
Indstilling til årets Kulturpris i Ringsted Kommune. 

Vigersted Lokalråd vil gerne indstille Mathea og Torben Dan Jensen til årets kulturpris. 
Ægteparret er aktuelt som forfattere og instruktører af deres fjerde egnsspil i Vigersted med titlen 
”Banebørster og sognerødder-balladen om en jernbane”. Egnsspillet opføres omkring Sankt Hans 2019. 

 I 1983 var ægteparret med til at stifte Vigersted Dilettanten, der i over 35 år har haft stor betydning for 
amatørteatret i den nordlige del af Ringsted Kommune. Langt over 100 forestillinger, både teaterstykker for 
børn, unge og voksne, samt revyer og egnsspil har Vigersted Dilettanten haft på programmet, og Mathea og 
Torben har været involveret i en stor del af disse opsætninger som forfattere, skuespillere, instruktører og 
praktisk personale. 
Hele fire egnsspil er blevet skrevet og instrueret af ægteparret. Og opsætningen af egnsspillene udendørs 
på Kirkegnen har involveret rigtig mange mennesker, både skulespillere, teknikere, kor og musikere, 
praktiske folk og bodfolk. Stykkerne har omhandlet gamle sagn og historier fra lokalområdet tilsat en god 
portion fantasi og humor og med tråde til problemstillinger i nutiden. Publikum er kommet fra hele 
Ringsted kommune for at få en spændende open air teateroplevelse i smukke omgivelser.  

Ringsted By har også haft stor fornøjelse af Mathea og Torben, da de i en lang årrækker i 80´erne og 
90´erne deltog i Sommerspillene i Klosterlunden - i starten som skuespillere og senere som instruktører af 
i alt 7 sommerspil.  Som skuespillere var Mathea og Torben eminente, og som instruktører formåede de at 
få både øvede amatørskuespillere og nybegyndere til at give alt, hvad de havde i sig på scenen. Med deres 
engagement, store overblik og velforberedte prøveforløb indgød de en tryghed, som alle medvirkende nød 
godt af, og publikum i Klosterlunden fik stor glæde af, når de overværede forestillingerne. 

Mathea og Torben har været forbilleder for mange amatørskuespillere. Flere af de nuværende aktive  
og dygtige teaterfolk i Ringsted er blevet inspireret af samarbejdet med Mathea og Torben i Vigersted 
Dilettanten og/eller i Sommerspillene, og flere er nu aktive i bl.a. Sdr. Park Amatør Musical ”Spamus” og i 
Morskabsteatret på Middelalderfestivalen.  
 
Udover amatørteatret er Mathea og Torben frivillige indenfor lokalhistorie og anden kulturformidling i 
forskellige sammenhænge.  Nævnes kan bl.a. lokalhistoriske foredrag i Vigersted Forsamlingshus og 
guidede ture i lokalområdet. I Vigersted Forsamlingshus gør de et stort arbejde for at holde huset i god 
stand, så lokalområdet kan beholde det over 100 år gamle hus som mødested for mange kulturelle 
aktiviteter bl.a. Vigersted Dilettanten og lokalhistoriske foredrag. 
 

Resumé: 
Vigersted Lokalråd indstiller Mathea og Torben Dan Jensen til at modtage Årets Kulturpris. De har gennem 
en menneskealder haft stor betydning for amatørteatret i Ringsted kommune.  Både i Vigersted og Ringsted 
har de med deres fantastiske skuespil og opsætning af teaterstykker, egnsspil og sommerspil været med til 
at sætte Ringsted Kommune på landkortet.  De bør hædres for deres store engagement i amatørteatret og 
frivillige indsat for kulturen med bl.a. de historiske projekter og formidling af den gode historie.  
Mathea og Torben Dan Jensen er sande ildsjæle og et godt forbillede for andre frivillige i Ringsted 
Kommune. 
             Berit Galberg – Vigersted Lokalråd 


