
                                                         

PINOCCHIOS ASKE 
Jokum Rohde 

 

 
 
 
 

ODENSE TEATER 
 
 

Udarbejdet af: 
Dorte Skou 

Lars Maarup 
 

Arbejdsudvalget 2005 



 
 

                                                                       

2

 
 

PINOCCHIOS ASKE 
 

Jokum Rohde 
 
 

Iscenesættelse:  
Klaus Hoffmeyer 
 
Scenografi 
Erik Söderberg 
 
Odense Teater 
Værkstedet 
 
Premiere  
10. november 2005 
 
 
 
 
 
 

INDHOLD 
 

 
1. MEDVIRKENDE:............................................................................................................................................3 
2. HANDLINGSREFERAT .................................................................................................................................4 
3. JOKUM ROHDE.............................................................................................................................................4 
4. TEKSTUDDRAG............................................................................................................................................5 
5. HVAD ER DET FOR ET SAMFUND, DER FORBYDER KUNST? ...............................................................7 
6. ARBEJDSSPØRGSMÅL ...............................................................................................................................9 
7. KILDER OG LINKS........................................................................................................................................9 
BILAG...............................................................................................................................................................10 
 

 
 
 
 



 
 

                                                                       

3

1. MEDVIRKENDE: 
 
 
Dommer Wolff:  

Anders Gjellerup Koch 

 

Werner Bruun:  

Peder Dahlgaard  

 

Alexander Trocchi:  

Lars Simonsen 

 

 
Miranda Bruun,  

mor til Werner Bruun:  

Lane Lind 

 

Carola Sørensen:  

Sophie Louise Lauring 

 

Marc Dutroux:  

Kurt Dreyer 

 

Kellner:  

Kim Jansson 

 

 

 

Merle Marie,  

Carola Sørensens datter 
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2. HANDLINGSREFERAT 
 
Handlingen udspiller sig i byen Kongstad, hvor et kunstforbud er blevet indført for at 
styre befolkningens intellektuelle niveau. I gaderne ulmer bålene med afbrændte bøger 
og kunstværker. Lidt uden for byen ligger Alhambra, en nedlagt forlystelsespark, hvor 
oraklet i sin tid spåede om folks fremtid. Man møder stikkeren Marc Dutroux, som er 
ansat til at opsnuse udøvelsen af ulovlig kunst. Han har fundet frem til Werner Bruun, 
som har en Pinocchio-dukke liggende i baglokalet. Werner Bruun er møbelsnedker og 
lever sammen med sin mor (en tidligere varietésangerinde og det tidligere orakel fra 
Alhambra). Som straf for sin kunstudøvelse får han hugget sin højre hånd af og får 
derved sin møbelforretning ødelagt. I retssalen møder han dommeren (og digteren) 
Wolff, som kommer til at besidde magten over Werner Bruun. Forskellige bestialske 
forbrydelser begynder at ske i byen. Folk dør, men hvem står egentlig bag? 
 
 
 
 
 
 
3. JOKUM ROHDE 
 
Jokum Rohde er født i 1970. Han er søn af den kendte plakatkunstner Per Arnoldi. Jo-
kum Rohde har studeret teatervidenskab, filosofi og teologi, men ernærer sig i dag 
som forfatter og dramatiker. 
Han debuterede i 1993 på Fiolteatret med ”To dage ud fra lørdag nat”. ”Pinocchios 
Aske” høstede store anmelderroser og indbragte en Reumert til Jokum Rohde i kate-
gorien ”Bedste dramatiker”, da den blev opsat på Det Kgl. Teater i januar 2005. Jokum 
Rohde har de sidste 10 år skrevet mange dramatiske værker som ”Nero”, ”Guder: Fan-
tomsmerter” og ”Snedronningen”. Jokum Rohde er desuden forfatter til bl.a. bøgerne 
”Jonas’ bog” og ”Falkonmysteriet”.  
Hans stykker udspiller sig gerne i byens sociale randområder, hvor en tilsyneladende 
realistisk ramme overraskende viser sig at være en dør ind til særegne sociale og psy-
kologiske universer. 
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4. TEKSTUDDRAG 
Fra ”Pinocchios Aske”.  
Afslutningen af den første retssag, hvor Werner Bruun dømmes til at få sin højre hånd 
hugget af. 
 
Dommer Wolff: 
Ja, så har vi vist hørt det, der var værd at høre og også noget, der ikke var værd at hø-
re. Tilbage er domsafsigelsen og den så berygtede retsbelæring, hvor jeg kan elabore-
re frit over de så kendte og populære temaer som skyld og straf og retfærdighed. Jeg 
dømmer hermed Werner Bruun til at få amputeret sin højre hånd umiddelbart efter min 
retsbelæring, OG derudover skal værkstedet og dukken brændes, så der ingen spor 
forefindes efter denne frygtelige gerning. Werner Bruun, modtager De dommen? Mod-
tager De dommen!!  
 
Werner Bruun: (Tudende) 
Nej………. 
 
Dommer Wolff: 
Luk din mund, dit skadedyr! Du skal være glad for, at du ikke får hugget bærret af, du. 
Du er et skadedyr, et umenneske! Du er vel svaret på, hvor dumt et menneske kan 
være! 
 
Alexander Trocchi: 
Så, Wolff, så….. 
 
Dommer Wolff: 
Ja, det er sandt. Vi er jo humane. Also… alles klar und wunderbar.. Alexander Trocchi, 
kan De ikke tage over, jeg kan ikke huske, hvad det var jeg ville sige. 
 
Alexander Trocchi: 
Med fornøjelse. Loven forbyder kunst. Hvorfor? Kunstnerens eneste ærinde gennem 
alle tider har været skønheden og latteren. Hvad er der i vejen med disse størrelser? 
Intet. Problemerne opstod, da kunstneren sammen med sin nye åndsfælle proletaren 
blev politisk bevidstgjort og nu mistede enhver retningssans. Kunstneren blev nu en 
tredjerangs politiker, ubelæst og godtroende. Måske hvis proletariatet aldrig havde 
gjort sit indtog i den nationale litteratur……hvis ikke der var opstået denne bærme af 
begavede medløbere, der alle så sig for gode til denne verden… men de kom, de så, 
de skrev og malede. Og så for tolv år siden var der en kreds af intelligente mennesker, 
der indså, at vor tids mest korrumperende magtfaktor ikke var videnskaben, industrien 
eller militæret. Det var kunsten. Kunsten havde afstedkommet en total ligestilling af 
mennesket, en nattens kommunisme. 
 
Dommer Wolff:  
Da vi indførte kunstforbuddet skete flere forunderlige ting. Mod al forventning forstod 
befolkningen, hvor lidt reel viden de havde. Uden kunsten var de intet, og det skræmte 
dem. I hvad der forhåbentligvis bliver denne stats sidste demokratiske valg, blev oli-
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garkiet1 genindført. Staten styres nu af et ekspertvælde af akademikere, videnskabs-
folk, jurister, militærhistorikere. I de sidste tolv år har vores flodstat oplevet en eksplo-
siv civilisatorisk udvikling. Bålet brænder, Hr. Bruun. Bålet brænder nat og dag. 
 
 
 
Werner Bruun har opsøgt dommer Wolff på hans kontor, fordi han ikke kan arbejde, ef-
ter han har mistet hånden. 
 
Werner Bruun: 
Hvorfor dømte I mig så hårdt? Bødlen huggede forkert, lægen var fuld, der var beskidt 
over det hele. 
 
Dommer Wolff: 
Jeg ved det, det var mig, der huggede. 
 
Werner Bruun: 
Var det dig? 
 
Dommer Wolff: 
Tror du, vi har penge til det hele her?! 
 
Werner Bruun: 
Nej. Undskyld. 
 
Dommer Wolff: 
Ja, det må du nok sige. Min bedste og eneste ven, Alexander Trocchi, fandt et illegalt 
teater her den anden aften. Hvis vi ikke er forsigtige, ender vi, hvor vi startede, i en na-
iv dualisme mellem den onde magtbegærlige stat og den gode befolkning, der jublen-
de strømmer ud til konferencer, kurser og etniske begivenheder. Vi må holde dem ne-
de, Werner. Hvis et forbud mod kunst er, hvad der skal til, så vil jeg brænde hvert et 
teater, hver en kunstner, hvert et digt på bålet. 

                                                 
1 Oligarki er en betegnelse for en samfundsform, hvor et fåmandsvælde af eksperter styrer.  
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5. HVAD ER DET FOR ET SAMFUND, DER FORBYDER KUNST? 
 
”Pinocchios Aske” indledes med replikken ”Jeg elsker lugten af brændte klassikere om 
morgenen… Tusindårige tanker op i røg…” 
 
Det er altså ikke lugten af røg, men lugten af – eller bevidstheden om – destruktionen 
af historie, filosofi, litteratur etc., der tilfredsstiller den talende. 
 
Hvorfor mon? Hvad er det for en person, der kan nyde tilintetgørelsen af historien? 
Hvad er det for et samfund, der skaber sådan en person? 
 
Det er de spørgsmål, Jokum Rohde tumler med i sit stykke. 
 
Bogafbrænding er et gammelt fænomen. I Middelalderens religiøse fejder og det store 
opgør omkring Reformationen i 1536, var det almindeligt at brænde de skrifter, der an-
sås for at være kætterske og dermed farlige. I tiden op til 2. Verdenskrig afbrændtes 
jødisk litteratur, og under den kolde krig brændte man kommunistisk litteratur i USA. 
 
Den tyske digter Heinrich Heine sagde i 1823, at hvor man brænder bøger, ender man 
med at brænde mennesker.  
Det er lige præcis, hvad der sker i Kongstad, den fiktive by i Jokum Rohdes stykke. 
Her er et samfund, der har forbudt kunst i et forsøg på at kontrollere befolkningen. For 
at håndhæve forbuddet må der tages skrappe midler i brug f.eks. håndafhugning. Men 
håndhævelsen af kunstforbuddet får nogle til at udøve selvtægt i form af mordbrand og 
mord. 
 
Hvorfor denne angst for kunstens indflydelse på borgerne?  
Kunst opstod som begreb i antikken. Dengang var kunstbegrebet værdineutralt. Ordet 
kommer af ’at kunne’, og alle der kunne noget (!) var kunstnere (kogekunst, krigskunst 
osv). I perioder har kunstbegrebet været forbeholdt den fine kunst – ’de skønne kun-
ster’. Kunstnere – fx komponister og malere – var ansat af fyrster ellers betalt af mæ-
cener som kunne bestille arbejder hos kunstnerne, og den kunstner der ikke behagede 
sin ’sponsor’, ville hurtigt være ude i kulden. 
Kunst har aldrig været upolitisk, men især i det seneste århundrede er kunsten be-
gyndt at påtage sig et politisk engageret ansvar. Her i Odense har vi fx en kunstner 
som Jens Galschiøtt, der vækker forargelse med sine provokerende værker som ”Den 
indre svinehund” og andre, der nogle steder er blevet erklæret uønskede.  
Mange andre avantgardekunstværker er blevet mødt med lignende fjendtlighed: Guld-
fiskene i blenderen (Marco Evaristti) eller de døde grise (Lemmerz) o.a.  
 
Kunst kan forarge og provokere, men den kan også åbne folks øjne og sætte ting på 
spidsen – eller i perspektiv. Den kan latterliggøre en magthaver, den kan blotte en hyk-
ler, den kan afsløre det, som man ønsker at skjule. Derfor er kunsten – for den der øn-
sker at skjule noget – farlig. 
Kunstneren selv er sjældent en skræmmende person, men hans kunst kan være det. 
Som regel mødes kunstnerne blot med forargelse og manglende forståelse, men der 
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er en hårfin grænse til forbud og ’blacklistning’ som det er set i andre lande og til andre 
tider. 
 
Det er næppe tilfældigt, at Jokum Rohde beskæftiger sig med dette spørgsmål. Som 
søn af kunstneren Per Arnoldi har han haft kunstnerens vilkår tæt inde på kroppen. 
Mens Per Arnoldi har været en vældig populær kunstner fx som plakatkunstner, så har 
han haft sværere ved at blive accepteret som ’rigtig’ kunstner i visse kredse. 
 
”Pinocchios Aske” foregår i et fiktivt univers, i en by ved navn Kongstad.  
I stykket forekommer visse stedsbetegnelse bl.a. Gryfiusgade og Søjlestræde, der som 
stedsbetegnelser ikke giver nogen hit på Internettet (Gryfius var digter og levede fra 
1616-64) og Stralauer Allé (som findes i Berlin). Også personernes navne er en sær 
(tankevækkende) blanding af almindelige danske og udenlandske. Nogle af navnene 
er mere eller mindre direkte referencer til faktiske personer: 
 
Marc Dutroux hed den belgier, der for nogle år siden bortførte, misbrugte og myrdede 
flere unge piger. I ”Pinocchios Aske” optræder han som politispion. 
 
Alexander Trocchi er navnet på en skotsk beatpoet, som døde i 1984. Han foretog sig 
mange ting i sit liv, men statsanklager var han ikke. 
 
Er Miranda inspireret af den sandsigerske, der optræder på de danske markedsplad-
ser? Har Werner Bruun navn noget med rumfartsforskeren Wernher von Braun at gø-
re? Hedder Merle Marie sådan, fordi en amerikansk kvinde ved navn Merle Marie bort-
førte sit plejebarn for adskillige år siden?  
 
Stykket giver ikke svar på disse spørgsmål, men navnene er med til at skabe en atmo-
sfære af mystik – og de giver stykket et almengyldigt præg: Måske er det Danmark, 
måske et helt andet sted – måske er Marc Dutroux morder, måske er han ikke. 
 
Og Pinocchio selv? Oprindeligt en figur i en italiensk børnebog fra 1880’erne – siden 
udødeliggjort af Disney. Her repræsenterer Pinocchio det kunstværk, som sætter 
handlingen i gang. Han er symbol på den marionetdukke, som vi reduceres til i et sam-
fund, hvor der ikke er frihed til at skabe, til at tænke, til at leve. 
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6. ARBEJDSSPØRGSMÅL 
 

• ”Pinocchios Aske” er på overfladen en mordgåde, men under overfladen hand-
ler den om så meget andet. Hvad binder de to niveauer sammen? 

 
• Hvorfor har personerne så forskelligartede (og faktuelle) navne? – Og hvad kan 

det betyde? 
 

• Hvor foregår stykket? Er Danmark (ved at blive) sådan et samfund som beskri-
ves i stykket? 

 
• Hvad er kunstens og kunstnernes funktion i et samfund som det danske? 

 
• Kan kunsten blive farlig i Danmark? 

 
• Kan der være fordele ved at have et styre som er ”et ekspertvælde af akademi-

kere, videnskabsfolk, jurister, militærhistorikere” – i stedet for et demokratisk 
samfund? 

 
 
 
 
7. KILDER OG LINKS 
 
Den Store Danske Encyklopædi  
 
Om Marco Evaristtis kunst: 
http://kunstonline.dk/profil/marco_evaristti.php4 
 
Om Marc Dutroux og den belgiske pædofili-sag: 
http://www.crimelibrary.com/serial3/marcdutroux/ 
 
Om beatpoeten Alexander Trocchi: 
http://www.fantasticfiction.co.uk/authors/Alexander_Trocchi.htm 
 
Billeder fra forestillingen ”Pinocchios Aske” på Odense Teater kan downloades fra  
www.odenseteater.dk under menuen presserum fra den 1. november. 
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BILAG 
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Fra Sven Aage Kørnings bog: ”Alhambra Park, Amager”, 1984 side 69 

 
 


