægger de så-
kaldte verfremdungseffekter, som fx synlige scene- og 
kostumeskift, fortællerkommentarer og sange, der har 
til formål at bryde illusionen.  

Scenografien i postdramaet er også med til at under-
strege det teatrale, idet den ikke gengiver et konkret 
og genkendeligt rum, men derimod et mere abstrakt 
rum, der giver publikum mulighed for at fortolke. 
I A Clockwork Orange giver scenografien umiddelbart 
et indtryk af, at vi er til koncert med en bandopstil-
ling i midten og et kor i baggrunden, hvilket i sig selv 
appellerer til, at man ønsker at inddrage publikum, 
og derudover er hele bagvæggen beklædt med folie, 
hvorpå der er malet himmel- og helvede-symboler, 
som vi kender det fra kirkens kalkmalerier. Folien når 
helt ud i publikumsrummet som en appel til, at vi alle 
er en del af forestillingens univers. 
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Postdramaet vil bringe publikum ud i at reflektere over 
den virkelighed og samtid, som vi befinder os i lige nu. 
På den måde kan man spore elementer fra det politi-
ske teater, som vi fx også kender det fra Bertolt Brecht, 
i postdramaet, men postdramaet ønsker ikke at pege 
på det rigtige eller det forkerte valg eller at pege på en 
løsning. Postdramaet fremviser derimod forskellige po-
sitioner og tilstande, som man kan være i, og så er det 
op til den enkelte publikummer at dømme og finde sit 
eget ståsted. I forlængelse af det, er det interessant at 
undersøge, om vi i Nathalie Mellbyes iscenesættelse af 
A Clockwork Orange kan spore nogle af de samfunds-
mæssige problematikker, som udfordrer vores samfund 
i dag anno 2023? 

Som sagt, så er det karakteristisk for mange af de 
teaterforestillinger, der spilles i dag, at de trækker på 

et mix af forskellige teaterformer. Det vil derfor ikke 
give mening at sige, at A Clockwork Orange er et rent 
eksempel på postdramatisk teater. Selvom Bjørn Ras-
mussens tekst er meget sanselig og poetisk, så bygger 
den samtidig på en lineær dramaturgi, hvor Alex gen-
nemgår et forløb, der bygger på et årsags-/virknings-
forhold – Alex straffes af staten, fordi han begår vold 
osv. Så i dramaturgien trækker A Clockwork Orange på 
elementer fra den klassiske dramaturgi og berettermo-
dellen, som vi kender det fra det naturalistiske teater. 
Så det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om 
en inspiration fra det postdramatiske teater. 

Kilder: 
Birgitte Dam, Teater Live – nye tendenser 1990-2011, 
DRAMA 2012 og Birgitte Dam, Scenekunst på kanten, 
Frydenlund 2018 

OPGAVE:
Lyt til videoen nedenfor og hør, hvordan Nathalie Mellbye definerer det. Diskutér herefter, om I på holdet ser 
inspiration fra andre teaterformer?  

Video 5: Nathalie Mellbye om arbejdet med at iscenesætte forestillingen  
og samarbejdet med skuespillerne (10.51-12.10)

Foto: Anna Marin

https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/10:51/iscenesaettelse-af-forestillingen 
https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/10:51/iscenesaettelse-af-forestillingen 
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2. Øvelse på gulvet  
- spil en scene med inspiration fra postdramaet:
Gå på gulvet i grupper på tre- fire personer og iscenesæt uddraget fra scene 1. Lad jer inspirere af karakteristika fra 
det ”postdramatiske teater” i de valg I træffer. Det vil sige, at I bl.a. skal:

• Bryde den fjerde væg og ”invitere” publikum ind i forestillingen

• Anvende en teatral og legende spillestil med stort udtryksniveau

• Indlægge elementer der bryder illusionen og indlevelsen hos publikum 

• Skabe refleksion over emnet uden at belære og komme med en løsning

• Hvis I har lyst til at lege videre, kan I fx gøre teksten endnu mere postdramatisk ved at bryde med den
 lineære dramaturgi

Spil scenen for jeres klassekammerater og reflekter over forskelle og ligheder mellem jeres versioner og den 
version, I så på teateret.

Scene 1 (uddrag) 

OPGAVE:

  Alex fortæller direkte til publikum.
ALEX
Det var et flippet og mørkt og koldt vinterbæst af en aften. Vi sad på 
Moloko og drak en lækker mælk-plus, og prøvede at greje hvad vi sku 
foretage os af uhyrligheder. De rørte mælken op med noget stofrelateret, 
som fik os til at gå dejligt op i limningen inden nattens udskejelses-ud-
sondringer. Det er mig der hedder Alex.

Vi kørte guf guf guf og bjæffede os grundigt op fra slap inden vi sku ud 
og vælte natten med lidt go gammeldags ultravold i ansigtet. Nedrivnin-
gen af en lille ussel sjæl på gaderne i mørket ventede os. Eller selve 
fyrsten slagtet og kastreret i det her flippede, mørke, kolde vinterbæst af 
en præspermsnat. Jeg siger det som jeres trofaste fortæller, o mine hjer-
ner og hjerter.

Vi var en gammel gruppe benved, altså venner der hang sammen. Vi hav-
de lige overmandet en anden bande nede ved det elendige elværk, nemlig 
Billyboy og hans hæslige slæng af bebumsede natsatter.

KIM
Han mener teenagere.

ALEX
Jeg mener revl og krat. Vi var klart vand og Billybanden var gammel ste-
geolie, så det var nemt nok at fordrive de små svin. Dumme stive Bum var 
så god med støvlen og kæden, og lille fine Kim ku sprætte et håndgemæng 
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op på stedet, og så kom det røde så fedt. Og jeg var lissom lederen af 
alt det guf. Men vi havde først lige fået aftenblod på tanden. Så der var 
lissom behov for at male en rød bred rot endnu bredere.

KIM
Han mener mund.

ALEX
Rødere med den grødvig, endnu længere ud.  

KIM
Han mener blod.

ALEX
Det der er Kim, der snakker rotten stram. Vi var særdeles opsat på sådan 
henført-henslængt at ville det hvide ud af øjnene i aften. 

BUM
Du mener himle. Du mener vilde himle Alex. Gud tag mig i røven hvis du 
tør.

ALEX
Det der er Bum, der er for dum. I ved hvordan det er, når først en 
stofcocktail bryder gennem hjernebarken. 

KIM
Hva sker der for os?

BUM
Det er lissom verden byder sig til som en møgliderlig blomst i min fuck-
face lissom litso.

KIM
Du mener ansigt. Jeg mener, vi skal gå nu. Jeg blir rasende.

ALEX
Rolig med den rot. Jeg siger, vi var en gruppe nachos, som sku ud og ha 
lidt salsa i nochi, altså natten. Gode gamle Luna med mænd på var ved 
at stå op, og stjernerne blinkede som knive. 

BUM
Det er lissom et væld af skåneærmer omgir mig sådan sjusset med den 
kniv i mælk.
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KIM
Alex? Hva sker der for os nu i nochi?

ALEX
Sjus mine benved. Sjus sjus og drag en ånd to sek. Mundskyl.

BUM
Mundskyl.

KIM
Jeg spørger bare.

ALEX
Alt forladt små venner. Stivefine stunder er i vente. Vi tar ned til via-
dukten den. Mon ikk en gammel venlighed ku trænge til en opsprætning af 
den særklasse? Har I løg med? Dingeling?

KIM
Jeg har tomme klamme kasser kun, min bror, ingenting på lommen. Lad os 
ta afsted.

BUM
Jeg skal lige drikke op.

KIM
Du skal lige drikke ud.

ALEX
Og jeg glanede, mine hjerner og hjerter. For jeg følte sådan en betrag-
telig plads i verden. Jeg stirrede Kims flammende litso eller ansigt i 
den ihærdighed. Og jeg gloede Bums ildevarslende rot, altså mund, og 
gummerne og gubberne eller læberne, og jeg tænkte ved mig selv: Vi kan 
lissom trække vejret nu her sammen. Vi kan kradse hul i den tandløse 
samtids tandkød. Nu roder vi bod på al det smuds og får lidt luft. 

KIM
Ja!

BUM
Ja!

ALEX
Og så drog vi brødre. 
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DEL 3
PRIMÆRT TIL FAGENE DANSK, PSYKOLOGI OG SAMFUNDSFAG
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Perspektivering til vores samfund
Iscenesætter Nathalie Mellbye:  
Om at perspektivere ”ghettoplanen” til A Clockwork Orange  

”Jeg vil på ingen måde iscenesætte det som om, at vi konkret arbejder med en kritik af ghettoplanen. Men der er da 
nogle paralleller for mig. Alex lever en magtesløs tilværelse i et socialt boligbyggeri. Han gider ikke skolen og har ingen 
fremtidsudsigter. Og han møder ikke andet end strukturel vold fra samfundets side som modsvar på sine frustrationer.”

OPGAVE: 

Se videoen nedenfor, hvor iscenesætter Nathalie Mellbye fortæller om, hvilke ligheder hun ser mellem forestillin-
gens tema og samfundet i dag. Derudover kommer hun også med sit bud på, hvad teateret som medie særligt 
kan bidrage med i debatten om de unges behov for at skabe en modkultur til det omgivende samfund.

Video 6: Nathalie Mellbye om forestillingen i et nutidigt perspektiv (12.11-14.10)

Video 7: Hvad kan teateret særligt bidrage med i debatten om de unges behov  
for at skabe en modkultur til det omgivende samfund (14.10-15.43)

Foto: Anna Marin

https://video.aarhusteater.dk/video/81682800/12:11/a-clockwork-orange-i-et-nutidigt 


S. 40

SET FRA DE KRIMINELLE UNGES PERSPEKTIV
I sommeren 2022 lavede DR2 et interview med den unge digter Haidar Ansari, der afsoner en dom for forsøg på 
manddrab. I interviewet forsøger journalisten at se samfundet fra unge voldsmænds perspektiv. Se interviewet 
på https://www.youtube.com/watch?v=KLVYibKLqco med fokus på at undersøge:

• Hvad er det, der får unge mænd til at begå vold i vores samfund i dag? Forsøg at perspektivere Ansaris svar på 
 dette til Alex og hans venner - er der lighedstegn?

• Hvilket syn er der på volden blandt de unge i gruppen? Forsøg at perspektivere til Alex og hans venner - er der 
 lighedstegn?

SHOOTER GANG – DE MASKEREDE RAP-DRENGE FRA ÅRHUS

I teaterforestillingen A Clockwork Orange har Alex og vennerne dannet et punkband, og musikken bliver en del 
af deres fællesskab. I vores samfund i dag ser vi ofte, at der dannes musikalske fællesskaber i rapmiljøerne. 

Læs og lyt til ”Mask På” af gruppen Shooter Gang  
(se teksten nedenfor og se musikvideoen på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=8SVirywzRio

Foto: Anna Marin

https://www.youtube.com/watch?v=KLVYibKLqco
https://www.youtube.com/watch?v=8SVirywzRio


S. 41

SHOOTER GANG
SANGTEKST
MASK PÅ

Mask' på, Aprilia Leonardo
Og vi trykker, ligesom vi var i Chicago
Heromkring ska' der nemlig være fart på
Alle heromkring de vil gern' vær' El Chapo

Ruller rundt i designer, Trillegården, og vi shiner
Ligger juu i min grinder, ud og cruis' lav' skejser
Rammer plet som en sniper, first class, når vi rejser
Marrakech og det' Tanger, Oujda, Casablanca
Seks biler patruljerer, jump out gang
Hel' holdet det er klar på at eskalere
Vi trykker nogen par gang' i luften, de vil ikk' mere
Og jeg vil ram en mil', ram' stort, ram' fler'
Sort toned' ruder i en fucking AMG'er
Brødre er ikk' brødre, når de stikker som nogen bier
De vender ryggen til dig for lidt peng' og nogen piger
Og jeg vil ram' en mil', ram' stort, ram' fler'
Shooter Gang, bitch

Mask' på, Aprilia Leonardo
Og vi trykker, ligesom vi var i Chicago
Heromkring ska' der nemlig være fart på
Alle heromkring de vil gern' vær' El Chapo
Mask' på, Aprilia Leonardo
Og vi trykker, ligesom vi var i Chicago
Heromkring ska' der nemlig være fart på
Alle heromkring de vil gern' vær' El Chapo

Ligger kommaer på de nuller, vi bukker aldrig under
To på en 300 kubik, fuck den 9'er sagde klik
Er det mig eller dig, der' heldig?
Vi ruller tungt, kald mig Bentley
Fuck dem og deres hindi, for original, alt for hemmelig
Vi kender godt til det ganja, uden os var det djadja
Gi' mig fra det, du mangler, der' ikk' noget at angre, 
langtfra
Tro mig, jeg plyndrer, fucking varm som min yngre
Det' din' lommer, vi tømmer, der' en grund til, vi synder
Så kast de dubs up, hvis du ogs' fucked up
Der' ikk' nogen stopknap, hvis du har ramt os
Vores signalement ka' de ikk' fang'
Det' derfor, det' derfor, det går bang

Mask' på, Aprilia Leonardo
Og vi trykker, ligesom vi var i Chicago
Heromkring ska' der nemlig være fart på
Alle heromkring de vil gern' vær' El Chapo
Mask' på, Aprilia Leonardo
Og vi trykker, ligesom vi var i Chicago
Heromkring ska' der nemlig være fart på
Alle heromkring de vil gern' vær' El Chapo

Slapper af, men vi malker
Spil dum, og den shh bli'r trukket (gang)
Pussy niggas bli'r plukket (stukket)
Én efter én lukket
Vi' ægte, de andre de taler (taler)
Og bitches vil ha' jeg betaler (fuck)
De qali gør folk kannibaler (arh)
På toppen, alle andre de' bag os
Vi shooter, vi shooter, vi shooter
De bli'r bang', når vi kommer på scooter
Mask' på, når vi tømmer de kugler
Færdiggør mit arbejd', og vi smutter
Færdiggør mit arbejd', og vi ruller
Ruller lige en juu, ah, så 'vi cool nok
Ikk' trip, ikk' trip, trip på mig
For vi kommer laver frr frr på dig (frr frr på dig)

Kilde: LyricFind
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OPGAVE:

Sæt dig sammen med en klassekammerat og svar på følgende spørgsmål:
• Hvad handler sangen om, og hvad vil gruppen opnå med denne tekst?
 (Anvend evt. Laswells kommunikationsmodel).

Laswells kommunikationsmodel:

• Hvordan vil I karakterisere gruppen (tekstens ”vi”)? Hvilket billede tegner de af sig selv, og hvordan fremstiller 
 dig sig selv i forhold til det omgivende samfund?

• Lav nu en sproglig analyse med fokus på ordvalg - herunder denotationer og konnotationer, stilniveau, 
 metaforer og selvskabte ord.

• Hvordan virker sproget på jer, og på hvilken måde er sproget og musikvideoens billeder med til at opildne til 
 vold og skabe en modkultur til det omgivende samfund? Inddrag her de filmiske virkemidler i filmen. På hvilken 
 måde passer Ansaris beskrivelse af miljøet og de unge kriminelle til det billede, som Shooter Gang tegner? 
 Kom her ind på forholdet mellem individ og samfund.

• Se nyhedsindslaget om Shooter Gangs musikvideo ved at klikke på linket nedenfor. Giv en vurdering af, om I er 
 enige. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-17-politiker-og-politi-kritiserer-musikvideo-fra-dansk-rapgruppe

• På hvilken måde formuleres denne modkultur og det at opildne til vold også rent sprogligt i A Clockwork Orange. 
 Undersøg fx sangen ”O Moloko” (se natsat-ordlisten bagerst i materialet):

O Moloko:
O moloko, mælkedronning, giv mig mer
Du former mig som ler
Jeg smutter som en mandel
Det det sygeste der sker

Alt ser mit øje, alt hører mit øre
Det onde er sødt i min mund
Jeg gemmer det under min tunge
Natten, den er blød og rund

Hvem Siger hvad I hvilken kanal Til hvem Med hvilken effekt 
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KREATIV OPGAVE:

Både Haidar Ansari, Shooter Gang og Alex omsætter deres aggression og magtesløs over for samfundet til 
kunstneriske udtryk - Ansari skriver digte, Shooter Gang raptekster og Alex er forsanger i et punkband. 

Sæt jer sammen i grupper på fire personer og diskutér, hvad I hver især oplever som frustrerende ved det sam-
fund, I selv lever i anno 2023? Vælg et emne ud og omsæt jeres frustration til et kunstnerisk udtryk ved at lave én 
af de to opgaver nedenfor:

• Billedcollage: Lav en billedcollage, der illustrerer det, som I føler magtesløshed over. Find billeder på nettet 
 og/eller i magasiner og tidsskrifter. Jeres billedcollage skal have et tydeligt budskab, og den skal udtrykke et 
 ønske om forandring. Tænk i komposition og formidling - skal der fx noget tekst eller evt. musik ind? Lav et 
 passende hashtag til jeres billedcollage.

ELLER

• Protestsang: Skriv en protestsang, hvor I udtrykker jeres magtesløshed og kritik af samfundet. Start med at 
 sætte ord på jeres frustration. Jeres protestsang skal have et tydeligt budskab, og den skal udtrykke et ønske 
 om forandring. Overvej sprogets stil - skal der være rim, skal ordvalget være provokerende, skal sætningerne 
 være ufuldstændige eller? Lav et passende hashtag til jeres sang. 

 Benspænd: I jeres tekst skal der indgå minimum tre ord fra natsat-ordlisten (se listen bagerst i materialet)

Skab et kollektiv: Forestil jer nu, at I er et kollektiv, der er gået sammen om at protestere og udtrykke ønske om 
forandring. Find på et navn og et slogan til jeres kollektiv. Navn og slogan skal passe til den sag, I protesterer 
over. Tænk gerne i interessante sproglige udtryk til sloganet som fx bogstavrim og billedsprog. Præsentér jeres 
kollektiv og slogan for klassen og vis/fremfør jeres billedcollage eller protestsang. Giv hinanden feedback med 
fokus på gennemslagskraft og diskutér til sidst, hvilken betydning og indflydelse det kan have, når kunstnere 
formulerer kritik af samfundet i deres værker? 

1. ER ALEX OG VENNERNE SELV ANSVARLIGE FOR DERES 
HANDLINGER ELLER ER DET SAMFUNDETS SKYLD?

Dette spørgsmål er det helt centrale i fortællingen om Alex – skal roden til volden findes i Alex selv eller i sam-
fundet? Hvis I ønsker at arbejde mere i dybden med at forstå, hvorfor nogle unge samler sig i voldelige fælles-
skaber, kan I fordybe jer i materialet nedenfor, som præsenteres ud fra tre forskellige påstande. Først er der et 
forslag til en artikel af Haidar Ansari, og dernæst kan I læse noget teori af to tyske sociologer – Axel Honneth og 
Thomas Ziehe. Forsøg efterfølgende at påtage jer rollen som sociologer, der skal forsøge at forklare årsagen til, 
at Alex og vennerne begår vold og samler sig i et modkulturelt fællesskab. 

Påstand 1: 

Årsagen til, at unge begår vold, skal findes i deres egen personlighed
Forslag til artikel: ”Jeg er ikke et resultat af samfundets svigt, men af min egen uformåenhed” af digter Haidar 
Ansari (findes på Infomedia).

Påstand 2: 

Årsagen til, at unge begår vold, skal findes i en manglende anerkendelse fra samfundet
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2. AXEL HONNETH - BEHOVET FOR ANERKENDELSE:
Den tyske sociolog Axel Honneths (1949-) altoverskyggende pointe er, at det enkelte individ ikke kan udvikle en 
personlig identitet uden anerkendelse. Individet kan ikke komme overens med sit eget indre, hvis den generelle 
anerkendelse mangler. Alle individer har et behov for anerkendelse for at kunne skabe sig et liv, hvor man kan 
føle sig værdsat. 

I sin bog Kamp om anerkendelse analyserer han de formelle betingelser for selvrealisering (eller det ”gode liv”) 
og viser, hvordan den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er helt afhængig af anerkendelse. 

I sit hovedværk beskæftiger Honneth sig med, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at man som individ føler 
sig anerkendt i samfundet. Det er en vigtig præmis for Honneth, at for at et individ kan realisere sig selv, så 
kræver det anerkendelse. Hvis man for eksempel bliver udsat for ringeagt (af eksempelvis forældre eller skole) 
eller krænkelser, kan man få svært ved at fungere socialt. 

Honneth opererer med tre anerkendelsessfærer (sfære = område):

• Privatsfæren

• Den retslige sfære

• Den solidariske sfære

Privatsfæren:
I familien er kærlighed det centrale. For overhovedet at kunne indgå i en relation er kærlighed nødvendig. 
Og kærlighedsbehovet mellem individer hviler på et gensidigt behov. Kærlighed i de nære relationer gør det 
muligt for den enkelte at skabe en fortrolighed med sine ressourcer og værdier og opleve dem som anerkendte. 
Kærligheden giver individet selvtillid, så det kan begå sig i det offentlige rum. 

Den anerkendelse, man gerne skulle opnå her, er reelt forudsætningen for at kunne begå sig i en kompleks, 
foranderlig og konfliktfyldt verden. Det er denne anerkendelse, der skaber og senere vedligeholder den funda-
mentale selvtillid, da det er her, den følelsesmæssige anerkendelse opnås. 

Selvtilliden er en klar forudsætning for, at den enkelte kan opnå anerkendelse i værdifællesskaber. 

Også som voksen søges denne anerkendelse løbende i de primære relationer, ligesom man ønsker at sørge for, 
at ens børn skal opleve anerkendelsen. Derfor arbejder den enkelte intenst på at forene for eksempel arbejds-
markedets eller studiernes krav med tiden til at kunne få og/eller give denne anerkendelse. 

Opstår der krænkelser i denne sfære kan det således give selvtillidsproblemer, hvorfor man i højere grad fristes 
af fx bandemedlemskab for derved at blive en del af et fællesskab og derved for eksempel opnå mere selvtillid.  

Den retslige sfære (lovmæssige relationer) skaber selvagtelse
I den retslige sfære søger individet at blive anerkendt som en borger med fundamentale, demokratiske ret-
tigheder og lighed for loven. 

Denne sfære er måske ikke specielt relevant for at forklare etniske danskeres indlemmelser i bandemiljøet. Imi-
dlertid er den yderst relevant som forklaringsårsag i forhold til minoriteter af anden etnisk herkomst:

”Jeg er så pissetræt af, at systemet fucker os hele tiden. Vi bliver ikke behandlet som danskere, selv om vi har 
levet her hele livet. Vi skal hele tiden bevise mere, når vi møder skolen eller andre offentlige myndigheder. Der 
er ikke en skid lighed for loven i Danmark. Vi perkere bliver nødt til at stå sammen i grupper for at kunne blive 
accepteret. Om det så er frygten for os, der skaber respekt, er jeg sgu ligeglad med. Gider bare ikke pisses på af 
systemet. Vi vil fandme også behandles på samme måde af retssystemet. Vi får også hårdere straffe end dansk-
ere, uanset om vi har lavet det samme lort. Hvorfor, mand?” (Interview med Mehmet 2017)
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For flertallets vedkommende er der heldigvis ikke mange, der krænkes i relation hertil - vi lever trods alt i en 
demokratisk retsstat i Danmark. Her bliver vi - eller bør i hvert falde blive - anerkendt som borgere og dermed 
som moralsk selvstændige individer. Den retslige anerkendelse giver dermed selvagtelse. Det at være indehaver 
af universelle rettigheder giver således selvrespekt, og man bliver derved bevidst om sine samfundsmæssige 
pligter og rettigheder.

Ikke desto mindre kan krænkelser i forhold til denne sfære i høj grad være en bevæggrund for at søge mod ban-
demiljøet ud fra devisen om, at sammen står vi stærkere. 

Den solidariske sfære - skaber selvværdsættelse
Som selvstændig person bliver individet anerkendt for sit bidrag til fællesskabet, mens den sociale anerkendelse 
for det personlige bidrag giver selvværd. 

”Subjektet indgår i et fællesskab, hvor de dels kan genkende sig selv, dels bliver anerkendt som et særegent 
individ. Det betyder, at subjektet indgår i gruppen eller samfundets solidaritet, og at subjektet herved også er en 
positiv bidragyder til gruppens, fællesskabets eller samfundets organisering.” (Axel Honneth)

Som citatet påpeger, mødes vi i en form for social solidaritet, hvori vi anerkendes for vores individuelle sære-
genheder og som et uerstatteligt og unikt individ, der bidrager til samfundets reproduktion - for eksempel via 
uddannelse og senere via arbejdsmarkedet. Hele anerkendelsen sker på baggrund af individets særlige kvalifika-
tioner og funktioner. 

Ikke at føle at man kan slå til i det normale samfund beskrives således af Dennis:

”Ja, altså. Man var splittet. Man prøvede, så godt man kunne, at få det hele til at hænge sammen og komme med 
i kampen og gøre sit bedste for at blive accepteret. Men ofte var det bare ikke så godt. Ligegyldigt hvad man 
gjorde, så blev man presset ud på sidelinjen. Og så søger man tilflugt hos nogle af ens egne typer, og på den 
måde kom jeg ind i en bande, og sådan er det. Her får jeg accept for den, jeg er.”

Såfremt den enkelte (som i tilfældet med Dennis) ikke føler sig værdifuld i henhold til samfundets sociale fælless-
kaber, er der reelt tale om social eksklusion. Det vil kunne resultere i, at man søger sin anerkendelse andre steder 
- for eksempel i forskellige modkulturer som eksempelvis kriminelle miljøer eller ditto bandemiljøer, hvor man 
virker værdifuld i forhold til fællesskabet.

Manglende anerkendelse - vigtig årsagsforklaring på tilslutning til bandemiljøet
Samfundets stigende individualisering har således åbenlyst medført et øget behov for social værdsættelse - af 
eksempelvis livsstil og generel levemåde hos den enkelte. Idealet om selvrealisering kan på denne måde oplev-
es indirekte af den enkelte som et krav, hvordan man udformer – eller bør udforme – sit liv. Det har skabt nogle 
nye solidaritetsformer, hvor individets evne til at forholde sig refleksivt og fleksibelt til sin omverden får større og 
større betydning i senmoderniteten. Vi stræber i stor stil efter individuel livsstil, karriere prestige og anerkendelse. 
Nægtes eller berøves individet anerkendelse i den solidariske form, skader det den individuelle livsudfoldelse, 
og vi mennesker kan, ifølge Honneth, ikke eksistere uden anerkendelse. Vi vil for enhver pris undgå at havne i en 
situation, hvor vi nægtes denne sociale anerkendelse og derved krænkes personligt.

Honneth mener, at ideen om selvrealisering bliver brugt af både de private arbejdsgivere og de statslige institutioner til at 
øge produktiviteten og de ansattes underkastelse, således at det over for det enkelte individ antydes, at man kun gennem 
en høj grad af mobilitet, omstillingsparathed og fleksibilitet kan realisere sig selv – og dermed opnå social anerkendelse!

Selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse er tre helt grundlæggende og centrale kriterier for at kunne opnå og ind-
fri tankerne om et godt og lykkeligt liv. Derfor er det ifølge Honneth helt fundamentalt at opnå anerkendelse på alle tre 
niveauer. 

(Fra: Oliver Boserup m.fl. Fra drengestreger til bandekrig, s. 53-57, Columbus 2015)
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Påstand 3: 

Årsagen til, at unge begår vold, skal ses i lyset af individualiseringen og dermed behovet for  
selvrealisering i det senmoderne samfund 

3. THOMAS ZIEHE - POTENSERING 
Den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe har i sine teorier haft fokus på at undersøge, hvordan eksistens-
vilkårene for mennesket har ændret sig fra tidligere og til det senmoderne samfund, som er betegnelsen for det 
samfund, vi lever i i dag. Tidligere, i det traditionelle samfund, var mennesket bestemt af traditionen og skæb-
nen, men det har ændret sig i det senmoderne samfund, hvor der ikke længere synes at være noget, der forud-
bestemmer ens liv. Ifølge Ziehe betyder det, at vi mennesker er blevet kulturelt frisatte, og netop denne kultur-
elle frisættelse medfører, at det bliver op til det enkelte menneske at forme sit eget liv. Den kulturelle frisættelse 
og formbarheden medfører ifølge Ziehe tre reaktionsmønstre – en subjektivisering, som handler om, at individet 
har et stort behov for at involvere andre mennesker i sit eget følelsesliv og i forlængelse af dette et enormt stort 
fokus på, hvad andre mener og tænker om én selv. Det andet reaktionsmønster kalder Ziehe for ontologisering, 
hvilket handler om menneskets forsøg på at finde en mening med livet. I en verden i konstant forandring, som vi 
ser det i det senmoderne samfund, vil nogle mennesker søge mod sociale fællesskaber, som fx religiøse sekter, 
der er baseret på stærke traditioner, normer og værdier. Her bliver det enkelte individ en del af faste normer og 
værdier, der hjælper én til at forstå sig selv og den verden, man lever i. Det tredje reaktionsmønster kalder Ziehe 
for potensering, og det er det mest interessante reaktionsmønster i forhold til Alex og A Clockwork Orange. Det 
centrale ved potensering er, at individet kommer helt derud, hvor det mærker, om man lever. Spænding, magt 
over sig selv og intensitet er det, livet handler om for individet, der forstår sig selv gennem potenseringen. Ken-
detegnet for den gruppe af individer, der så at sige forsøger at ”leve livet farligt”, er, at de forsvinder fra noget, 
lige så snart det begynder at kede dem. Det, der driver dem fremad i livet, er den stadige jagt efter det næste 
sus. Ekstreme sportsgrene som bjergbestigning, langdistanceløb, ironman, rejser i ukendte egne af verden, 
mennesker, der kravler rundt uden sikkerhedsliner på fx Eiffeltårnet, på et tog eller balancerer på en silo i Køben-
havns havn, deltagelse i rave-fester, der varer i flere døgn, med en vild og uhæmmet druk- og stofkultur er alt 
sammen noget, der vil drage individer, der forstår sig selv gennem potensering.           

(Fra: Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op!, s. 74-77, Columbus 2017. Her i en forkortet udgave) 

OPGAVER PÅ BAGGRUND AF DE TRE PÅSTANDE:

• Forestil jer, at I er sociologer, der, på baggrund af artiklen og teoriteksterne, skal forklare årsagen til, at Alex 
 og vennerne skaber dette modkulturelle fællesskab, hvor de udøver vold. Gør de det af personlige årsager, 
 som en konsekvens af manglende anerkendelse fra samfundet, sker det som en del af en individualisering
 sproces for individet i det senmoderne samfund og af ren og skær kedsomhed og mangel på oplevelse af 
 mening i tilværelsen? 
 Inddrag så mange begreber som muligt fra teoriteksterne. Begrund jeres pointer med konkrete eksempler fra 
 forestillingen. 

• Diskutér, om I er enige i Haidar Ansaris påstande i artiklen ”Jeg er ikke et resultat af samfundets svigt, men af 
 min egen uformåenhed”. Holder hans pointer, og hvordan tror I, at Honneth ville forklare Ansaris handlinger?

• Hvilken hensigt har Ansari mon med at påtage sig ansvaret for sine handlinger – både set i forhold til ham selv, 
 men også i forhold til andre unge kriminelle? 

Kreativ opgave, hvis I har lyst til at gå videre: Forsøg at komme med alternativer til volden – hvad kunne 
Alex og vennerne gøre i stedet? Måske kunne de skrive et blogindlæg, lave en demonstration eller…? Hvis I 
har lyst til at gå videre med jeres idéforslag, kunne I lave et blogindlæg eller en Youtube-video på vegne af Alex.
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4. REHABILITERING - SAMFUNDETS REAKTION
I forestillingen sender samfundet Alex igennem et grusomt rehabiliteringsprogram skabt af det nye ”Statsinstitut 
for Resocialisering af Forbrydere” med indenkrigsmedisteren og doktoren i spidsen. Alex bliver forsøgskanin 
for et klinisk laboratorieforsøg, der har til hensigt at vænne Alex af med volden ved at tvinge ham til at kigge på 
vold, indtil han ikke kan holde det ud længere. Hver gang Alex taler Natsat, får han stød, hvilket medfører, at han 
til sidst fremstår som en zombieagtig skikkelse uden saft og kraft og uden noget begær. Rehabiliteringsprogram-
met har til hensigt at fratage Alex sin frie vilje, og da dette synes at være lykkedes siger indenkrigsmedisteren 
begejstret: ”Han vil blive den sande kristne, parat til at vende den anden kind til, syg i hjertet ved tanken om 
vold. Resocialisering! Frihed! Fryd!” Hun viser stolt den ”helbredte” Alex frem for publikum som det perfekte 
eksempel på, hvordan man kan komme vold, ondskab og modkultur til livs, men for publikum er det tydeligt, at 
Alex nu er blevet offer for et ondt og fejslagent system, der selv udøver vold. Og for netop at understøtte den 
pointe ender forestillingen heller ikke med, at Alex bliver en lydig samfundsborger. 

Forestillingen giver ikke noget svar på, hvordan vi som samfund bedst muligt håndterer kriminelle og modkultu-
relle unge, men den får os til at reflektere over det, og samtidig peger den også på volden som en uundgåelig 
del af os alle.  Selvom indenkrigsmedisterens resocialiseringsprogram virker langt fra virkeligheden, så kan man 
vel også stille spørgsmålstegn ved, om virkelighedens resocialiseringsprogrammer virker, og om de også fratager 
det enkelte menneske sin frihed? Forestillingen behandler disse spørgsmål i et meget dystopisk science-fiction 
agtigt univers, men problematikkerne er skræmmende virkelige.

DISKUSSIONSOPGAVE: 
• Gå i grupper på fire og undersøg, hvordan de forskellige partier forholder sig til straf. Gå ind på deres 
 hjemmesider og notér ned. Diskutér herefter, hvem I er mest enige med? Nedenfor ser I et par af partiernes 
 holdninger gengivet fra bogen Kriminalitet og straf af Anne Okkels, Gyldendal 2011:

Dansk Folkeparti: Peter Skaarup, (tidligere retsordfører og medlem af DF):
”Jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at de bløde kriminelle, såkaldte medløbere, vil blive afskrækket af lange 
straffe, mens de totalt forhærdede af slagsen ikke kan nås og derfor skal afsondres længst muligt.”

Socialistisk Folkeparti: Karina Lorentzen Dehnhardt (retsordfører):
”VKO har forsøgt at løse alle problemer med en og samme medicin: Længere straffe. Men man har ikke priorite-
ret effektiv forebyggelse, som kan gøre, at færre slår ind på en kriminel løbebane. Eller at flere vil forlade vores 
fængsler uden at vende tilbage. Retspolitik skal gå på to ben - ingen straf uden forebyggelse og resocialisering.”

• Diskutér, hvordan vi som samfund bedst muligt resocialiserer unge kriminelle. Start evt. med at gå på nettet og 
 undersøg, hvad vi som samfund gør for at resocialisere unge kriminelle og peg dernæst på fordele og ulemper 
 ved de forskellige metoder. I diskussionen kan I evt. inddrage artiklen nedenfor, der handler om et såkaldt 
 ”lommepengeprojekt”.  
 https://www.responsmedie.dk/ny-undersogelse-giver-politikerne-vaerktojet-til-at-lose-problemerne-i-de-ud

Særligt for faget psykologi: 
I forhold til indenkrigsmedisteren, doktorens og præstens rolle kunne det være interessant at perspektivere 
til Philip Zimbardos fængselseksperiment, der viser, at vi alle kan begå ondskab, hvis vi placeres i en særlig 
ramme, hvor nogle har magten over andre. Læs om eksperimentet på: 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/psykologiforsoget-der-lob-lobsk 

https://www.responsmedie.dk/ny-undersogelse-giver-politikerne-vaerktojet-til-at-lose-problemerne-i-d
https://videnskab.dk/kultur-samfund/psykologiforsoget-der-lob-lobsk 
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KREATIV OPGAVE:

Teaterdirektørens tale: Hvorfor iscenesætte A Clockwork Orange i dag?

Forestil dig, at du er teaterdirektør på Aarrhus Teater. Du har inviteret til pressemøde, hvor du vil præsentere 
næste års program. På næste års program er A Clockwork Orange, og du skal nu argumentere for, hvorfor det er 
relevant at spille denne forestilling for publikum anno 2023. 

Indled med et kort resumé af forestillingen og begynd herefter din argumentation.

Fremfør jeres taler for hinanden i klassen og diskutér jeres argumenter. Er I enige eller uenige?  
Holder argumenterne?

Foto: Anna Marin
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5. ORDLISTE OVER NATSAT-SPROGET

Babuska / babusjka – Gammel kvinde

Brætso / bratsjni – Dumt svin

Britva / britva – Kniv

Buko / bruko – Mave

     / Båk – Gud

     / deng – Ting

     / devotjka – Pige

     / dratse - Kæmpe

     / drenkrom – Narkotisk middel

     / drug - Ven

Fremtitte / varitte – Tilberede 

Glas / glass – Øje

     / golleva – Hovede

     / golods - Stemme

Gorlo / gorlo – Hals

Grasni / graznig – Beskidt, uhumsk

Grassi / grassig – Beskidt, uhumsk
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Grutter / grutte) - Bryster

Grødvig / krovvi) - Blod

Gubber / gubber – Læber

Gulliver / golleva – Hoved

        / hårresjov – God, fin

Karlo / karlo – Præst

       / kisjker - Indvolde

Kløver / kluver – Næb, næse

       / kraste, krast – Stjæle eller berøve, røveri

       / kritsje – Råbe eller skrige

       / kupette - købe

Litso / litso – Ansigt

Lomtik / lomtik) – Stykke, smule

Malchick / maltjik) – Dreng

         / malenkig – Lille, bitte

        / mesto – Sted, lokalitet 

        / millesent - Politibetjent  

Moloko / moloko – Mælk

       / måsk - Hjerne

Nagøj / nagøj) - Nøgen

Natsat / natsat) – Teenager

Nochi / notji) – Nat

Noga / noga) – Fod

     / nosj - Kniv

Pisja / pisjtja) – Mad

      / pitte - Drikke

Plattis / platter) – Tøj

Pletso / pletsjo) – Skulder

Plot / plot) – Krop
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Prestonik / prestupnik) – Forbryder

          / pråtte – Fremstille

        / ptitsa – ”Laber larve”

        / puklig – Bange

        / rasdras – Rystet, uligevægtig, ophidset 

        / rasræsse – Rive itu

Rukker / rukker) – Hænder, arme

Rot / rot) – Mund

Sippe / pitte) – Drikke

      / sjum – Lyd, støj

Sjut / sjut) – Tåbe

Skotina / skotina) – Ko

       / slovo – Ord

       / slusje – Høre, lytte

       / smotte - Kigge

Smække / smekke) – Le

Spatka / spatka) – Søvn

         / starrig - Ældgammel 

Subisser / subbiger (subber) – Tænder

Sutka / sumka – Hejre

      / toltjokke – Skubbe eller slå

      / vellocet – Narkotisk middel

      / syntemesc – Narkotisk middel

      / vek (tællevæk) – Person, mand, fyr

      / vesjt – Ting

      / vidde – Se

      / vrætte – Skade eller volde ondt


