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Når barndommen bliver stjålet 
”Når alt kommer til alt, så handler det om retfærdighed for jer, der fik stjålet jeres eneste barndom.” 
Sådan sagde Mette Frederiksen i den officielle undskyldning til Godhavnsdrengene, der fra 1946 til 1976 
blev udsat for overgreb på Børnehjemmet Godhavn. Undskyldningen vakte særlig opmærksomhed på 
Teatret Zeppelin, hvor prøverne på Mælkebøttereglementet, en forestilling om fire børnehjemspiger, 
startede få dage efter. 28. september er der urpremiere på den nyskrevne forestilling for børn og unge.  

Teatret Zeppelin på Vesterbro i København er klar med deres nye forestilling for børn og unge fra 7 år – en 
forestilling om at klare sig på trods. Mælkebøttereglementet spiller fra 28. september til 9. november. 

Børnehjemmet som omdrejningspunkt 
I Mælkebøttereglementet følger vi fire piger på et børnehjem. Her er de underlagt et strengt reglement, 
der dikterer en kærlighedsløs hverdag præget af frygt og straf. En hverdag, hvor der kun efterlades små 
sprækker til leg, barnlighed og fantasi. Teatret Zeppelins kunstneriske leder Mie Brandt har i 1½ år besøgt 
børnehjem og udført den grundige research, som udgør forestillingens fundament. 

Skuespillerne bruger egen personlige bagage i rollerne 
Mælkebøttereglementet er blevet til i en auteurproces ledt af Mie Brandt, der i 2015 debuterede som 
auteur med den anmelderroste forestilling Under Haadys Skjold om børn på flugt. Forestillingen blev bl.a. 
reumertnomineret i kategorien for bedste scenografi. Johanne Eggert, som designede scenografien til 
Under Haadys Skjold, står også bag scenografien til Mælkebøttereglementet, der brillerer med sin stærke 
minimalisme og kontrastfulde elementer – tunge, kolde jernstænger og lette, lysende stoffer; inspireret af 
1950’ernes æstetik og kultur. Auteurprocessen er et fælles projekt, hvor man ikke arbejder med et 
manuskript, men med en skitse. Store dele af forestillingen, fx alle replikkerne, er i stedet blevet til på 
gulvet ved at trække på bl.a. de fire skuespilleres egne livserfaringer og minder. 

Frigørelse fra undertrykkelse 
På Himmelbjergpigehjemmet mødes fire piger med vidt forskellige baggrunde. Fælles for dem er dog 
savnet efter ”et rigtigt hjem”. En tragisk hændelse sætter skub i handlingen og gør pigernes længsel efter et 
hjem stærkere end nogensinde. De klatrer på tunge jernsenge i sovesalen, spionerer på Hesten, føler sig 
flyvende lette på gyngen og finder et fristed i hulen, hvor de lægger hemmelige planer. Forestillingen viser, 
at ydre pres kan skabe splittelse og interne konflikter, men også at en fælles kamp mod uretfærdighed kan 
forene. Det undertrykkende reglement, som hersker på børnehjemmet, bliver til sidst redefineret af 
pigerne, som skriver Mælkebøttereglementet i frisættelsens navn. 

Publikum må gruble over, hvordan vi passer bedst på hinanden 
Selvom børnehjemmet i forestillingen er et barskt sted, efterlades publikum ikke uden perspektiv. Pigerne 
klarer den, de bevarer håbet. De har fantasien og modet til at ændre deres situation. For nogen blev det en 
lettelse eller ligefrem en redning at komme på børnehjem. For andre blev det en af deres livs største 
udfordringer og tragedier. Ikke alle er mælkebøttebørn. Men den styrke og resiliens, som pigerne i 
forestillingen besidder, tjener som kilde til inspiration for børn og unge. Forestillingen opstiller i 
børnehøjde, hvordan der er forskel på privilegier blandt børn, og den erkendelse er en vej til øget empati. 
Forestillingen spørger: ”HVAD ER ET HJEM?” og ”HVORDAN PASSER VI BEDST PÅ HINANDEN?”. Det er 
spørgsmål, som publikum går fra teatret med, og som potentielt kan kaste svar af sig år ud i fremtiden. 

FAKTA OM MÆLKEBØTTEREGLEMENTET 
Spilleperiode: 28. sep. - 9. nov. 2019 (ni gange om ugen) på Teatret Zeppelin, Valdemarsgade 15, KBH V 
Skole- og familieforestilling for alle fra 7 år.  |  Mere info og billetsalg: www.zeppelin.dk / tlf. 33220478 
Pressefoto: af Frida Gregersen – se vedhæftning el. download her: www.zeppelin.dk/foto-mbr2019 
Forestillingen er blevet til med støtte fra Augustinus Fonden og Beckett Fonden 
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