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Figur 1. Foto af Wislawa Szymborska
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Forord

Kære lærer  - Hermed information om det undervisningsmateriale du sidder med.
 
  

 

 
 
 
Nogle kan lide poesi.
Nogle – det vil sige ikke alle.
Ikke engang de fleste af alle, men de færreste.
Regner man skoler, hvor man skal,
og digterne selv, fra,
bliver det to personer per et tusind, omtrent…….       (Wislawa Szymborska)
 
       

Hvem læser digte udover digterne selv?....... Det gør skoleelever, som er tvangsindlagt! 
I denne pudsige tone af humor, ironi og livsklogskab skriver den nobelprisvindende polske lyriker 
Wislawa Szymborska om livet, så vi alle føler os ramt.  

Teaterforestillingen ”En kat i en tom lejlighed” er bygget op omkring 16 udvalgte Szymborska - 
digte sat i scenisk forløb. For at I kan drage nytte af elevernes teateroplevelse indenfor forskelli-
ge fag, har vi skabt dette undervisningsmateriale til jer. Materialet henvender sig specielt til ele-
ver fra og med 8. klasse og op til og med 3. gymnasieklasse og HF, men det kan læses og bruges 
af alle interesserede, der vil vide mere om digtene og forestillingen eller ganske enkelt introduce-
res til Wislawa Szymborskas poesi.



Figur 2. Szymborska collage
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Tvangsindlagt til digte uden kedsomhed
Emnerne er terrorisme, skilsmisse, kærlighed, Hitler, savn, landegrænser, had. Sproget er enkelt. 
Universerne mættet af knivskarpe billeder, der gør det let for eleverne at samtale om og 
analysere på. Vi inviterer med enkle fremgangsmåder eleverne til også selv at skrive et digt eller 
en kort tekst. 
Det centrale i skolematerialet er fem konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i fem af 
teaterforestillingens digte. Plus et forslag til, hvordan man afsluttende i klassen kan tale om hele 
teateroplevelsen. 

I afsnittet ’Præsentation og baggrund’ placerer vi stoffet i en ramme omkring Wislawa Szym-
borskas liv, om hendes hjemland Polen og om Alfred Nobel og Nobelprisen. Men – og dette er en 
vigtig pointe: Szymborskas lyrik smitter. Den er åben og enkel og igangsættende. Alle, elever som 
lærere, kan også bare læse løs, uden forhåndsviden.   

Afsnittet ”Fra digt til dramatik” henvender sig især til elever på dramalinjer og elever med særlig 
teaterinteresse. Her fortæller vi fra hvert vores faglige ståsted som skuespiller, instruktør og 
scenograf om, hvordan teaterforestillingen er blevet til. 

Materialet kan inddrages i dansk, drama, billedkunst, historie og samfundsfag.
Det repræsenterer varierende sværhedsgrader.
De ældre klasser kan arbejde med alle fem forløb. Til de yngre klasser anbefaler vi at starte med 
”Terroristen står og kigger”, og ”Skilsmisse”.

God fornøjelse og læselyst!  

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af:
Bodil Lassen, skuespiller, kunstnerisk leder Teater9Liv.
Ann Sofie Oxenvad, dramaturg og teaterpædagog. Underviser på Testrup Højskoles skrivelinje.
Mads Eske Brammer, layout



Figur 4. Wislawa Szyborskas signaturFigur 3. Ungdomsfoto Wislawa Szymborska
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Præsentation og baggrund
Om Wislawa Szymborska
Wislawa Szymborska er født i 1923 i Polen. I den tidlige barndom boede hun med sine forældre og 
sin storesøster på landet i nærheden af Poznan, og da hun var 8, flyttede familien til Krakow, hvor 
hun levede til sin død i 2012.
Wislawa Szymborska læste polsk og sociologi ved Jagielloński-universitetet i Krakow og arbejde-
de siden som redaktør på forskellige litterære tidsskrifter, med ansvar for poesi. 
Men først og fremmest skrev hun digte. Allerede som barn gik hun i gang, godt hjulpet på vej af 
sin far, der gav hende lidt lommepenge, hver gang hun skrev ham et digt. Store tykke romaner var 
det, hun egentlig først drømte om at skrive, men drømmen forsvandt. Måske fordi, siger hun selv, 
hun var for doven? Wislawa Szymborska debuterede som lyriker i 1945 og udgav i løbet af sit liv 18 
digtsamlinger. Udover digte skrev hun essays, anmeldte litteratur, arbejdede som oversætter fra 
polsk til fransk, lavede sjove og absurde illustrationer i form af tegninger og klippede collager. 

 
Hvem var hun? 
”Undrende, nysgerrig - og lidt sky”, siger den norske journalist Christian Kjelstrup efter mødet 
med hende. Szymborska beskrives som et beskedent og privat menneske, der først og fremmest 
ville have tid og ro til at arbejde. 
Hun modtog Nobels Litteraturpris i 1996, en prestigefyldt pris, som mange kun kan drømme om 
en dag at få. Szymborska fik den, men det var svært. Prisen gjorde hende verdensberømt, og det 
havde hun absolut ingen ønsker om at være. I fire år efter begivenheden skrev hun intet, og hun 
kaldte selv hændelsen ”Den store katastrofe”. For hende var det en katastrofe at skulle færdes på 
de bonede gulve, i pressens blitzlys, med en hale af spørgelystne pressefolk efter sig. Ligesom 
det brød forstyrrende ind i hendes forfatterarbejde at hun, som kvittering for Nobelprisen, i en 
årrække var forpligtet til at rejse på turnéer i hele verden og fortælle om sit forfatterskab og sig 
selv og svare på alverdens spørgsmål. 



Figur 6. ’Gode mor den yndigste til dig
skriver jeg et brev min mor den 
skønneste og giv et kys min 
yndlingsmama  Ichna’  

Figur 5. Wislawa 3 år

Figur 7. Szymborska ca.80 år 
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Hvad skriver hun om?
At levere svar på tilværelsens mange gåder er umuligt for Szymborska. Hun gør netop det mod-
satte, hun stiller spørgsmål. Hun undres og hun er nysgerrig.
”Min nysgerrighed er nok medfødt. Men jeg øver mig i at se på noget uden at dømme. Jeg lader en 
genstand være sig selv, min rolle er bare at reflektere over den”.
”She writes as if she thinks loud”, har filminstruktøren Woody Allan sagt. Og dermed beskriver han 
Szymborskas enkle sprog og klare tanke. Og, ikke at forglemme, hendes humor.
 
Hvordan opstår et digt? 
”Af og til kommer den første linje først, af og til den sidste, og så må man skrive digtet baglæns. Jeg 
anstrenger mig for at få det til at se ud, som om digtet er skrevet spontant.”
Szymborska tager meget fra naturen omkring os, hendes blik på verden kan være politisk, sam-
fundskritisk eller hverdagsagtigt. Mange digte handler om dyr. Eller, ikke bare om dyr, men om alt 
som ikke kan tale for sig selv: en kat, en myre, Adolf Hitlers mor, de sejlende skyer på himlen og 
det blæsende ørkensand på jordkloden. Netop fordi Szymborska giver mæle til andre, formår hun i 
løbet af sine digte at betragte verden fra stadig nye vinkler. Det er det, der får os som læsere til at 
føle, at hun taler ind i vores tid. 
I Polen er det helt almindeligt i hverdagen  at læse digte og kende værker, som landets poeter har 
skrevet, meget mere udbredt end i Danmark. Bed tilfældigt forbipasserende på gaden i Krakow om 
at citere Szymborska, og de vil straks gøre det. Hun er og har længe været ´vores Szymborska´ i 
Polen. Ved hendes død i 2012 udbrød der flere dages landesorg. Fra domkirkens klokkespil i Kra-
kow tonede hendes yndlings-jazztema ud over byen og en kendt polsk bokser lagde en blomster-
krans på hendes grav. Szymborska favnede bredt fra boksekampe til moderne jazz.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Figur 8. Demonstration i Warszawa 2017 
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Szymborskas Polen
Det land Szymborska er vokset op i, har langt tilbage i tiden været præget af store omvæltninger.  
Krige og udslettelser, patriotiske opstande, militarisering af samfundet og til sidst, efter Berlin-
murens fald i 1989, overgang til demokrati.  
 
Polen er arealmæssigt ca. 10 gange så stort som Danmark og ligger i Østeuropa ved Østersøen. 
Landet grænser op til Tyskland, Rusland, Litauen, Hviderusland, Ukraine, Slovakiet og Tjekkiet.  
 
Det vil sige, sådan er det i dag. 

De grænser, der definerer Polens beliggenhed, har nemlig været til forhandling om og om igen, 
langt tilbage i tiden. Dels på grund af mange territoriale stridigheder og krige, der har hærget 
området, dels i forbindelse med fredsforhandlingerne efter først 1. og sidenhen 2. verdenskrig.
Wislawa Szymborska var 16 år, da 2.verdenskrig brød ud, og som det skete for uendelig mange 
polakker, blev hun dybt mærket af den tyske okkupation. Folkeskoler blev taget af besættelses-
magten og børn forhindret i at gå i skole.  Også Wisława Szymborska. Hun var dog så heldig at 
komme  i en illegal skole  under Wawel Slot, hvor hun blev undervist.
 
Hitlers nazistiske racepolitik blev en realitet i Polen, hvor den jødiske del af befolkningen  blev 
tvangsforflyttet til ghettoer i de større byer og senere fragtet til koncentra tionslejre ude på lan-
det. 



Figur 9. Kazimierz er det jødiske kvarter i Krakow.  På Plac Bohaterow getta (Ghettoens heltes plads), som var den centrale plads, hvorfra jøderne blev 
sendt afsted til udryddelseslejrene, står idag en masse tomme stole.
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Efter flere års skolegang under jorden afsluttede Szymborska sine eksaminer i gymnasiet i 1941.
I 1943 fik hun arbejde indenfor jernbanesektoren og undgik ved et tilfælde at blive sent til Tysk-
land i tvangsarbejdslejr. Det lykkedes hende at få et arbejde, der gik ud på at illustrere engelske 
tekstbøger, og sideløbende skrev hun historier og digte. 

Da krigen sluttede i 1945, startede Szymborska på Jagiellonski Universitet, hvor hun studerede 
polsk litteratur, hun skiftede senere fag og læste sociologi. I 1948 droppede hun ud af sine studier 
på grund af økonomiske vanskeligheder.

Hvis du vil læse mere:
 
Det moderne Polen
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98steuropa/Polen/Polen_(Historie_-_Det_moderne_Polen)

 
Allierede i 2.verdenskrig
http://historiskerejser.dk/allierede-i-2-verdenskrig/ 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen   

Tysklands besættelse af Polen 
https://da.wikipedia.org/wiki/Felttoget_i_Polen_i_1939



Figur 10. Alfred Nobel
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Hvis du vil læse mere:

Alfred Nobel’s life and work
https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-life-and-work/ 

Alfred Nobel var den rigeste vagabond i Europa 
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2018/08/alfred-nobel-rigeste-vagabond-europa

Alfred Nobel og Nobelpriserne
I 1996 fik Wislawa Szymborska som fortalt Nobels Litteraturpris.
Alfred Nobel (1833-1896) var en anerkendt videnskabsmand, opfinder og fabrikant og en af Euro-
pas rigeste mænd. Han blev i løbet af sin karriere indehaver af over 300 patenter og ejede efter-
hånden fabrikker i hele Europa, som han uafbrudt pendlede mellem med tog. ’Europas rigeste 
vagabond’ fik han som tilnavn.  

Alfred Nobel blev født i Stockholm i 1833, studerede kemi, ville egentlig læse litteratur, men det 
fik han ikke lov til af sin far. Han opfandt og patenterede dynamit i 1867 og herefter en række 
afledte produkter. Alfred Nobel opbyggede et paneuropæisk industriimperium, som omfattede 
sprængstoffer og våbenproduktion. 
 
Han forblev ugift og havde ved sin død i 1896 ingen arvinger. Han efterlod sig 31 millioner svenske 
kroner ( svarende til 1,5 mia. i dagens svenske kroner) til etableringen af fem Nobelpriser. I fysik, 
kemi, medicin eller fysiologi, litteratur og »indsats for internationalt broderskab, reduktion af 
stående hære og fremme af fredskongresser«. 

Sidstnævnte kaldes i dag Nobels Fredspris.

 



Figur 11. Ukendt 

Figur 12. ”Sort sang”
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Fra digt til dramatik - skuespilleren 
Skuespiller Bodil Lassen fortæller om sit arbejde med Wislawa Szymborskas tekster
Jeg har altid holdt af digte. Som skuespiller elsker jeg at have replikker med få ord og sige alt 
det andet nødvendige med øjne, hænder, tavshed, åndedræt, arme og ben. Jeg falder i søvn som 
publikum, når teater bliver ordrigt. Det kan være skræmmende uinteressant at høre på. Skue-
spillere, der taler i lange tirader. Meget mere spændende er det at opleve dramatik med få ord og 
stilhed på en teaterscene - Hvad sker der nu? -  tænker man som publikum, og der knokles videre 
inde i hovederne på stolerækkerne. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg har tidligere lavet teaterforestillinger, hvor tekstgrundlaget var digte: Edith Södergran,  
Federico García Lorca, Emily Dickinson. Ord i digte kan noget, fordi de er udvalgte, og fordi der er 
kælet for dem. Ikke at man skal behandle dem med ærefrygt, tværtimod. Gør man det, bliver det 
selvhøjtideligt, og det hader jeg. Ordene skal flyde og bruges ubesværet.  



Figur 13. Udsnit af Szymborska collage 2. Lay out: Kristine Ida. Figur 14. Szymborska collage 2
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Da jeg hørte Wislawa Szymborskas ord første gang, elskede jeg dem straks. De gik lige i hjertet på 
mig.  Jeg havde fået en ny ven, der så og hørte og drømte, så det gav genlyd i min verden. Ikke at 
jeg vil bekræftes. Jeg vil overraskes og udfordres og det sker, når jeg læser og hører Szymborska.  
 
Hun skriver stærke digte, der fortæller om livets vilkår og smerte og skønhed. Hun har politiske 
digte, der taler om grænser og terrorisme. Hun har samfundskritiske digte, fulde af ironi og  
humor og livsfilosofiske digte om hverdagsemner, hvor hun bringer os alle ind i uventede rammer. 
Det giver os et helt nyt syn, når hun fortæller om sin mand i livskrise, der lægger sig på sofaen, 
med ryggen mod verden og kryber sammen som et lille barn. Hun er mester i at give os nye øjne 
at se med og nye ører at høre med. En anden forståelse for den verden vi lever i, bliver skabt. 
Hun favner det hele. Markante er hendes skiftende synsvinkler og hendes måde at give en myre, 
små blomster og et egetræ betydning på, på linje med en finanssektor, fredsforhandlinger og 
parforholdskriser.  Szymborska har taget plads i mange menneskers hjerter i lande i hele verden. 
Den kvinde, hvis digte er oversat til fransk, kinesisk, tysk, engelsk, ukrainsk, svensk m.fl. sprog 
fortjener mere. En teaterudgave for eksempel.  
 
Det var den følelse, der satte gang i vores arbejde hen mod teaterforestillingen ”En kat i en tom 
lejlighed”, der fik urpremiere på Åbne Scene på Godsbanen i Aarhus i 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan Szymborska inspirere flere til at læse digte?  

Måske. Og måske går det lettere efter sammen med andre at have set ”En kat i en tom lejlighed” 
og sikkert snakket med hinanden om, hvad Szymborska har overrasket dem til at se. Jeg håber, 
at flere bliver mindet om, hvor fantastisk et redskab sproget er, og måske selv begynder at  
digte. Eller bare skrive. Det er sjovt. Sprog er en gave, som man kan være vred med, kærligheds-
fuld med, man kan synge på det og frem for alt skabe nye verdener med det. Som at tegne.  
Jeg duer ikke til at tegne, men jeg kan med Szymborskas ord male nødvendige billeder med 
sproget. 

Tak, Szymborska, for lån af din pen!



Figur 15. Illustration wirecat.tumblr.com
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Fra digt til dramatik - instruktøren
Samtale med Isabelle Reynaud – instruktør på ”En kat i en tom lejlighed”
Hvad har du gjort, for at Szymborskas digte fungerer som dramatiske tekster, altså som teater-
tekster?

Først og fremmest skulle jeg lave en ramme eller en dramaturgi. Selve teksten har nemlig ikke en 
dramaturgi iboende. 

 Dramaturgi? 
Dramaturgi betyder en spændingslinje eller en rækkefølge med en hovedudvikling og et højde-
punkt. 
Det har digtene ikke i sig selv. Jo…. De har det hver for sig som enkeltstående tekster, men ikke, 
når de, som her, er sat i forløb. Min opgave som instruktør var derfor at lave en ramme omkring 
de udvalgte digte.  
Den ramme kaldte jeg en bogdramaturgi.

Hvad forstår du ved bogdramaturgi?
Når jeg sidder på tilskuerpladserne og kigger ned på scenen, ser jeg scenegulvet foran mig, som 
en opslået bog. Sådan at forstå, at scenen er opdelt i to dele. Der er en side til højre og en side 
til venstre. Det bliver først synligt efter det fjerde digt i teaterforestillingen, hvor lyset bliver sat 
i midten som en grænse. Grænsen markerer indersiden af bogryggen, hvor bogen er slået op.  –  
Man kan se  fire hvide pletter på gulvet. De symboliserer afgrænsningen af bogen, dvs. bogens 4 
hjørner.
I starten af forestillingen hører vi først en lille bid af digtet ”En kat i en tom lejlighed”.  Når Bodil 
derefter kommer ind på scenen, går hun fra det ene boghjørne langs kanten af bogen hen til 
midtscenen/bogryggen. Herfra annoncerer hun bogens forfatter ’Wislawa Szymborska’, hvoref-
ter hun ’laver’ titlen eller ’staver’ titlen…. Her bliver det fysisk teater. Hvert eneste bogstav bliver 



Figur 16.    Illustration af bogdramaturgi princip på scenegulv med rekvisitter wirecat.tumblr.com 

Indledning        13

stavet, bliver skrevet i luften med tegn, der ligner døvesprog. 
Er det døvesprog?? 

Nej.  Det er en form for vittighed.  Det er nogle bogstavillustrationer, man også kan bruge, når 
man underviser i sprog, f.eks. dansk som fremmedsprog. 
Bodil går derefter fra venstre til højre med mindre bogstaver og staver det, der er ’undertitlen’.
På den måde bruger vi hele tiden elementer fra bogens verden. 

Kan du nævne flere eksempler?
Vi har i scenografien en aflang, fjedrende bænk, hvorpå der står ’mellemrumstasten’. Inspireret af 
tastaturet på Wislawa Szymborskas larmende gamle skrivemaskine, den som hun skrev alle sine 
digte på.  Og ’fodnoter’ – dem har vi også.  Vi bruger dem, når der er ord i et digt, der er svære at 
forstå. Spøjst – det er helt i Szymborskas ånd at lave en forklarende fodnote. Fodnoten bliver sagt 
i det nederste hjørne, gennem en kattelem.
Vi bruger bogens og bogstavernes verden til at give teaterforestillingen en struktur, som vi håber, 
man kan mærke som tilskuer. Den skal ikke aflæses som en bog, men man kan mærke, at der ’er’ 
noget – og det er det, der får tingene til at hænge sammen, tror jeg.

Der er også, når forestillingen er slut, en ’epilog’, med et CV for Szymborska, hvor der bliver sagt, 
hvornår hun døde osv. Det er nogle af de bogdramaturgiske kendetegn, vi arbejder med.  Jeg tror 
ikke, at ordet ’bogdramaturgi’ eksisterer, det har vi bare fundet på. Og det er her, tingene gerne 
skulle gå op i en højere enhed. Vi vil gerne have, at litteratur og scenekunst støtter op om hinan-
den, mere end de to områder har gjort før. At de bliver endnu større end de var før, men uden at 
de tager fra hinanden.
Et andet stort spørgsmål var, hvordan Bodil skulle fortolke eller fremføre teksterne.
I løbet af prøveforløbet blev jeg mere og mere klar over, at fortolkningen lå mellem digtene – dvs. 
i de fysiske handlinger skuespilleren har, fra det ene digt slutter til det næste begynder. Når Bodil 
fremfører digtene, er målet, at de ikke skal fortolkes følelsesmæssigt. 

Hvorfor ikke?
Fordi  tilskuerne helst selv skal ’læse med’. Dvs. når Bodil fremfører eller siger digtene, må de 



Figur 17.  Illustration af belysningsprincip i ’En psalme’ wirecat.tumblr.com 
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helst ikke blive forstyrrede af Bodils egne følelsesbilleder. Det optimale er, at tilskuerne følger 
deres egne indre billeder, når de hører ordene. Skuespilleren skal beherske en teknik, hvor hun/
han fremsiger ordene og går med ordene uden at fortolke de følelser, der tales om. På det her 
punkt er skuespillerens arbejde meget vigtigt for forestillingen.
Målet er at kunne give publikum rum og ro til at lytte til digtene. Det kræver endvidere også, at 
dramaturgien mellem digtene er afvekslende, spændende, varieret og humoristisk… og ikke 
kedelig!  

Det der sker på scenen må vel aldrig være kedeligt?
Selvfølgelig ikke!! Helt enig. Men hvis rummet, spillet mellem digtene er kedeligt og uvarieret, så 
er man væk – man bliver ukoncentreret og mister evnen til at lytte. Det er meget vigtigt at være 
bevidst om det.
Det er også vigtigt for mig, at selve forestillingen spejler Szymborskas kendetegn, dvs. både den 
der spøjse, ironiske, humoristiske del af hende, men også det politiske og det skarpe. Alt det 
overraskende ved Szymborska i form af billeder man ikke forventer. Det skal være der, for at jeg 
kan sige, at vi forløser digtene dramatisk.

Fra digt til dramatik - scenografen
Kirsten Thomsen, scenograf på ”En kat i en tom lejlighed”, fortæller om sit arbejde med 
scenografien

Mit arbejde som scenograf går ud på at skabe et rum, en fysisk ramme, som kan spille sammen 
med forestillingens tekst og samtidig give skuespilleren en konkret verden at bevæge sig rundt i 
på scenen.
Vi har prøvet at spejle Wislawa Szymborskas personlighed i forestillingen, og det gør vi bl.a. i 



Figur 18.   Illustration af belysningsprincip i ’Vor tids børn’ wirecat.tumblr.com
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scenografien. Szymborska var meget optaget af naturen, og det kan være svært at bringe den 
ind i scenerummet.  Vi fandt frem til at gøre det med lys – via lyssætninger der danner skyggespil, 
ligesom naturen har sit skyggespil.
Vi har også en rotte på scenen. Den har vi taget direkte fra Szymborska, som elskede alle former 
for kitsch. Da Bodil og jeg var på studietur til Krakow, besøgte vi ”Szymborska`s Drawer”, en ud-
stilling, der beskriver Szymborska og hendes liv i Krakow. Her så vi en lille bitte tøjdyrsrotte i en af 
hendes skuffer. Inspireret af Szymborskas begejstring for kitsch legede vi med tanken om, at der 
kunne være en absurd stor forstørrelse af den lille tøjdyrsrotte på scenen. Det er blevet til den 
kæmperotte, som vi fik en dukkemager til at lave, og som er en del af scenografien. Den fungerer 
som medspiller, en væg eller den bliver brugt som et møbel.  
Ud over at rotten er et naturelement i scenerummet, er den også en del af et ´collageprincip’. 

Szymborska elskede at lave collager, og i collager sætter man ting sammen, som egentlig ikke 
hører sammen. Rotten er grotesk stor i forhold til virkeligheden og i forhold til det lille menneske, 
skuespilleren, på scenen. Et andet overdimensioneret scenografielement er mellemrumstasten. 
En hilsen til Szymborskas gamle hakkebræt af en skrivemaskine, som hun skrev alle sine digte 
på. Den fungerer på scenen som en bænk. Igen to ting fra forskellige verdener, der bringes sam-
men. 
Og kattelemmen. Den bruges her som ’fodnotelem’. Fodnoter finder man i bøger. På scenen for-
klares vanskelige ord og begreber ud gennem en kattelem, klart nok! En konkret og collageagtig 
måde at bringe bogens og kattens verdener sammen på.  
Alle de sammenbragte ting er på scenen af en grund. Det er vigtigt. De er ikke udtryk for en fiks 
idé.  De er der for at gøre Szymborskas verden konkret og sanselig for publikum.  
Vi har haft tilskuere fra Polen inde at se ”En kat i en tom lejlighed”, og de siger, at det er lykkedes 
for os. At rotten f.eks. er lige i Szymborskas ånd, og at der i det hele taget er meget af hendes 
humor i scenografivalget.
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Oversættelse Janina Katz og Inger Christensen. Trykt i digtsamlingen ”Lots Hustru og andre kvinder” (1981). Publiceret første gang på polsk i digtsamlin-
gen Wielka liczba (1976).                  Figur. 19 Foto Duke Denver Film

Wislawa Szymborska ”Terroristen står og kigger” 
Bomben springer i baren kl. tretten tyve.
Lige nu har vi kun tretten seksten.
Nogle kan stadigvæk nå at gå ind.
Og andre ud.

Terroristen står allerede på den anden side af gaden.
En afstand der frir ham for det onde,
og så er udsigten ligesom i biografen.

En kvinde i gul jakke, hun går ind.
En mand med mørke briller, han går ud.
Drenge i cowboybukser, de snakker.
Tretten sytten plus fire sekunder.
Den mindste er sgu heldig, han tager sin motorcykel,
men den højeste af dem, han går ind.

Tretten sytten plus fyrre sekunder.
En pige kommer gående, med et grønt bånd i håret.
Men pludselig skygger bussen, så hun ikke kan ses.
Tretten atten.
Pigen er der ikke mere.
Mon hun var dum nok til at gå ind?
Vi får se, når de engang skal bæres ud.

Tretten nitten.
Næh, der er vist ingen der går ind.
Til gengæld en tyk skaldet mand der kommer ud.
Men det ser ud som om han leder efter et eller andet i lommen,
og klokken tretten tyve minus ti sekunder
går han derind igen efter sine elendige handsker.

Den er tretten tyve.
Tiden slæber sig af sted. 
Det må bestemt være nu.
Nej, ikke endnu.
Jo, nu.
Bomben springer.
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Opgaver til digtet ”Terroristen står og kigger”
 
Arbejdsopgaver i klassen før teaterbesøget

I skal arbejde sammen to og to.  
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for de andre, hvad I finder ud af.  

Læseøvelse

Læs digtet højt for hinanden. 

Skriveøvelse

Skriv hver for sig eller sammen et digt med samme titel ”Terroristen står og kigger”, hvor I 
tager stilling til følgende spørgsmål: 

• Hvor foregår jeres digt?  I hvilket land? Hvor i landet?  I byen? På et hospital? En skole 
eller en koncert? Eller et helt 5. sted?

• Hvornår står terroristen og kigger? Før eller efter eksplosionen? Hvilken betydning har 
det valg for jeres digt?

• Er terroristen i jeres digt mand eller kvinde? Gammel (over 40) eller ung (under 25)? 
• Hvorfor er personen blevet terrorist?
• Har han eller hun medskyldige, eller arbejder han/hun alene?

Diskussionsøvelse

Læs jeres/dit digt højt for hinanden. 

Diskutér med hinanden, hvad der kan bringe mennesker i stand til at begå terror?

 
Analyseøvelse

I terrorhandlinger er der på den ene side en (eller flere) terrorist(er) og på den anden side et 
(eller flere) offer(re). 

Læs Wislawa Szymborskas digt igen med denne problematik for øje.
 
Szymborskas beskrivelse af ofrene. 

Hvad er karakteristisk? Kan man tale om tilbagevendende træk? Hvorfor?  

Find eksempler i teksten. 
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Szymborskas beskrivelse af terroristen
 
Hvordan er den? Hvordan bringes han til stede i digtet? Direkte? Indirekte?  

Find eksempler i teksten. 

Diskutér hvilke pointer I ser i de forskellige beskrivelser.
 
Hvad understreger Szymborska hermed? 

 
Arbejdsopgaver på klassen efter teaterbesøget 

I skal arbejde sammen to og to. 
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for de andre, hvad I finder ud af.  

Erindring
Hjælp først hinanden med at huske, hvordan ”Terroristen står og kigger” blev fremført på  
scenen.
I husker sikkert vidt forskellige ting, men prøv at sætte det sammen til en fælles beskrivelse af, 
hvad I oplevede.
 
Scenebilledet
Hvad så I? Hvor opholdt skuespilleren sig? 
Hvad gjorde hun?  Brugte hun ting (rekvisitter)/møbler på scenen? 
Blev hun på et sted eller bevægede hun sig rundt? 

Hvis du vil læse mere: 

Norsk politi: Angreb på moské efterforskes som terror 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/norsk-politi-angreb-paa-moske-efterforskes-som-terror 

Kundbysagen  
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tema/kundby-sagen

Terrorangrebene i København 2015
https://da.wikipedia.org/wiki/Terrorangrebene_i_K%C3%B8benhavn_2015 

Massakren i Nice 2016
https://da.wikipedia.org/wiki/Massakren_i_Nice_2016 

Rote Armee Fraktion
https://da.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion 



Figur 20. Szymborska collage
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Skuespillerens opmærksomhed og blikretning 
Hvorhen rettede den sig? 

Lyset 
Skiftede det eller var det uændret? 

 
Lydbilledet
Hvad hørte du? Hvilke lyde husker du? 
Var der tyst eller larmede det?
Var der musik? 
Var der baggrundslyd?  
Hvordan blev teksten fremført? Var der ting, man som tilskuer blev ekstra opmærksom på? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvordan blev digtet forløst på scenen? Med dramatisk voldsomhed? Eller afdæmpet? 

Hvordan forholder det sig til digtets første ord ”Bomben springer klokken….”? 

Kan I se nogle specielle pointer i det valg? 



(oversættelse Janina Katz og Uffe Harder fra digtsamlingen ”En kat i en tom lejlighed”, Husets Forlag, 1996
Digtet er her nedskrevet i den lidt forkortede sceniske version, der bruges i teaterforestillingen)                                                   Figur 21. Foto Barbara Katzin
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Wislawa Szymborska ”Hitlers første fotografi” 
Hvem er det søde barn i kjoleliv?
Det er jo lille Adolf, hr. og fru Hitlers søn.
Måske bliver han dommer?
Måske tenorsanger i operaen?
Hvis er denne lille hånd, hvis øret, øjet, næsen?
Og maven fyldt med mælk? Det ved man ikke endnu:
en tømrers, en doktors, en købmands, en præsts?
Hvor skal de morsomme små fødder vandre hen, ja hvorhen?
I haven, i skole, på kontoret, måske til bryllup
med borgmesterens datter?

En lille skat, en kerub, en trold, en lysstråle.
Da han for et år siden kom til denne verden,
manglede der ikke tegn fra himlen og jorden:
forårssol, pelargonier i vinduerne,
og moderens profetiske drøm  lige før nedkomsten:
at se en due i drømme – en glædelig nyhed.

En sut, en ble, en hagesmæk, en skralde.
Knægten syv-ni-tretten og Gud være lovet, er rask
og ligner børn i alle andre fotoalbummer.



Opgaver til digtet ”Hitlers første fotografi” 
 
Som introduktion til digtet ”Hitlers første fotografi” skal I arbejde under overskriften:

”Mit første fotografi”
 
I skal arbejde sammen to og to. A og B.

Sæt jer overfor hinanden. Luk øjnene.  
Forestil jer hver især  et foto af jer selv som barn. Der dukker helt sikkert flere op.  
 
Udvælg og fasthold et af dem og glem de andre. 
Gør  din erindring konkret: Hvor er du henne på fotoet? Hvor gammel er du? Dit tøj. Hvad har du 
på? Hvordan ser baggrunden ud? Er du alene?  Etc.etc.

A, stadig med lukkede øjne, beskriver sit fotografi for B, så B kan se det for sig. 
B genfortæller herefter  for A, hvordan fotografiet ser ud. 
Byt roller. Nu er det B´s tur til at gøre det samme.

Hvordan påvirkede det dig at huske billedet af dig selv som barn? Blev du glad? Trist? Vred? 
Længselsfuld?
Hvad oplevede B, da A beskrev sig selv?
Hvad oplevede A, da B beskrev sig selv? 

                                                            
”Hitlers første fotografi”   

Læs digtet ”Hitlers første fotografi” højt for hinanden.
Hjælp hinanden med at forstå ukendte ord og udtryk. 

Szymborska beskriver Hitler, en grusom magtperson, ved hjælp af et foto af ham som barn.                                

Hvilken effekt har det? Hvad får det jer til at tænke på? 

Diskutér med hinanden, hvordan det påvirker jeres læsning.

”Almindelighedsperspektivet” 
Vi er alle født som små, lækre, uskyldige babyer. 
Kunne vi alle også udvikle os til at blive diktatorer? 

Tidsperspektivet – hvad sker der i livets lange løb?

Opgaver til digtet ”Hitlers første fotografi”
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Arbejdsopgaver på klassen efter teaterbesøget. 

I skal arbejde sammen to og to. 
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for andre, hvad I finder ud af.  

Erindring 
Hjælp først hinanden med at huske, hvordan ”Hitlers første fotografi” blev fremført på scenen.
 
I husker sikkert vidt forskellige ting. Prøv at sætte sammen til en fælles beskrivelse af det, I 
lagde mærke til. Sæt det sammen i et forløb. Hvis I i starten absolut intet husker, så brug de 
efterfølgende spørgsmål som igangsættere for jeres erindring.

Scenebilledet.
Hvad så I? Hvor opholdt skuespilleren sig? Hvordan startede scenen? Hvad gjorde skuespille-
ren? Brugte hun ting (rekvisitter)/møbler på scenen? Hvilke? 
Lyset – skiftede det eller var det uændret? 

 
Lydbilledet
Hvad hørte du? Hvilke lyde husker du? Var der tyst eller larmede det? 
Var der musik? Var der baggrundslyd?  Hvordan blev teksten fremført? Var der ting, man som 
tilskuer blev ekstra opmærksom på? Hvorfor/hvorfor ikke?

Scenisk forløsning
Hvordan brugte skuespilleren Rotten?
Kattelemmen? Lagenet? Overhead-projektoren?
Skuespillerens opmærksomhed - hvorhen rettede den sig? 

Hvad er forskellen på at læse ”Hitlers første fotografi” som digt og se det på teatret? 

Figur 22. ”To aber af Breughel” hedder et digt af Szymborska. Inspireret af dette 
maleri af Pieter Breughel den ældre   (1527-1569)
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(Skrevet til opførelse med akkompagnement af jazzmusiker Tomasz Stánko. Opført første gang på Krakow Opera 27.01. 2009. 
Oversættelse polsk-engelsk Clare Cavanagh. Oversættelse engelsk-dansk Isabelle Reynaud og Bodil Lassen.)                           Figur 22. Foto Barbara Katzin

Wizlawa Szymborska  ”Skilsmisse”
For børnene første gang verden går under 
For hunden en ny mor
For katten en ny far 
For møblerne og trappen hulter til bulter
For væggene lyse firkanter, hvor billederne hang
For naboerne nye emner, et brud på kedsomheden
For bilen bedre hvis der var to
For bøger, digte – fint, ta’ hvad du vil.
Værre er det med fladskærmen og espressomaskinen.
For ikke at tale om brugsanvisningen.
Hvad med fornavnene?  
er de stadig bundet sammen med konjunktionen ’og’.
eller er de skilt ad - af et punktum.
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I skal arbejde sammen to og to. A og B. 
Læs digtet højt for hinanden. 

Digtets form
Digtet gør brug af opremsning og gentagelser. 
Hvad opnår Szymborska ved det?

Find gentagelser i teksten.  
Hvad betyder gentagelsen og rytmen for digtet?  
Find frem til, hvor trykket i ordene ligger.  
Er der brud på rytmen? Hvor?  
Hvad sker der, når rytmen brydes? Er rytme og rytmebrud betydningsbærende for indholdet? 
  
Læs derefter digtet i kor, A og B. 
- det kræver stor enighed om rytme, betoninger og tempo.

Find sammen med et andet par i klassen.  
Læs højt sammen, alle 4.  
 
Læs evt. digtet i kor, hele klassen.
Her skal man for alvor være enige om en talt rytme. 
 
Find tilbage til din oprindelige makker.  
Udforsk og dyrk jeres talte rytme i oplæsningen.  
Lad den gerne udvikle sig i retning af jeres helt egen rap. 

Digtets indhold
Hvilke former for skilsmisse kender I? 
Er skilsmisser per definition ulykkelige? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Findes der lykkelige skilsmisser? Hvornår? 

Skriv eksempler ned på
1) lykkelige skilsmisser
2) ulykkelige skilsmisser

 
Dit eget skilsmissedigt
Skriv en tekst, hvor du begynder med ordene:
 ”Jeg glemmer aldrig dengang ...”. Skriv løs i max. 5 min. 
Skriv teksten ned (forkort den) til 7 linjer. Dit digt behøver ikke rime.
 
Læs jeres digte højt for hinanden. 

Opgaver til digtet ”Skilsmisse”



Figur 23. Szymborska collage
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Arbejdsopgaver til digtet ”Skilsmisse ”på klassen efter teaterbesøget
 
I skal arbejde sammen to og to.  
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for andre, hvad I finder ud af.  

Erindring
Hjælp først hinanden med at huske, hvordan digtet blev fremført på scenen. 
I husker sikkert vidt forskellige ting. Prøv at sætte sammen til en fælles beskrivelse af det, I 
lagde mærke til.

Scenebilledet
Hvad så I? Hvor opholdt skuespilleren sig? Hvad gjorde hun som en form for optakt til selve 
digtet?  Hvordan brugte hun Rotten? Var der andre ting i scenerummet (rekvisitter), der i denne 
sammenhæng blev bragt i fokus?  (Scenografiske pointer) 
Blev hun på et sted, eller bevægede hun sig rundt? 
Skuespillerens opmærksomhed/blikretning – hvorhen rettede den sig?  
Lyset – skiftede det eller var det uændret? Hvad blev især belyst i denne scene? 

 
Lydbilledet
Hvad hørte du? Hvilke lyde husker du? Var der tyst eller larmede det?
Var der musik? Var der baggrundslyd?  Hvordan blev teksten fremført? Var der ting, man som 
tilskuer blev ekstra opmærksom på? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvordan blev digtet forløst på scenen?
Med dramatisk voldsomhed?  Eller afdæmpet?

Hvad er forskellen på at læse digtet og se det på teatret? 
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Wislawa Szymborska ”En psalme”
Å!, hvor de menneskelige staters grænser er utætte!
Hvor mange skyer sejler ikke ustraffede over dem,
hvor meget ørkensand bliver ikke blæst fra det ene land til det andet

Behøver jeg her at nævne den ene fugl efter den anden, når de flyver,
eller netop sætter sig på en forladt bom?
Det er nok, at det er en gråspurv – har den en grænsehale,
selvom dens lille næb stadig er lokalt. 

Af utallige insekter vil jeg nøjes med en myre,
som mellem grænsevogterens venstre og højre sko
ikke føler sig forpligtet til at besvare spørgsmålene:
Hvorfra og hvortil?

Åh, gid man nøjagtigt kunne se hele den uorden på én gang
på alle kontinenter!
Og hvem, om ikke en blæksprutte, så frækt langarmet,
trænger sig ind på territorialfarvandets hellige zone?

Kan man overhovedet tale om en orden af en slags,
hvis man ikke engang kan skubbe stjernerne til side
for at blive klar over, hvilken af dem der lyser for hvem?
Kun det der er menneskeligt kan virkelig være fremmed.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (oversættelse Janina Katz og Uffe Harder fra digtsamlingen ”En kat i en tom lejlighed”, Husets Forlag, 1996
Digtet er her nedskrevet i den lidt forkortede sceniske version, der bruges i teaterforestillingen)                                                   Figur 24. Foto Barbara Katzin
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I skal arbejde sammen to og to. 
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for andre, hvad I finder ud af.  

Læs digtet højt for hinanden. 
 
Natur -  kultur
Lav en liste over de naturelementer, digtet beskriver. Herunder hvilke dyr der nævnes.
 
Hvad karakteriserer digterens beskrivelse af naturen? Find eksempler i teksten. 

Lav en liste over de kulturelle indretninger/de menneskabte ting, der nævnes.  
Hvad er karakteristisk for beskrivelserne af dem? Find eksempler i teksten.  

Diskuter Wislawa Szymborskas holdning til naturen overfor kulturen. 
Hvem har hun mest sympati for?
Hvordan kommer det til udtryk?

Szymborskas  POV´er (point of views)
Digteren bringer læseren rundt i hele universet – 
Giv eksempler på hvordan.  

De billedmæssige skift kan kaldes perspektivforskydninger.
 
Er de også udtryk for synsvinkelskift?
 
Er det betydningsbærende, at Szymborska skifter mellem ”jeg” og ”man”?
 
Titlen
Digtet hedder ”En psalme” – Hvorfor mon? Hvad i digtet er salmeagtigt? Handler det her om 
Gud?
Hvorfor staves titlen ”En psalme” og ikke bare ”En salme”?  
For at gøre det mere ophøjet eller for at skabe distance? 
Kan man tale om panteisme? Det en gang skabte overfor menneskets måde at skalte og valte 
med alt i naturen?  

Modsætningen orden/uorden
Tag udgangspunkt i tekstens brug af modsætningen.  
Hvem skaber hvad (orden/uorden) og hvor? 
Digtets slutstrofe ”Kun det der er menneskeligt kan virkelig være fremmed”
Hvad tror I, Szymborska mener med det udsagn? 
Er I enige? 

Opgaver til digtet ”En psalme”
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Arbejdsopgaver til digtet ”En psalme” på klassen efter teaterbesøget
I skal arbejde sammen to og to.  
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for andre, hvad I finder ud af.  

Erindring
Hjælp først hinanden med at huske, hvordan ”En psalme” blev fremført på scenen. I husker sik-
kert vidt forskellige ting. Prøv at sætte sammen til en fælles beskrivelse af det, I lagde mærke 
til. 

Scenebilledet
Hvad så I? Hvor opholdt skuespilleren sig? Hvad gjorde hun? Hvorfor flyttede hun rundt på tal-
lerkenerne? Blev hun på et sted, eller bevægede hun sig rundt?  
 
Skuespillerens opmærksomhed/blikretning – hvorhen rettede den sig? 
Lyset – hvilken linje i rummet lavede det?  

 
Lydbilledet
Hvad hørte du? Hvilke lyde husker du? Var der tyst eller larmede det? 
Var der musik? Var der baggrundslyd?  Hvordan blev teksten fremført?  
Var der ting, man som tilskuer blev ekstra opmærksom på? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan blev digtet forløst på scenen?
Så I en grænse på scenen?  
Foreslå digtet en ny titel.  

Argumentér for jeres valg.

Hvis du vil læse mere: 

Ungdomspartier spiller volleyball over vildsvinehegn: ’Vi vil have åbne grænser’
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/ungdomspartier-spiller-volleyball-over-vildsvinehegn-vi-vil-have-aabne 

Går verden rundt: Lyserøde vipper har brudt grænsen mellem USA og Mexico
https://politiken.dk/kultur/kunst/art7314810/Lyser%C3%B8de-vipper-har-brudtgr%C3%A6nsen-mellem-USA-og-Mexico 

Border Wall Seesaw Installed for Children in the U.S. and Mexico to Play Together 
https://youtu.be/s-xVW_koRhI

Dagbladet Information vildsvinehegn 
https://www.information.dk/telegram/2019/10/kampen-omstridt-vildsvinehegn-fortsaetter
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Wislawa Szymborska   ”En kat i en tom lejlighed”
At dø - det gør man ikke mod en kat.
For hvad skal en kat stille op 
med en tom lejlighed.
Klatre op ad væggene
Gnubbe sig op ad møblerne.
Tilsyneladende har intet ændret sig her,
men alligevel har det forandret sig.
Tilsyneladende er intet blevet rørt,
men alligevel har noget skiftet plads.
Og om aftenen lyser lampen ikke mere.

Man kan høre skridt ude på trappen,
men det er ikke de samme skridt.
Hånden der lægger fisken på tallerkenen
er heller ikke den samme.

Der er et eller andet her der ikke begynder
på sit sædvanlige tidspunkt.
Der er et eller andet her der ikke foregår
som det burde foregå.
Nogen har altid været her,
men er pludselig forsvundet
og er her stadig ikke.

Man har kigget ind i alle klædeskabe.
Gennemløbet alle boghylder.
Trængt sig ind under tæppet og undersøgt.
Endog overtrådt et forbud
og bragt uorden i papirerne.
Hvad mere er der at gøre.
Kun sove og vente.

 
 
 
 
 
 

Bare han kommer tilbage,
bare han viser sig.
Så skal han få at vide
at sådan opfører man sig ikke overfor en kat.

Man vil gå hen imod ham,
som om man slet ikke havde lyst,
på dybt fornærmede poter.
Og til at begynde med ingen piben ikke noget 
spring. 

Oversættelse: Janina Katz og Uffe Harder. 
fra digtsamlingen ”En kat i en tom lejlighed”, Husets Forlag 1996.                                                           Figur 25 Foto Barbara Katzin 
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I skal arbejde sammen to og to.  
Tag noter undervejs, så I kan fremlægge for andre, hvad I finder ud af. 

Læs digtet højt for hinanden. 

Elsket kat eller forsømt kat? 
Beskriv kattens liv i lejligheden. Hvordan er det sædvanligvis? 

Er det en elsket kat?
En velopdragen kat?
En undertrykt kat?
En tænkende kat? 

Underbyg dine iagttagelser med eksempler fra teksten.

Plejer er død
Hvilke ændringer bemærker katten? 
Kom med eksempler. 

Hvad er dens overlevelsesstrategi?
Hvordan registreres forandringerne?
Via  kattens sanser?
Opleves det beskrevne i dyrets perspektiv? 
Kan man tale om flere perspektiver?
Hvad er kattens/digterjegets største frygt? 
Hvem er hovedpersonen?

Skriv en historie             
Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du være?
Skriv en kort historie på ca. 15 linjer set fra dyrets perspektiv.
Start med  ”Jeg……”

Læs jeres historier højt for hinanden.

 
  
 
 
 
 

Opgaver til digtet ”En kat i en tom lejlighed”
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Tema ”En kat i en om lejlighed”
En tom lejlighed er ikke bare en tom lejlighed. En lejlighed kan stå tom af mange grunde.  
I Krakow i Polen, hvor Wislawa Szymborska boede, stod der f.eks. længe lejligheder tomme 
efter nazisternes deportationer af polske jøder under Anden Verdenskrig.  

Læs digtet ”En kat i en tom lejlighed” med dette in mente. 
 
Hvilke  passager i digtet synes I får andre og flere betydninger?
Kom med eksempler.  
 
Giver det ny mening til  læsning af digtet?

Hvis du vil læse mere:

Til minde om ofre for nazismen i Danmark
https://www.snublesten.org/  

Danmark har fået de første snublesten
https://arbejderen.dk/historie/danmark-har-f%C3%A5et-de-f%C3%B8rste-snublesten

Figur 26. Tre snublesten ved synagogen i Krystalgade i København



Figur 27. Foto Barbara Katzin
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I skal arbejde sammen i grupper på 4 personer.  

Begrund jeres synspunkter. 

Tag notater, så I kan fremlægge jeres forskellige meninger overfor hele klassen.

• Hvad kunne du lide?
• Hvad kunne du mindre lide?
• Hvad synes du om skuespillerens kostume?
• Hvilke associationer udløste det?
• Hvad synes du om scenografien?
• Hvilke associationer udløste den?
• Hvad tilfører musikken?
• Hvilken scene kan du især huske? Hvorfor? 
• Hvad var det mest spændende øjeblik? 
• Hvordan adskiller ”En kat i en tom lejlighed” sig fra andre teaterforestillinger, du har set?
• Hvad tager du med fra stykket?
• Fik du lyst til at læse flere digte?
• Tilførte denne fremførelse noget nyt, du ikke havde tænkt på tidligere?

Eftersnak  – spørgsmål til refleksion over hele  
teaterforestillingen



Figur 28. Foto Barbara Katzin
Opgavemateriale            33

Kreditering
”En kat i en tom lejlighed” er produceret af Teater9Liv.  
Forestillingen havde urpremiere på Åbne Scene, Godsbanen Aarhus 2016. 
 
Produceret med støtte fra:
Aarhus Kommunes Kulturpulje, Beckett-Fonden, Walt Rosenbergs Legat af 1983, 
Spar Nord Fonden og Statens Kunstfond 

 
 
 
 
Kunstnerisk team bag forestillingen: 
Medvirkende                   Bodil Lassen
Instruktør                        Isabelle Reynaud
Scenograf                     Kirsten Thomsen
Lyd, lys og afvikling       Ise Klysner Kjems
Turné        Birgitte Kyed
Foto   Barbara Katzin og Duke Denver Film 

De anvendte digte af Wislawa Szymborska er fra: 
”Lots hustru og andre kvinder”, Brøndum 1982  
”En kat i en tom lejlighed”, Husets Forlag 1996
”Tutaj/Here”, New Poems, Wydawnictwo Znak Krakow 2012

I undervisningsmaterialet bringes de 5 trykte digte i den version, der bruges i teater-
forestillingen ”En kat i en tom lejlighed”. 
”Hitlers første fotografi” og digtet ”En psalme” optræder i en let forkortet udgave til 
scenisk brug.
 
De anvendte collager er lavet af 
Wislawa Szymborska
 
Øvrige illustrationer: 
wirecat.tumblr.com     
twitter.com/wirecatart
wirecatart@hotmail.com 


