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Lolita for altid 

Hvad er den unge pige værd? Det er den unge piges debut. Hendes første møde med publikum. 

Muslingeskallen åbenbarer hende, som i Botticellis berømte maleri ’Venus fødsel’ fra 1468. 

Hendes hud er glat, hendes krop er flot, hendes øjne er åbne, hendes hår bruser ud over det hele 

og hun er SÅ klar til at møde os. Hun ved ikke endnu, hvor meget magt hun har. Men tiden går og 

hun mister sin uskyld, sit udseende, sin krop, sin alder og sin magt. Og vi mister interessen for 

hende. Hvis bare Lolita kunne være Lolita for altid. 

Lolita for altid er en scenekunstnerisk komposition af kunstnerduoen How to Kill a Dog egne 

tekster og sange, der afslører den uro, de farer og de fordele, de oplever ved at iklæde sig den 

unge piges udseende og adfærd. Forestillingen bevæger sig et sted mellem performance og 

koncert. Der bliver arbejdet med temaer som køn, krop, identitet og seksualitet. Og med at give 

den unge pige en stemme, så hun ikke kun er visuelt repræsenteret i kulturen, men selv får lov at 

fortælle sin historie. Og ja, det er bestemt også en problematik, som mange unge mænd vil kunne 

spejle sig i. Lolita for altid tager afsæt i det paradoks, at unge piger på den ene side kan udnytte 

deres køn og alder til at fremme karrieren og det sociale liv. Og på den anden side ønsker at være 

andet end netop deres køn og alder, fordi det gør dem sårbare og underkender deres position som 

frie individer. 

Lolita for altid er produceret af How to Kill a dog, der består af instruktør Jennifer Vedsted og 

skuespiller og musiker Emma Sehested Høeg. De stod også bag anmelder- og publikumssuccesen 

Velkommen til Pandora, der har spillet på Reaktor. How to Kill a Dog aka Emma Sehested Høeg og 

Jennifer Vedsted Christiansen er blevet udvalgt til ‘Den unge kunstneriske elite’, et talentprogram 

under Statens Kunstfond. Statens Kunstfond udtaler: ‘How to Kill a Dog er en kunstnerduo, der 

med lynets hast har opnået kultstatus. Med formater der blander performance, historiefortælling 

og koncert, undersøger de bl.a. kvindens rolle i samfundet i en konstant forhandling af seksualitet, 

krop og køn.’ Revolver er stolte af at have præsenteret deres to første forestillinger og have 

etableret et treårigt samarbejde med dem. De passer smukt ind i Revolvers erklærede ambition 

om at vise foruroligende, kunstnerisk ambitiøse værker, der undersøger hvad teaterformen kan i 

en samtidskunstnerisk kontekst. 

Fag: Dansk, dramatik, musik, billedkunst og samfundsfag. 

Målgruppe: ungdomsuddannelser 

Spilletid- og sted: REVOLVER 8.1. — 12.2.2022/Revolver, Østerfælled Torv 34, Kbh Ø. 

Billetbestilling 

Billetbestilling foregår ved at kontakte Lone Rix på mail lori@osterbroteater.dk eller via fællesportalen 

BRUG TEATRET I UNDERVISNINGEN: https://www.brugteatret.dk/  Du kan få personlig betjening ved at 

ringe til Billetbillet på telefon 70 27 22 72. Åbningstiderne for telefonisk henvendelse: mandag – fredag kl. 

14.00 – 18.00.  

Særpris: Vi tilbyder et begrænset antal skolebilletter på udvalgte dage fra 75 kroner. Bemærk, at tilbuddet 

først gælder, når du bestiller til min. seks unge under 25 år. 

https://www.brugteatret.dk/
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Studiemateriale 

Lolita for altid er et must see for alle unge!!! Her får I en 

forestilling, som fokuserer på og problematiserer den moderne 

unge kvinde, kvinderollen, sexisme, feminisme, #MeeToo og senest 

#Textmewhenyougethome og #NotAllMenButAllWomen.  

Forestillingens instruktør Jennifer Vedsted Christiansen udtaler til 

Iscene: ”Hvis vi vil have et nyskabende teaterliv i Danmark, må vi 

give plads til nye historier og til at vende de gamle på hovedet. 

Denne forestilling er både i sit indhold og sin form vores bud på at 

skabe en ny fortælling om en moderne, ung kvinde. Den er ærlig og 

kompleks, ligesom kvinder er det i dag. Ikke bare nogen, der venter 

på at blive reddet, men nogen, der hver dag kæmper med, hvordan 

det er at være i en verden, hvor dit køn, din krop og din alder afgør 

din valuta i samfundet.” Kommentar bragt på Iscene.dk 2.11.20. 

Anmelderen Anne Middelboe Christensen skriver: ” Emma Sehested Høeg skaber i kunstnerduoen 

How To Kill a Dog et forrygende feministisk modbillede til klichédrømmen om den villige Lolita. 

Deres ’Lolita for altid’ på Østerbro Teater er fænomenal.” Information 31.10.2010 

Studiematerialet byder på en præsentation af kunstnerduoen How to Kill a Dog og lægger op til 

analyse af forestillingens symbolik og sammenhængen med Nabokovs Lolita (1955). Der er 

arbejdsspørgsmål og inspiration til at arbejde med feminisme, sexisme, #MeeToo mv.  og en 

øvelse med dilemmaer, når I har set forestillingen. 

KOM og oplev denne helt fantastiske ungdommelige performance og koncert. Vi glæder os til at se 

jer! 

Indholdsfortegnelse 

s.2 Præsentation af forestillingen og billetbestilling 

s.3 Studiematerialet og indholdsfortegnelse 

s.4 Interview med kunstnerduoen How to Kill a Dog, Jennifer Vedsted Christiansen og Emma 

Sehested Høeg, DK 4 (2020) og How to Kill a Dog på Instagram  

s. Lolita for altid (2020/2021) og Venus fødsel (1485) 

s.7 Pegasus 

s.8 V. Nabokov Lolita (1955) og Lolita for altid (2020/2021) 

s.10 Lolita for altid – foto fra forestillingen 

s.11 Feminisme, Sexisme, #MeeToo, #Text me when you get home, #NotAllMenButAllWomen mv. 

s.12 Dilemmaer ud fra Lolita for altid 

Lolita for altid, Revolver. 
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Interview med kunstnerduoen How to Kill a Dog, Jennifer Vedsted Christiansen og 

Emma Sehested Høeg, DK 4 (2020). 

Se interview med kunsterduoen bag forestillingen Lolita for altid, How to Kill a Dog

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=IK_ovPtg4vc 

How to Kill a Dog på Instagram – tjek profilen ud 

 

Kilde: https://www.instagram.com/how_to_kill_a_dog/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IK_ovPtg4vc
https://www.instagram.com/how_to_kill_a_dog/
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Lolita for Altid 

Se klip fra Lolita for altid: 

 
Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=A20mr505zr4 

Venus fødsel (1485)

 

Sandro Botticellis maleri “Venus' fødsel”, 1485, Uffizierne i Firenze. Billedet er et højdepunkt i mytologiske skildringer af kvinden, 
kærligheden og skønheden. Maleriet skal læses fra venstre til højre: Venus står i et (gen)fødselssymbol, muslingeskallen, og blæses 
af vindguden (vestenvindene, de to zefyrer) ind mod kysten, hvor hun modtages af forårets gudinde, der bærer blomster og myrter 
på sin dragt, for sluttelig at blive iklædt en sømmelig, blomstersmykket kåbe. Maleriet har bl.a. været tolket nyplatonisk som et 
møde mellem sjæl og idé. 

https://www.youtube.com/watch?v=A20mr505zr4
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Arbejdsspørgsmål: 
 

1) Se interviewet fra DK4 (2000) med kunstnerduoen How to Kill a Dog og vurdér, hvad de 
ønsker at sætte fokus på og problematisere i deres forestillinger: 
https://www.youtube.com/watch?v=IK_ovPtg4vc 

2) Diskutér, hvorfor kunstnerduoen hedder How to Kill a Dog? 
3) Tjek How to Kill a Dogs instagramprofil ud. Analyser hvilken strategi og profil, som 

kunstnerduoen brander sig på: https://www.instagram.com/how_to_kill_a_dog/ 
Udvælg en række billeder, som I synes beskriver kunsterduoen bedst, og giv en analyse, 
hvor I ser på indholdet og budskabet i billederne: 

             Hvad forestiller det? 
             Hvad sker der på billedet? Hvilke følelser /holdninger leder billedets motiv og/eller 
             visuelle stil hen på? Hvordan kommer det til udtryk i billedet? 

Hvordan er stemningen i billedet? 
Udtrykkes der nogle følelser? 
Redegørelse for de æstetiske valg: Hvordan virker former, filtre og farver? 
Hvad vil afsenderen sige med billedet? 
Hvilken fortælling skaber How to Kill a Dog? 

4) Se klip fra Lolita for altid https://www.youtube.com/watch?v=A20mr505zr4 
og sammenlign det visuelle og indholdsmæssige udtryk med Sandro Botticellis maleri 
Venus fødsel (1485). 
 
 

 
 

 
How to Kill a Dog er en 
kunstnerduo, der med lynets hast 
har opnået kultstatus. Med 
formater der blander performance, 
historiefortælling og koncert, 
undersøger de bl.a. kvindens rolle i 
samfundet i en konstant 
forhandling af seksualitet, krop og 
køn. Statens Kunstfond 2020 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IK_ovPtg4vc
https://www.instagram.com/how_to_kill_a_dog/
https://www.youtube.com/watch?v=A20mr505zr4
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Pegasus 

 

Lolita for altid, Revolver. 

 

Pegasus, Pegasos, i græsk mytologi en vinget hest født af Medusas blod. Pegasus er især knyttet til helten Bellerofontes bedrifter 
og er et populært motiv på mønter og vasebilleder. Forestillingen om Pegasus som symbol på digterkraft og inspiration dukker først 
op i renæssancen og er dannet ud fra myten om, at Pegasus med sin hov fik kilden Hippokrene til at springe frem på muse- og 
digterbjerget Helikon. For romerne symboliserede Pegasus udødelighed. Kilde: https://denstoredanske.lex.dk/Pegasus_-
_i_gr%C3%A6sk_mytologi?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect 

 

Arbejdsspørgsmål: 

1) Hvad symboliserer Pegasus? 
2) Hvorfor og hvordan bruges Pegasussymbolikken i Lolita for altid?  

https://denstoredanske.lex.dk/Pegasus_-_i_gr%C3%A6sk_mytologi?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://denstoredanske.lex.dk/Pegasus_-_i_gr%C3%A6sk_mytologi?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
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Lolita 

Lolita 
lolita substantiv, fælleskøn         
BØJNING -en, -er, -erne 
UDTALE [loˈlita]  tip 
OPRINDELSE efter den russiske forfatter Vladimir 
Nabokovs roman Lolita (1955) 
Betydninger: pige eller kvinde med udtalt barnlige 
træk som en betydelig ældre mand finder seksuelt 
tiltrækkende 
ORD I NÆRHEDEN: stor pige   chick   soubrette   
donna   backfisch...vis mere 
Kilde: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lolita 

 

Vladimir Nabokov Lolita (1955) 

Vladimir Nabokovs Lolita fra 1955 er et epokegørende værk i moderne 

amerikansk litteratur; sjældent har en roman haft så stor kulturel indflydelse 

som Nabokovs berygtede studie i erotisk besættelse. 

Den russiske forfatter og insektforsker Vladimir Nabokov har et sprogligt 

opdelt forfatterskab bag sig. Han flygter i 1930’erne til Europa og siden hen 

til USA, hvor han bosætter sig og siden hen arbejder og underviser. Lolita 

udkommer 1955 på Olympia Press i Paris – ingen andre vil på det tidspunkt 

røre ved den stærkt provokerende roman. Bogen bandlyses i flere lande, Danmark er derimod 

bemærkelsesværdig først med en oversættelse. Stærkt omdiskuteret og forbudt er det op ad 

bakke for Lolita og Nabokov, men langsomt vender forargelsen til beundring og fascination. 

Rent indholdsmæssigt handler romanen om den pædofile europæer Humbert, der forelsker sig 

grænseløst i den 12-årige Dolores Haze, eller Lolita som Humbert ynder at kalde hende. Han gifter 

sig med moderen, således at han kan være tættere på Dolores. Moderen opdager Humberts trang 

og bagtanker efter at have fundet Humberts hemmelige dagbog, og i nærmest blind fortvivlelse 

løber hun ud foran en bil og dræbes. Humbert er nu alene med sin Lolita og sammen turnerer de i 

bil gennem en række amerikanske stater, og det lykkes ham at forføre pigen – eller omvendt. 

Herfra udvikler romanen sig yderligere. 

Lolita er mere end en pornografisk og pædofil roman – snarere en roman om forbudte fantasier og 

følelser. I dag ses ’Lolita’ som et litterært mesterstykke og et billede på USA i årene efter 2. 

Verdenskrig. 

Kilde: https://litteratursiden.dk/anmeldelser/lolita-af-vladimir-

nabokovhttps://www.gyldendal.dk/produkter/lolita-9788702311389 

 

Lolita for altid, Republique Lolita for altid, Revolver. 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lolita
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/lolita-af-vladimir-nabokov
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/lolita-af-vladimir-nabokov
https://www.gyldendal.dk/produkter/lolita-9788702311389
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Uddrag fra Vladimir Nabokov Lolita, Gyldendal (2020)   

Der var en dag i løbet af vores første tur – vores første kreds i paradiset – da jeg for at nyde mine 
fantasmer i fred tog den faste beslutning at ignorere, hvad jeg ikke kunne lukke øjnene for, nemlig 
den kendsgerning, at jeg for hende ikke var nogen kæreste, ikke nogen glamour-mand, ikke nogen 
kammerat, ikke engang en person, men simpelthen kun et par øjne og en fod blodfyldt kød – for 
nu kun at nævne det nævnelige (s.387).  (…) 
Jeg elskede dig. Jeg var et pentapodisk uhyre, men jeg elskede dig. Jeg var foragtelig og brutal og 
ussel og alt muligt andet, mais je t´aimais, je t´aimais. Og, der var tidspunkter, hvor jeg vidste, 
hvad du følte, og det var helvede at vide det, min lille skat. Lolita-pige, tapre Dolly Schiller.                  
Jeg mindes visse øjeblikke, lad os kalde dem isbjerge i paradiset, da jeg efter at have mættet mig 
på hende – efter fabelagtige, afsindige udfoldelser, der gjorde mig slap i striberne af blå neon – tog 
hende i mine arme med, omsider, et stumt suk af menneskelig ømhed (hendes hus glinsede i 
neonlyset ude fra den brolagte gård gennem sprækkerne i persiennen, hendes solsorte øjenvipper 
var filtret sammen, hendes alvorlige grå øjne mere udtryksløse end nogensinde – hun kunne lige 
så godt have været en lille patient, der stadig lå stille i bedøvet forvirring efter en større operation) 
– og ømheden fordybedes til skam og jeg lullede og rokkede min ensomme lette Lolita i mine 
marmorhvide arme og stønnede i hendes varme hår og kærtegnede hende på må og få og bad 
stumt om hendes tilgivelse, og når denne menneskelige, forpinte, uselviske ømhed var på sit 
højeste (og min sjæl klyngede sig til hendes nøgne krop og var villig til at angre) svulmede lysten, 
forfærdeligt, ironisk, pludselig op igen, - og ”åh nej,” brast det ud af Lolita med et suk til himlen, og 
i næste øjeblik blev ømheden og det neonblå – blev det alt sammen tilintetgjort (s.389). 

 

”Det er jo helt absurd at forestille sig samme mængde ondskab gå ud over mænd 

og drenge! – Uddrag fra kommentar Iscene.dk 2.11.20, Jennifer Vedsted Christiansen. 

Lolita-figuren har ikke nogen værdi i sig selv, hun skabes af det blik, der ser på hende. Sådan er det 

i Nabokovs roman, og sådan er det med Lolita-dukken. Den er ikke Lolita, før manden gør hende til 

det. Med Lolita for altid ønsker vi at slippe fra denne objektivisering og genfortælle den unge piges 

historie som et subjekt. En kompleks, mangefacetteret, ung pige, der bliver syg af kun at se sig selv 

med andres øjne. Hun vil både have opmærksomheden og slippe fri fra den, hun vil elskes både 

når hun er fantastisk, og når hun hader sig selv allermest. Vi håber, at vi – ved at stille os op og 

fortælle, hvad vi kæmper med – vil give andre kunne genkende sig selv, så det bliver nemmere at 

sige: Sådan har jeg det faktisk også, nu I siger det. Med Lolita for altid vender vi mikrofonen væk 

fra manden, hen på den unge pige og spørger hende: Hvordan har du det? Hvad kæmper du med i 

dag?    Kilde: https://jennifervedsted.com/2021/04/03/instruktor-jennifer-vedsted-christiansen-det-er-jo-

absurd-at-forestille-sig-samme-maengde-ondskab-ga-ud-over-maend-og-drenge/ 

Arbejdsspørgsmål: 
1) Læs uddraget fra Lolita og kommentaren fra Jennifer Vedsted Christiansen og    

sammenlign teksten med forestillingens intention. 
2) Hvilken fortælling gives der i Lolita for altid om den moderne, ung kvinde? 
3) Hvorfor hedder forestillingen Lolita for altid og hvilken fortælling byder den ind med om 

den moderne, unge kvinde og hvordan? 

https://jennifervedsted.com/2021/04/03/instruktor-jennifer-vedsted-christiansen-det-er-jo-absurd-at-forestille-sig-samme-maengde-ondskab-ga-ud-over-maend-og-drenge/
https://jennifervedsted.com/2021/04/03/instruktor-jennifer-vedsted-christiansen-det-er-jo-absurd-at-forestille-sig-samme-maengde-ondskab-ga-ud-over-maend-og-drenge/
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Lolita for altid – foto fra forestillingen 

          
Lolita for altid, Revolver. 

Arbejdsspørgsmål: 
 

1) Hvad ser I på billedet? Hvilke farver og hvilken fortælling er i spil og hvordan hænger det 
sammen med Lolitasymbolikken? Hvilke farver er gennemgående i forestillingen? 
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Feminisme, Sexisme, #MeeToo, #Text me when you get home, 

#NotAllMenButAllWomen mv. 

Inspiration 
 
Her kan I finde inspiration til arbejdet med forestillingen og de tematikker den rejser samt 
undersøge, hvordan kvinderollen fremstilles og udstilles i Lolita for altid. Inddel klassen i 
grupper, som hver især har ansvar for at researche på emnerne, fremlægge de væsentligste 
pointer og lægge op til diskussion i klassen. 
 

1) Læs om feminisme her: https://faktalink.dk/titelliste/feminister-og-roedstroemper 
2) Læs om sexisme her: https://faktalink.dk/sexisme-ligestilling 
3) Læs om #MeeToo her: https://faktalink.dk/metoo-metoo og her: http://dkmetoo.dk/   
4) Læs opslag fra #Text me when you get home her: 

https://www.instagram.com/explore/tags/textmewhenyougethome/?hl=da 
5) Lyt til DR Podcast #textmewhenyougethome (2021): https://www.dr.dk/radio/special-

radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-03-23 
6) Undersøg hashtagget #NotAllMenButAllWomen og #NotAllMen og 

https://www.everyonesinvited.uk/%20mv   
7) Undersøg begrebet the male gaze: https://theconversation.com/explainer-what-does-

the-male-gaze-mean-and-what-about-a-female-gaze-52486  
8) I interviewet på DK4 henviser How to Kill a Dog til Florence Given. Undersøg hvem hun er 

og hvad hun står for: https://www.instagram.com/florencegiven/?hl=da 
9) Læs artiklen om, hvordan kvindelige rappere som Cardi B, Megan Thee Stallion og Tessa 

italesætter sex i deres musik: https://soundvenue.com/musik/2020/08/jeg-tror-ikke-
man-kan-lave-musik-der-beskriver-sex-mere-eksplicit-end-det-her-414742  

10) Se programserien Alle hader feminister, DR (2020):  
             https://www.dr.dk/drtv/serie/alle-hader-feminister_189914 

11) Se uddrag fra Tæt på sandheden, DR (2019) med Jonathan Spang: 
https://www.facebook.com/TaetPaaSandheden/videos/t%C3%A6t-p%C3%A5-
sandheden-med-jonatan-spang-s%C3%A6son-1/2205539053092056/ 

12)  Læs om psykisk mistrivsel her: https://www.magasinethelse.dk/stigende-mental-
mistrivsel-hos-boern-og-unge/  - http://www.vidensraad.dk/nyhed/ny-rapport-stigende-
mental-mistrivsel-hos-de-10-24-%C3%A5rige 

 

 
Lolita for altid, Revolver. 

https://faktalink.dk/titelliste/feminister-og-roedstroemper
https://faktalink.dk/sexisme-ligestilling
https://faktalink.dk/metoo-metoo
https://www.instagram.com/explore/tags/textmewhenyougethome/?hl=da
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-03-23
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-03-23
https://www.everyonesinvited.uk/%20mv
https://theconversation.com/explainer-what-does-the-male-gaze-mean-and-what-about-a-female-gaze-52486
https://theconversation.com/explainer-what-does-the-male-gaze-mean-and-what-about-a-female-gaze-52486
https://www.instagram.com/florencegiven/?hl=da
https://soundvenue.com/musik/2020/08/jeg-tror-ikke-man-kan-lave-musik-der-beskriver-sex-mere-eksplicit-end-det-her-414742
https://soundvenue.com/musik/2020/08/jeg-tror-ikke-man-kan-lave-musik-der-beskriver-sex-mere-eksplicit-end-det-her-414742
https://www.dr.dk/drtv/serie/alle-hader-feminister_189914
https://www.facebook.com/TaetPaaSandheden/videos/t%C3%A6t-p%C3%A5-sandheden-med-jonatan-spang-s%C3%A6son-1/2205539053092056/
https://www.facebook.com/TaetPaaSandheden/videos/t%C3%A6t-p%C3%A5-sandheden-med-jonatan-spang-s%C3%A6son-1/2205539053092056/
https://www.magasinethelse.dk/stigende-mental-mistrivsel-hos-boern-og-unge/
https://www.magasinethelse.dk/stigende-mental-mistrivsel-hos-boern-og-unge/
http://www.vidensraad.dk/nyhed/ny-rapport-stigende-mental-mistrivsel-hos-de-10-24-%C3%A5rige
http://www.vidensraad.dk/nyhed/ny-rapport-stigende-mental-mistrivsel-hos-de-10-24-%C3%A5rige
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Dilemmaer ud fra Lolita for altid 

Øvelse efter I har set forestillingen 
 
Alle skal skrive et dilemma op, som relaterer sig til forestillingen. F.eks. dilemmaet om at bruge 
sit køn og samtidig insistere på at være andet end det. Hvilken konsekvens har det f.eks.? 
 
Klassen deles op i grupper af 5, hvor en er vært. Gruppen får 5 dilemmaer og skal tale om, hvad 
de synes om problematikken og komme med gode råd og gerne erfaringer. I kan lade jer 
inspirere af programmer som Sara & Monopolet og Mads og A-Holdet. 
  
Slut evt. af med at skrive en kort sætning om, hvad I synes forestillingen hver især, som I samler 
på en docs. F.eks. Emma er for vild eller Lolita er skræmmende. Læs sætningerne højt til sidst og 
øv gerne replikkerne/sætninger, som en performance med inspiration fra forestillingen. 

 

Lolita for altid, Revolver. 


