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Det Dramatiske Udgangspunkt præsenterer: 
 
DEN SOM BLINKER ER BANGE FOR DØDEN  
 

Achtung! Efter en lang turné er det Københavns tur til at opleve en hæsblæsende tour de 
force over Knud Romers smertelige barndomserindringer. Forestillingen spiller på Teater V i 
dagene 26, 27, 28, 29 og 30. marts. 

 
Onsdag den 26. marts kl. 20 åbner Teater V dørene for den anmelderroste publikumssucces DEN SOM 

BLINKER ER BANGE FOR DØDEN. Forestillingen har siden urpremieren i maj 2013 turneret landet 

rundt.  Nu har det københavnske publikum muligheden for at se iscenesættelsen af Knud Romers 

debutroman fra 2006. En bog som forfatteren bl.a. modtog De Gyldne Laurbær, Weekend Avisens 

Litteraturpris og BG banks debutantpris for. 

Skuespillerne Jonas Littauer og Mille Maria Dalsgaard spiller hele persongalleriet i et højt tempo ud og 

ind af situation og fortælling. Det er regnskabets time i denne teater-roadmovie gennem et dansk-tysk 

landskab mellem forfædre, Anden Verdenskrig og Nykøbing Falster. Et helvede af 

barndomserindringer, som serveres med musikalitet og humor.  

 

En søns gravskrift over sin mor 

DEN SOM BLINKER ER BANGE FOR DØDEN er en forvitret og forgrenet familiehistorie om en regelret 

og pertentlig dansk far, som høfligt viser nazisterne vejen til København ved deres indmarch i 

Danmark, en tysk mor iført tristesse og ozelotpels med hang til vodka, cerutter og Marlene Dietrich, 

en farfar, som er mislykket med alle sine forretninger, Onkel Helmut med granatsplinter i kroppen – og 

mange flere skæve personligheder.  

Midt i det hele en dreng, som vokser op mellem to kulturer: På den ene side arven fra den borgerlige 

tyske familie. På den anden side den provinsielle smålighed i Nykøbing Falster. Drengen Knuds skæbne 

bliver besejlet, da han første skoledag møder op i lederhosen. ”Tyskersvin” bliver han kaldt gennem 

hele sin skoletid, han bliver mobbet og banket på det groveste. Men mobningens epicenter er den 

tyske mor, som ekspedienterne ignorerer eller giver rådne varer, når hun forsøger at handle ind og 

som præsten nægter at give hånd efter julegudstjenesten. Kun på grund af én ting. At hun er tysker. 

 

Brutalt portræt af Danmark  
Den tekstnære iscenesættelse er udført af den polske instruktør Krzysztof Minkowski. Han er en af de 

unge instruktørtalenter, der er skudt frem i Tyskland og Schweiz i de senere år med iscenesættelser på 

bl.a. Maxim Gorki Teater i Berlin og Luzerner Theater i Schweiz. Instruktøren fortæller om sin 

fascination af bogen:  

Da jeg første gang læste Knud Romers roman, græd jeg. Jeg har sjældent oplevet så meget vold, 

humor og poesi i et værk. Efter jeg havde tørret mine øjne, forstod jeg, at bogen ikke kun handler om 

en traumatisk barndom og tyskerhad. Den handler om Danmark. Nykøbing Falster er Danmark. En lille 

by, hvor indbyggerne ikke vil lade deres nationale identitet og tradition kuppe af en fremmed. En by, 

hvor du hurtigt bliver udstødt, hvis du ikke lærer dansk hurtigt nok og ikke følger lokalsamfundets 

uskrevne regler. Utopien om en moderne social stat, hvor alle har chancen for at blive ligeværdige 

borgere, er i Danmark for længst passé. Det vil vi konfrontere publikum med i vores iscenesættelse. 

 

 

 

 



FAKTA 

Medvirkende: Jonas Littauer og Mille Maria Dalsgaard 

Iscenesættelse og tekstbearbejdelse: Krzysztof Minkowski 

Scenografi: Konrad Schaller 

Produktion: Det Dramatiske Udgangspunkt  

 

Pressen skrev:

 
 „(…)beretningen om den romerske barndom er så stærk, så brutal, så smertefuld - og til tider også 

galgenhumoristisk“. Iben Friis Jensen, Fyns Stiftstidende 
 
 
„(...) Stykket er fremragende på alle måder. Historien, skuespillerne, instruktionen, iscenesættelsen. Det hele.“,  

Bjarne Nielsen. Arbejderen 

 
 
„(...)de to skuespillere evner at leve sig dybt ind i de forskellige roller og give udtryk for romamens sproglige 

energi, dens vildtvoksende fantasi, humor, nostalgi og vrede...“ K. E. Watz, Folketidende Lolland-Falster 
 
SPILLEPERIODE 
TEATER V, København: 
Onsdag d. 26. marts, kl. 20:00, Valby-premiere 
Torsdag d. 27. marts, kl. 20:00 
Fredag d. 28. marts, kl. 20:00 
Lørdag d. 29. marts, kl. 17:00 
Søndag d. 30. marts, kl. 15:00 

 

STED 
Teater V, Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 

 

PRESSE 

Lena Hedegaard, PR & Marketing Teater V / lena@teater-v.dk / 20 33 37 07 

Rikke Helweg, PR Det Dramatiske Udgangspunkt / helweg.gowest@gmail.com / 60 12 51 53 

 

BILLETTER 

Køb online på www.teaterbilletter.dk eller ring på 70 20 20 96 

Løssalg 165 kr. (+bestillingsgebyr) 

+Kunde 105 kr. 

Unge (u/25 år) 95 kr. (+bestillingsgebyr) 

 

Fakta om bogen: 

„Den som blinker er bange for døden“ udkom i 2006. Det var Knud Romers debut som 

romanforfatter og den indbragte ham talrige prestigefyldte priser, bl.a. Boghandlernes Gyldne 

laurbær, Weekend Avisens litteraturpris og BG Banks debutantpris. Bogen er oversat til 12 sprog 

og har solgt 75.000 eksemplarer alene i Danmark. 

Fakta om medvirkende: 

Krzysztof Minkowski (f. 1980, Stettin, Polen) er uddannet instruktør fra den velrenommerede 

teaterskole ‚Ernst Buschʼ i Berlin. 

Konrad Schaller (f. 1977, Berlin) er uddannet scenograf og kostumedesigner ved 

‚Kunsthochschule Berlin Weissenseeʼ. 

Jonas Littauer (f. 1980, Århus) er uddannet skuespiller fra teaterskolen ‚Ernst Buschʼ i Berlin. 

Mille Maria Dalsgaard (f. 1980, København) er uddannet fra ‚Europäisches Theaterinstitutʼ i 

Berlin. 

Begge skuespillere bor i dag i Danmark. Fælles for instruktør og skuespillere er, at de har, hvad 

man kunne kalde en dobbelt national identitet med deres mangeårige ophold i Tyskland. 

http://www.teaterbilletter.dk/

