
 
 
 

SYDHAVN TEATER:  

Hvad kan en ung kvinde lære af Danmarks mest folkekære 

statsminister Anker Jørgensen? 
 

Sydhavn Teater tager nu et markant skridt ind i deres bydels personlige DNA: Anker og Ingrid Jørgensen, 

som valgte at blive boende i Sydhavnen, det gamle arbejderkvartér.  

 

For første gang laver Sydhavn Teater nyskrevet dramatik: Om Sydhavnens historie og om en ung kvinde, 

der flytter ind i Anker og Ingrid Jørgensens gamle opgang. Hun spejler sit eget liv med masser af 

forventningspres i fortællingen om Hr og Fru Jørgensen, der kæmpede for det, de havde kært, mens de 

holdt fast i fællesskabets nære værdier.  

 

Sydhavn Teater tilbyder billig-billetter til Sydhavnere, så bydelens udsatte beboere får en reel chance for 

at se en vigtig del af deres hjemsteds historie. 

 

Forestillingen MARIENBORG – NEJ TAK! spiller den 18. januar – 2. februar i det gamle posthus på 

Borgbjergsvej 26 (Sydhavnen) og den 12. – 28. marts på Teatret ved Sorte Hest (Vesterbro). 

 

 

 
Foto: Sofie Diemer, Grafik: Robin Hart.  

 

 

 



 
 
 

Hvordan kan man føle sig så handlingslammet, når man har alle muligheder? 
MARIENBORG – NEJ TAK! er aktuel nyskrevet dramatik af reumertvinder Julie Maj Jakobsen. Hun skriver 

om en ung kvinde, der flytter ind i Ingrid og Anker Jørgensens opgang. Lige neden under deres gamle 

lejlighed. Nu sidder hun på køkkengulvet, midt om natten, og lader tankerne løbe. Hvad skal man gøre, når 

man har haft alle muligheder, men alligevel ikke kan komme ud af stedet? Hun spejler sin egen tid i 

fortidens overboer – Danmarks folkekære statsministerpar. Og pludselig blander virkelighed og fantasi sig 

ind imellem hinanden. Nærmest som om Anker og Ingrids drømme sidder i væggene og vil fortælle hende 

noget. Hvordan kan man føle sig så handlingslammet, når man har alle muligheder i verden? 

 

”I en tid med omstillingsparathed, individualisme og hurtige løsninger har det været en stor inspiration at 

læse om Anker og Ingrid Jørgensen. Deres livsvalg byggede på værdier som fællesskab og fordybelse. De 

levede et liv, hvor mening og personlig frihed i højere grad var et ansvar, der lå i livet selv og ikke var 

noget, hver enkelt selv skulle finde ud af. Ankers folkelige og autentiske stil er anderledes end den 

opportunisme og populisme, vi ser i dag,” fortæller Julie Maj Jakobsen. Hun har skrevet en lang række 

bemærkelsesværdige forestillinger som blandt andre ”Himmel uden fugle” (Odense Teater) og 

”Aftenlandet” (Aalborg Teater). 

 

 

Mille Maria Dalsgaard: Mange unge føler handlingsangst 
Mille Maria Dalsgaard træder i karakter som instruktør og iscenesætter et stærkt hold: Dramatiker Julie Maj 

Jakobsen skriver forestillingen og skuespiller Maria Carmen Lindegaard står på scenen. For Mille Maria 

Dalsgaard er det vigtigt at trække en linje tilbage til en tid, som kan give os et perspektiv på i dag. At se 

tilbage, ikke bare til Sydhavnens, men hele Danmarks stolte rødder. ”Anker og Ingrid Jørgensen har 

handlet sig gennem hele deres liv med stor integritet. F.eks. valgte de at blive boende i Sydhavnen for at 

holde fast i det nære. Og Anker Jørgensen gennemgik personligt en masse faser af Danmarks historie, 

som f.eks. at være aktiv i modstandskampen. Det står i stærk kontrast til mange levebrødspolitikere i dag 

– og til mange unges oplevelse af at være enormt bundet af forventningspres og handlingsangst. Her kan 

vi lære noget af Anker og Ingrid Jørgensen og deres generation.” fortæller Mille Maria Dalsgaard.  

 

Billig-billetter til Sydhavnere 
Sydhavnens historie skal være tilgængelig for bydelens beboere. Derfor har Sydhavn Teater, med støtte fra 
Områdefornyelsen Sydhavnen, lavet en lokal billetkode, så Sydhavnere kan få billig-billetter til 35 kr. Koden 
sendes i første omgang til beskæftigelsesindsatserne i Sydhavnen, for ”det er vigtigt for os, at koden 
benyttes af mennesker, der reelt har brug for det,” fortæller Sydhavn Teaters kunstneriske leder Mille 
Maria Dalsgaard. 
 
 
PRESSEKONTAKT 
Karen Toftegaard ApS 

Karen Toftegaard: 2298 6743, karen@karentoftegaard.dk 

 

http://www.sydhavnteater.dk/forestillinger/marienborg/
mailto:karen@karentoftegaard.dk


 
 
 

FAKTA: MARIENBORG – NEJ TAK! 

 

To spillesteder: 

SPILLESTED: Postcaféen, Borgbjergsvej 26, 2450 Kbh SV. 

SPILLETID: 18. januar – 2. februar 2018 (tir-fre kl. 20.00, lør kl. 17.00) 

BILLETTER: 40 kr. – 125 kr. - billetlink  

 

SPILLESTED: Teatret ved Sorte Hest 

SPILLETID: 12. – 28. marts 2018 (man-fre kl. 20.00, lør kl. 17.00) 

BILLETTER: 40 kr. – 135 kr. - billetlink 

 

DRAMATIKER/FORFATTER: Julie Maj Jakobsen 

SKUESPILLER: Maria Carmen Lindegaard 

INSTRUKTØR: Mille Maria Dalsgaard 

MUSIK/LYDDESIGN: Johannes Smed 

SCENOGRAFIKONSULENT: Laura Rasmussen 

TEKNIK: Søren Hansen 

PRODUCENT: Mathilde Johnsen 

PR: Karen Toftegaard Aps 

GRAFIK: Robin Hart 

FOTO: Sofie Diemer 

CO-PRODUKTION: Sydhavn Teater og Teatret v. Sorte Hest  

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF: Statens Kunstfond, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Områdefornyelsen 

Sydhavnen, 3Fs Medie- og Kulturfond 

 

Tak til SydhavnsCompagniet 

 

 

FAKTA: Sydhavn Teater 

- Sydhavn Teater er stiftet i 2013 og er fra januar 2017 Lille Storbyteater i Københavns Kommune.  

- Sydhavn Teater har netop lanceret et uformelt format MISS SOFIES CHOICE. Det er Sydhavn Teaters 
bud på en temaaften med et eksperimenterende hit-and-run format, hvor aftenens indhold står i 
krydsfeltet mellem SoMe-fænomener og scenekunsten.  

- Sydhavn Teater er med-katalysator til udviklingen af bydelen Sydhavnen, og har bl.a. været 
medvirkende til at Københavns Kommune renoverede kapellet på Vestre Kirkegård, hvor 
kompagniet har spillet flere forestillinger.  

- Maria Stuart var første del af Sydhavn Teaters internationale, ambitiøse projekt MOD TIL 

OVERMOD, der er støttet af Bikubenfonden, og som skal gøre Sydhavn Teater til et mekka for 

internationalt kvalitetsteater, der vitaliserer og eksperimenterer med publikums rolle i kunsten. 

- De internationale instruktører, der medvirker i MOD TIL OVERMOD-projektet er: Alia Luque (ESP) - 
Maria Stuart (2017), Bombina Bombast (SE) (2018), Thorleifur Örn Arnarsson (ISL) (2019). 

https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/marienborg/
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/marienborg_nej/

