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“KÅL” spillede på Teater FÅR302 i foyeren i perioden 19. - 28. oktober 2018. 
Forestillingen havde en belægningsprocent på 89 % med 20-25 publikummer i 
foyeren pr. aften.  



“… Stykket er en monolog - i første øjekast om 
fermentering, men i virkeligheden om ensomhed, 
om livet, om minder, der er med til at forme den 
person, vi er som voksne. Kål er skrevet af Tomas 
L. Lundme, instrueret af Birgitte Prins og 
formidabelt spillet af Anja Nielsen … Det er 
nærværende teater, der sætter tanker i gang hos 
publikum.”  
 
LoveCopenhagen.dk



Foromtale fra JP





Den 4. Væg
Umiddelbart tænker jeg ikke, at et kursus i kålfermentering er den mest 
spændende måde at bruge min fredag aften på, men det skal vise sig at blive en 
noget anderledes oplevelse, end jeg har forventet.  

Karakteren Carla er en virkelig mærkelig og sjov person. Hun er streng, seriøs og 
overdrevet entusiastisk omkring sin fermenteringshobby.  

Anja Nielsen spiller rollen som Carla med en timing og realisme, som får hele 
situationen til at føles meget ægte. Hun får øjenkontakt med publikum, peger på 
os med sin kniv og tager sin egen undervisning dybt seriøst. Måske lidt for seriøst, 
hvilket kun gør karakteren endnu sjovere. 

Carla kan godt have tendens til at gå ud af en tangent og komme til at tale lidt for 
meget om sit eget liv. Her kommer hun med sjove refleksioner om livet og 
samfundet, men hun afbryder undskyldende sig selv med et: “Nu skal det jo ikke 
handle om mit liv. Det skal handle om kål!”. 



Scenekanten
Når Carla står og betragter det store rødkålshoved i sin hånd, ligner det til forveksling Hamlets 
iagttagelse af Yoricks kranie i Shakespeares skuespil af samme navn. Alas, poor Carla!  

Ligesom Hamlet dykker Carla ned i minderne af en fortabt tid. Kålen var hendes eneste 
selskab og trøst i den hårde barndom på farmorens kålmarker. Men det er ikke på denne 
dystre måde, at forestillingen begynder.  

I stedet indtager Carla, spillet af Anja Nielsen, livligt scenen som aftenskolelærer med et par 
få praktiske bemærkninger om det såkaldte kursus omhandlende fermentering af kål og går 
så ellers i gang med passioneret at fortælle om kålens opbygning og hemmeligheder. 
Stemningen er let og behagelig mens Carla fyrer jokes af.  

Illusionen om aftenskolekurset er overbevisende og med ét føler man sig forbundet til resten 
af publikum. ”I er her jo alle frivilligt,” bemærker Carla. I det øjeblik er jeg overbevist om, at vi 
rent faktisk er her for at lære at fermentere kål.  

Naturligvis er forestillingen mere eksistentialistisk end det. Kål er kultur, og Carla har viet sit 
liv til kål.


