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Dramatisering Maj Rørbæk Damgaard
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Scenografi Steffen Aarfing 

Lysdesign Anders Kjems

Lyddesign Andreas Carlsen
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HVORFOR TEATER OM STYGGE 
KRUMPEN?
’Stygge Krumpen? Er det ikke ham den griske biskop, 
der udnyttede befolkningen i Vendsyssel?’

Jo, biskop Stygge Krumpen på Børglum Kloster er 
en af Vendsyssels berømte skurke. Men interes-
sant nok har Maria Helleberg i sin roman Stormene 
skabt et helt nyt billede af Stygge Krumpen. For hun 
har fokuseret på Stygges magtliderlighed og hans 
katolske cølibat over for hans forbudte forelskelse 
i adelskvinden Elsebe Gyldenstjerne. Historisk er 
denne ’Elisabeth’ faktisk en af Danmarks første kvin-
der, der fik tilkendt skilsmisse, og i Maria Hellebergs 
fiktion er hun da også er en yderst handlekraftig 
kvinde. Ikke mindst når det gælder kærligheden.

Her på Vendsyssel Teater satser vi på ny dansk 
dramatik – og allerhelst på historier med et lokalt 
udgangspunkt. Så da vi fik muligheden for at skabe 
en forestilling over Stormene, greb vi chancen. Med 
Maria Helleberg på sidelinjen fik vi dramatikeren 
Maj Rørbæk Damgaard til at skrive manuskriptet i 
tæt samarbejde med instruktøren Anders Lundorph. 
Dramatikeren var naturligvis meget inspireret af 
romanen, men hun fik også afgørende frihed til at 
digte nyt, direkte til forestillingens ni skuespillere.

Scenografen Steffen Aarfing var scenografisk 
rådgiver på byggeriet af det nye Vendsyssel Teater, 
der åbnede i 2017. Her i Stormene har han for første 
gang selv skabt en scenografi og kostumer til vores 
store sal.

Alt er stiliseret. Her er hverken kloster eller her-
regård. Til gengæld er her et rum med en him-
melstræbende konstruktion, hvor ambitioner og 
begær forhåbentligt udtrykkes, så følelserne vækker 
genklang i tilskuerne. Midt i en rumlig intimitet, der 
forstærkes af Anders Kjems’ lysdesign og Andreas 
Carlsens lyddesign. I dette rum sidder ingen tilskuer 
længere væk end femte række fra Stygge og hans 
Elisabeth.

Stormene er vores bud på en moderne spejling af en 
500 år gammel historie om magt og kærlighed. På 
helt tæt hold. God fornøjelse!

Anne Middelboe Christensen

HANDLINGEN
Det er begyndelsen af 1500-tallet, og den unge 
adelskvinde Elsebe Gyldenstjerne skal giftes. 
Men ægtemanden viser sig at være den ældre og 
voldelige Bonde Due med pengegriske bagtan-
ker. Elsebe flygter fra Bonde Due i Thy til Børglum 
Kloster i Vendsyssel for at søge hjælp til at få 
ægteskabet opløst hos biskop Stygge Krumpen.

Snart indleder Stygge og Elisabeth en liden-
skabelig affære. De kalder hinanden ’Stygo’ 
og ’Elisabeth’. Men katolsk cølibat og en vred 
forladt husbond står i vejen. Det forelskede par 
følges intenst af munken Andreas, der kæmper 
sin egen kamp for frihed, mens den bortløbne 
nonne Dorthe forsøger at finde en ny mening 
med livet. Eller er det også kærligheden, der 
styrer de to?

Stygge får Elisabeth til at stå for opbygningen af 
herregården Voergaard i Vendsyssel, mens  
hun prøver at ignorere, at folk kalder hende for 
Stygges ’vedsoverske’. Elisabeths ugifte søster 
Lene og bedsteveninden Margrethe er forargede 
over Elisabeths liv med Stygge. 

Samtidig har lensmanden Erik Banner, der 
har overværet den katolske kong Christian II’s 
blodbad i Stockholm, travlt med at udleve sine 
ambitioner om magt  – og om kvinder.

I 1534-36 står Skipper Clement i spidsen for 
bondehæren under Grevens Fejde. Voergaard 
bliver angrebet, og Elisabeth og Stygge tvinges 
til at flygte. De søger umiddelbart tilflugt i Sæby. 
Men efter reformationen i 1536 arresterer den 
nye, protestantiske kong Christian III alle landets 
katolske biskopper. Stygge og Elisabeth bliver      
dermed tvunget fra hinanden, uden at vide hvor 
den anden befinder sig.

Elisabeth reddes af den nyomvendte protestanti-
ske Erik Banner. Hun holdes isoleret på hans herre-
gård Asdal syd for Hirtshals. Her passes hun af den 
unge, adelige Erik Mortensen, der ellers er forvalter 
på Nørgaard i Østhimmerland. Imens sidder Stygge 
i fangenskab og skriver breve til Elisabeth.

Erik Mortensen forelsker sig i Elisabeth. Men 
Elisabeth venter trofast på sin Stygge.  
Eller gør hun?



MAJ RØRBÆK DAMGAARD: 
”Stygge Krumpen er ofte fremstillet som en usympatisk despot, men for mig 
har det været vigtigt at se det fra hans synspunkt. Danmark var katolsk, dan-
skerne var født og opvokset som katolikker: Stygge er tovholder på den tro. 
Selvfølgelig kan han ikke bare omvende sig til protestantismen. Og Elisabeth 
Gyldenstjerne – kvinden han elsker og begærer, selvom det er forbudt – hun 
repræsenterer i høj grad kvindernes kamp i en voldsomt mandsdomineret 
tidsalder.” 

MARIA HELLEBERG: 
”Nutidens Elisabeth og Stygge repræsenterer alle dem med en flydende seksualitet: Dem, som 
forsøger at bryde normerne og undersøge, hvem de er på egen hånd. Jeg synes stadig, at der i 
dag er en manglende tolerance og opfattelse af, at kærlighed og ømhed faktisk er en underre-
præsenteret gåde. Derfor bliver jeg så glad for Elisabeth og Stygge. De repræsenterer en evig-
gyldig historie om, at der altid er nogen, som vil føle sig forkert inden for de systemer, vi lever 
under. Samtidig placerer de et håb om, at det er muligt at bryde mønstret. Det er jo fantastisk, 
at disse to skæbner fra Vendsyssel i allerhøjeste grad har været på forkant med tiden, når vi 
snakker opgøret med den gængse kønsmoral.”   



 

LOUISE DAVIDSEN
”Margrethe er rettroende og gør alt det rig-
tige. Da alle omkring hende belønnes for 
deres ulovligheder, blusser retfærdigheds-
følelsen op, og det afføder nogle dystre 
hensigter i hende.”

Uddannet fra Skuespillerskolen i Odense i 
2011. Fastansat på Odense Teater med en 
lang række skuespilpræstationer bag sig, 
bl.a. i Direktøren for det hele, Død over eli-
ten og Dogville. Har desuden lagt stemme 
til flere lydbøger bl.a. Ser du månen, Daniel.  

JØRGEN BING
”Erik Banner er god til at se, hvordan 
tingene kommer ham til gode. Dét betaler 
sig, når værdierne skifter med lynets hast, 
og det gælder om at rette ind, hvis man vil 
overleve.”

Uddannet fra Skuespillerskolen i Aarhus i 
1984. Fra 1992 skuespiller ved Vendsyssel 
Teater bl.a. i Niels Klims underjordiske 
rejse og Ingen kender kunsten samt som 
instruktør af Havfruen fra Hirtshals. Reu-
mertnomineret til Årets Mandlige Ensem-
blerolle 2018 for sin præstation i Hamlet. 

SUNE KOFOED
”Erik Mortensen er ”the good guy”.  Han 
har alt, hvad der skal til – alt hvad Elisa-
beth har brug for. Desværre er det bare 
ikke nok, når det gælder kærlighed.”

Autodidakt skuespiller. Har udover sin 
medvirken i Niels Klims underjordiske rejse 
på Vendsyssel Teater i 2017 spillet med i 
bl.a. Tvind – the musical af Teater V. Han har 
netop været aktuel i Himmerlands Teaters 
turnéforestilling The story of my life.  
Begge forestillinger har været gæstespil  
på Vendsyssel Teater.. 

CLARA ELLEGAARD
”Dorthe er en meget loyal klosterkvinde. 
Måske lidt naiv, men jeg oplever hende 
som meget klogere, end hun ser ud. Sådan 
luftig, lys og umiddelbar – som en musvit.”

Uddannet fra Den Danske Scenekunstskole 
i Aarhus i 2019. Har medvirket i Aarhus 
Teaters familieforestilling Narnia i 2017. 
Hun har senest spillet hovedrollen i Teater 
Apropos’ ungdomsforestilling Min bror er 
en blåhval. I 2019 debuterede hun i TV 2’s 
nye krimiserie DNA. 

HANS HOLTEGAARD
”Bonde Due er kun ude efter penge,  
derfor vil han giftes. Han slår Elisabeth  
og behandler hende ad helvede til. Han  
er et gennemført dumt svin!”  

Autodidakt skuespiller. Har været et kendt 
ansigt på Vendsyssel Teater siden 1984, 
hvor han bl.a. har medvirket i Turisterne, 
Surstrømning  og I fornuftens land.    
Nomineret til Årets Reumert for sin hoved-
rollepræstation i Parasitterne i 2014. Med-
virker i flere film og tv-serier bl.a. Norskov 
og Sygeplejeskolen. 

MERETE MÆRKEDAHL
”Lene er Elisabeths søster. Viljestærk og 
intuitiv. Hun vil finde en værge, og selvom 
det ikke ligger hende lige for, er der ingen, 
der skal stå i vejen...” 

Uddannet fra Skuespillerskolen i Aarhus i 
2009. En del af Aalborg Teaters ensemble 
2009 – 2017. Vandt en Reumert Talentpris 
i 2010 for sin rolle i Syg ungdom. Fik Årets 
Talentpris ved Revyernes Revy for sin debut 
i Hjørring Revyen 2018. Medvirker i Hjørring 
Revyen 2020. Aktuel i TV 2’s Badehotellet.

SKUESPILLERNE 
ANDERS GJELLERUP KOCH
”Biskop Stygge er forretningsmand, en 
Spies eller en Mærsk. Én af de rigeste og 
mest magtfulde i landet. Ingen kan sige 
ham imod!” 

Uddannet fra Skuespillerskolen i Aarhus i 
1986. Tidligere fastansat på Aarhus Teater, 
Aalborg Teater og Det Kongelige Teater. De 
sidste mange år har han været en del af 
ensemblet på Odense Teater, hvor han bl.a. 
har spillet Argan i Den indbildte syge, Tevye 
i Spillemand på en tagryg samt titelrollerne 
i Onkel Vanja og Jeppe på Bjerget.  

LUE STØVELBÆK
”Andreas udvikler sig fra at være en un-
derdanig munk, der ikke umiddelbart har 
lederskabet i sig til at tage styringen fra 
biskop Stygge Krumpen, der er opslugt af 
kærlighed.”

Uddannet fra Den Danske Scenekunstskole  
i Odense i 2019. Har netop spillet hovedrol- 
len i Aveny-T’s dramatisering af ungdoms-
serien SKAM 3. Tidligere medvirket i bl.a. 
Torben Toben på Teatret ved Sorte Hest 
og Skybrud på Odense Teater. Medvirker i 
Badehotellet i rollen som Leslie. 

LAURA KOLD
”Elisabeth er ret moderne for en tid, hvor 
kvinder ikke regnes for noget og ikke kan 
handle på egen hånd. Alligevel tager hun 
kampen op gang på gang...”

Uddannet fra Skuespillerskolen i Odense i 
2005. Har senest medvirket i bl.a. Troen og 
ingen på Teatret Svalegangen og Emma – 
Den fremmede pige på Himmerlands Tea-
ter og Louise Schouw Teater. Tidligere en 
del af Aalborg Teaters ensemble, hvor hun 
bl.a. har spillet Baronesse Elsa i The sound 
of music og Josepha i Sommer i Tyrol.  



LYSDESIGNER

ANDERS KJEMS 
Uddannet fra Statens Teaterskole i 2003. 
Har været tilknyttet Aalborg Teater og Tea-
tret Svalegangen. Stod bl.a. for lysdesignet til 
den Reumertnominerede forestilling Por-
nografi  på Aalborg Teater. Freelancer siden 
2015 og bl.a. lysdesigner på Aarhus Teaters 
opsætning af Erasmus Montanus, der vandt 
en Reumert for Årets Forestilling 2017.

DRAMATIKER

MAJ RØRBÆK DAMGAARD
Uddannet dramatiker på Den Danske  
Scenekunstskole i Aarhus i 2004. Har 
skrevet manuskripter til flere teatre samt 
film og DR radiodramaserier. Vandt Nordic 
Radio Drama Prize i 2014 for Asylland. Står 
bl.a. bag manuskriptet til Team Teatrets 
forestilling Lejlighed nr. 50. Reumertnomi-
neret som Årets Dramatiker 2008 for Café 
Zennep – opført på Teater FÅR302. 

LYDDESIGNER

ANDREAS CARLSEN
Han har gennem 30 år lavet lyd til en lang 
række teaterforestillinger. Han stod bl.a. 
for lyddesignet til den Reumertvindende 
musikforestilling Nick Cave, som havde 
premiere på Aarhus Teater i 2006. I 2019 
designede han bl.a. lyden til vandreforestil-
lingen #Glimt  på Team Teatret. Stormene 
er hans første lydprojekt på Vendsyssel 
Teater.

INSTRUKTØR    

ANDERS LUNDORPH 
Uddannet i London på Rose Bruford Col-
lege i 2004. Han stod for åbningsshowet 
af det nye Vendsyssel Teater i 2017. Har 
iscenesat forestillinger i Danmark og i 
udlandet bl.a. SKAM 3 på Aveny-T og Reu-
mertvinderen Boys don’t cry på Det Konge-
lige Teater. På Malmø Stadsteater har han 
bl.a. instrueret forestillingerne Angels in 
America og Direktøren for det hele.

SCENOGRAF

STEFFEN AARFING 
Uddannet ved Kunstakademiets Arkitekt-
skole i 1980. Nationalt og internationalt 
kendt for sit scenografiske arbejde. Har bl.a. 
lavet scenografi til En skærsommernats-
drøm på Betty Nansen Teatret og The book 
of mormon på Det Ny Teater. Vandt Green 
Room Award 2018 for sit Set/Costume De-
sign på King Roger, der blev opført i Sydney 
Opera House.  

FORFATTER

MARIA HELLEBERG
Hun bliver ikke kaldt ’Den historiske romans 
dronning’ for ingenting. Siden hun debute-
rede med Seersken  i 1986, har hun skrevet 
over 80 skønlitterære værker.  Størstedelen 
zoomer ind på nogle af Danmarkshistoriens 
mest bevægende begivenheder og ofte hand-
lekraftige kvinder som i f.eks. Søstrene fra 
Thy. Stormene fra 2017 var med til at markere 
500-året for reformationen. 

KUNSTNERNE BAG ...
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HOVEDSPONSORER Rørbæk Biler A/S og Sparekassen Vendsyssel

SPONSORER BDO, Blomsten Hjørring ApS, BoVendia, Brødrene Møll A/S, Byens Optik, Ebbe Rubien & Partners, Erik Lytzen A/S, Expo-net Danmark A/S, GF Forsikring, Hiway Data ApS,  
HjulmandKaptain, Hos Uffe, Hotel Phønix, Højvangen Fysioterapi, Krogh Andersen A/S, Nordic Seafood A/S, Nordjyllands Trafikselskab, Nordjysk Lift, Nordjyske Bank A/S,  
Nordjyske Jernbaner A/S, Nordjyske Medier A/S, Nordsøen Oceanarium, Nybolig Hjørring, Skaga FM, Skjold Burne, Skovbo-Ren ApS, Spar Nord Bank A/S, Tandlægerne Sloth  
og  Møller ApS, Vendsyssel FF, Vennelyst og Vinduesvask.nu

OFFENTLIGE TILSKUDSGIVERE Hjørring Kommune, Frederikshavns Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen

TAK TIL Toftild Aalborg,  Hjørring Sommerspils systue, Ellen Majgaard Bjerre, Børglum Kloster og Anne Rottbøll. EN SÆRLIG TAK TIL sygehusteater-pilotprojektet ‘Sygt Sundt 
Teater’, som Vendsyssel Teater skaber sammen med Regionshospital Nordjylland og TV2 Nord - støttet af Spar Nord Fonden og Region Nordjylland. Første livestreaming for 
indlagte patienter sendes direkte fra teatret - med et publikum bestående af bl.a. pårørende og sygehuspersonale - af forestillingen ‘Stormene’ onsdag 18. marts 2020.
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Teaterdirektør  Lars Sennels
Økonomichef Bente Worm
Teknisk chef Jan Martin Mørch
Kunstnerisk chef Anne Middelboe Christensen
Eventkoordinator Pia Mourier
Børneteaterkoordinator Marie Laub von Lillienskjold
Kommunikations- og  
PR-koordinator Lise Sønderkjøge
Producent Karin Seisbøll
Dramaturg Ditte Bladt-Hansen
Produktionsdesigner  
og lysmester Anders Budolf Andersen
Teaterassistent Sylle Christiane Hyttel
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Teatersekretær Mette Worm
Bogholder Tina Hougaard 
 Beer Christiansen
Skræddersalsleder Helene Billingsøe Martinsen
Skrædder Mikael Ellersgaard
Scenemester Martin R. Søndergaard
Teatertekniker Michael Sørensen
Tonemester Kasper Neergård
Regissør Matti Daniel Haar Olesen
Servicemedarbejder  Senad Medzic
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Servicemedarbejder Kristine Leed
 

ØVRIGE ANSATTE PÅ DENNE PRODUKTION
Frisør Elsebeth Simonsen
Skrædder Ing-Britt Niss
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