
 

 
 

Klassikeren DITTE MENNESKEBARN som teater  
 

Sydhavn Teater sætter klassikeren DITTE MENNESKEBARN 
op med fokus på den stærke kvinde og en fortælling om et 
klasseopdelt samfund. Martin Andersen Nexø skrev bogen 
for 100 år siden. Premiere den 4. september – på Østre 
Kapel på Vestre Kirkegård. 
 
DITTE MENNESKEBARN handler om, hvordan vi faktisk ændrer samfundet. Ditte er en karakter, der 
går igennem denne forandring. Sydhavn Teater fokuserer på den del af historien, der foregår i 
København og som publikum kommer vi til at opleve urbaniseringen igennem en menneskeskæbne. 
”Den 100 år gamle fortælling er stadig meget aktuel i dag, hvor vi også befinder os i en 
transformerende tid med byer, der udvider sig og vi skal organisere os på nye måder,” fortæller 
kunstnerisk leder Mille Maria Dalsgaard. ”Vi tager samtidige stilmidler og fortælleteknikker i brug, 
der leger med materialet og folder fortolkningen ud med et moderne blik.” Med andre ord kan man 
forvente en helt ny måde at opleve en gammel klassiker på. 
 
Martin Andersen Nexø var også en populær forfatter i Østtyskland, hvor instruktør Mareike Mikat 
voksede op. ”Han skrev historier om arbejderne og de lavere klasser uden en romantisk 
overklasse-vinkel. I stedet belyste han de strukturelle problemer med diskrimination i samfundet. 
Den stemme havde vi brug for.” Og det er netop klassesamfundet, hun har fokus på i iscenesættelsen 
af den velkendte klassiker. 
 

 
Hvordan er det nu lige med DITTE MENNESKEBARN? 
 
DITTE MENNESKEBARN blev skrevet i 5 bind af Martin Andersen Nexø i 1917-21. Den danske 
forfatters 2 hovedværker er blevet filmatiseret i to store filmklassikere.  

• I 1946 blev DITTE MENNESKEBARN filmatiseret med den kendte skuespiller Tove Maës i 
hovedrollen.  

• PELLE EROBREREN i 1987 blev filmatiseret af Bille August. 
 

Mens PELLE EROBREREN fokuserede på den personlige fortælling om en far og en søn, så var 
filmen DITTE MENNESKEBARN mere tro imod den socialistiske forfatters projekt om at skildre 
et samfund og en urbanisering. Det er fortællingen om livet på landet for ca. 100 år siden. Det 
handler om den fattige bastard-unge Ditte, der går så grueligt meget grumt igennem, men også 
har en ukuelig optimisme og en tro på det gode i mennesket. Sydhavn Teater tager også fat i det 
mere samfundsforandrende projekt – hvordan skaber man forandring i et samfund? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
Skuespillerne Maria Carmen Lindegaard (t.v.) og Mille Maria Dalsgaard er på scenen i Østre Kapel med 

DITTE MENNESKEBARN. Foto: Malik Grosos 
Download fotos i høj opløsning 

 

 
Pressekontakt: Karen Toftegaard, karen@karentoftegaard.dk, 2298 6743 
 
 

FAKTA: DITTE MENNESKEBARN 
 
Spillested: Østre Kapel på Vestre Kirkegård; Vestre Kirkegårds Allé 15 
2450 København SV 
Spilleperiode: 4. – 25. september 2021 
Spilletidspunkter: Premiere 4. september 2021 kl. 20.00 | Tirsdag – fredag kl. 20.00 | Lørdag 
kl. 17.00 
Billetpriser: 40 – 135 kr. – teaterbilletter.dk 
Sprog: Dansk 
 
Produktion: Sydhavn Teater 
Forfatter: Martin Andersen Nexø 
Forlag: Gyldendal 
Tekstbearbejdelse til scenen: Mareike Mikat & Mille Maria Dalsgaard 
 

http://www.karentoftegaard.dk/presseside-sydhavn-teater/
mailto:karen@karentoftegaard.dk
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/ditte-menneskebarn/


 

 
 

Instruktør: Mareike Mikat 
Medvirkende: Mille Maria Dalsgaard & Maria Carmen Lindegaard  
Scenograf: Laura Rasmussen 
Lyd- og Lysdesigner: Brian Larsen 
Videodesigner: Malik Grosos 
Produktionsleder & afvikler: Svend Holst 
Byg: Nyby Sceneteknik 
Scenografassistent: Johanne Hornum  
Instruktørassistent: Rikke Stächer Christensen 
Kostumeassistent: Katrine Engell 
Producent: Marie Egetoft 
Presse: Karen Toftegaard ApS 
Procesfotos: Malik Grosos 
Forestillingsfotos: Lars Grunwald 
 
Forestillingen er generøst støttet af: Augustinusfonden, Knud Højgaards Fond, Københavns 
Kommunes Scenekunstudvalg, Lemvigh-Müller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen 
 
Forestillingen baseret på historien Ditte Menneskebarn af Martin Andersen Nexø, udgivet 
af Gyldendal, produceret i samarbejde med Gyldendal Group Agency. 
 

 

FAKTA: Instruktør Mareike Mikat 
Mareike Mikat er en tysk teaterinstruktør født i Frankfurt. Hun er skuespillerchef og 
instruktør på Stadttheater Ingolstadt. Hun er uddannet i Teatervidenskab fra Humboldt 
universitetet (2003) og Teaterinstruktion fra Ernst Busch Scenekunstskole (2007), begge 
beliggende i Berlin. Hun har instrueret forestillinger på bl.a. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-
Platz Berlin, Maxim Gorki Theater Berlin og Staatstheater Stuttgart. I 2014 instruerede hun 
“Nora – Et mobilt dukkehjem” på Sydhavn Teater. 
 
FAKTA: Skuespiller Mille Maria Dalsgaard  
Mille Maria Dalsgaard er en skuespiller uddannet fra E.T.I. i Berlin (2006). Hun har arbejdet 
som skuespiller på tyske teatre i bl.a. Lübeck, Mannheim, Halle og Hamburg. Hun har også 
arbejdet på flere danske teatre. I 2013 stiftede hun Sydhavn Teater og har siden både spillet 
og instrueret forestillinger her. 
 
FAKTA: Skuespiller Maria Carmen Lindegaard 
Maria Carmen Lindegaard er skuespiller uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater 
(2010). Hun har været ansat ved Sydhavn Teater siden 2017, hvor hun bl.a. har haft bærende 
roller i forestillingerne “Luna Seconda”, “Marienborg – Nej Tak!”, “Maria Stuart” og 
“#ThelmaToo”. Tidligere arbejdede hun freelance på teater og TV, bl.a. DR-serien 
“Arvingerne”.  

 



 

 
 

 

 

 

FAKTA: Sydhavn Teater - den store og moderne fortælling 
Sydhavn Teater arbejder med de store, tidløse fortællinger og aktuelle temaer for vores 
samtid. Teatret vil bidrage til samtidens horisont og udvide perspektivet ved at fokusere på 
væsentlige emner og give dem et scenekunstnerisk udtryk. De scenekunstneriske greb er 
som oftest på tværs af discipliner, skåret ind til benet og med forhandlingen med publikum i 
centrum.  
Sydhavn Teater har indtil videre profileret sig som et teater, der skaber international 
scenekunst med lokal forankring og lykkes med det. International scenekunst, fordi teatret 
samarbejder med kunstnere fra forskellige dele af verden og samtidigt er attraktivt for 
kunst- og kulturturister i København; lokalt forankret, fordi det er en proaktiv del af 
Sydhavnens rivende byudvikling. Sydhavn Teater er stiftet i 2013 og er (siden januar 2017) 
Lille Storbyteater i Københavns Kommune. Fra 2021 med en større bevilling. 
 
www.sydhavnteater.dk  

http://www.sydhavnteater.dk/

