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OM FORESTILLINGEN

Tro, Håb og Kærlighed
Til udskolingen
Dette er en fortælling om menneskers vilje til at elske trods afstand i tid og sted.
Om at bevare troen og håbet på, at størst af alt er kærligheden. Gennem kærlighedsbreve, gemt i en helt særlig spilledåse, vandrer historierne op gennem
115 år. Fra Flensborg over de Vestindiske Øer til det nordlige Norge. Fra begyndelsen
af 1830 til slutningen af 2. verdenskrig udfoldes tre kærlighedshistorier. På
tværs af stand, kultur og landegrænser.
Ni personer kæmper på hver deres måde for, at kærligheden skal kunne overvinde alt. De længes, de drømmer og de skriver deres dybeste hemmeligheder
i kærlighedsbreve, som gemmes i en helt særlig spilledåse.
På Djursland i 1830 forbereder den unge Edel Kirstine Secher sig på at skulle
giftes med den adelige Sigfred Scheel. Da husmandssøn og teologistuderende
Kresten Hermansen, en studiekammerat af Edel Kirstines bror, dukker op i
hjemmet, ændres alt dog. Hans væsen, tanker og verdenssyn vækker noget i
Edel, som får hende til at gå imod de stands- og samfundsmæssige forventninger,
og hun vælger i stedet kærligheden.
I 1887 stævner Fregatten Jylland ud på sin sidste rejse til de Vestindiske øer.
Ombord på skibet er de jævnaldrende drenge, Karl fra Mejlgade og prins Carl
af Danmark, som hurtigt bliver venner. Skibet lægger til i Flensborg havn, hvor
de møder den unge og seje Marlene. Hun arbejder i en købmandsforretning,
men drømmer om at få sin egen. Karl og Marlene forelsker sig, og aftaler at
mødes når Fregatten vender tilbage fra de Vestindiske øer. Men livet ombord på
et skib er hårdt, og selvom håbet er stort, bliver afstanden større.
Andreas og Alfhild lever et stille liv, da 2. Verdenskrig bryder ud. Jorden forsvinder under dem, da Andreas arresteres efter en modstandsaktion og sættes
i Falstad fangelejr. Herefter transporteres han med mange andre fanger til
Nazi-Tyskland, hvor han ender i koncentrationslejren Sachsenhausen. Brevene
han her skriver til Alfhild, hjælper ham med at bevare viljen til og troen på at han
kommer hjem til hende. Men Marlene, som nu sidder som censurlæser i Sachsenhausen, sender ikke hans breve hjem. Og troen begynder at smuldre bort.
De tre fortællinger bindes sammen af de breve der skrives og sendes mellem
de elskende, og som gemmes i spilledåsens hjerterum. Her forenes troen, håbet
og kærligheden.
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MEDVIRKENDE

Medvirkende:

Skuespillere: Dorthe Hansen Carlsen, Johanne Fossheim, Andreas Ven
Langø, Bolette Engstrøm Bjerre, Stig Reggelsen Skjold, Emil Blak Olsen,
Kaja Kamuk, Kenneth Andersson, Holger Østergård Christensen.
Tekst og idé: Hege Tokle
Instruktør: Hanne Brincker
Dramaturg og instruktørassistent: Ketil Kolstad
Scenograf: Niels Secher
Lys og billeder: Jesper Jepsson
Musik: Linea Tokyo
Produktion: Teaterhuset Filuren og Syddjurs Egnsteater
Undervisningsmateriale: Charlotte Bruun
Layout: Ida Mathilde Szatkowski
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INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN
Kære underviser
I løbet af de sidste 4 år har Teaterhuset Filuren og Syddjurs Egnsteater arbejdet
sammen omkring projekt Hjerterum. I 2014 blev det til forestillingen Livets Blå
Tone, som handlede om kærlighed på trods af stand i 1830`erne. I 2015 kom
Livets Blå Bølge, om kærlighed på trods af afstand i 1887. I 2016 var vi i Den Blå
Tid, om kærlighed på trods af modstand under 2. verdenskrig.
I kulturhovedstadsåret 2017 har vi samlet de tre forestillinger under titlen
Hjerterum: Tro, håb og kærlighed. Her flettes de tre kærlighedshistorier
ind i hinanden og bindes sammen af en spilledåse og dens rejse gennem tid
og sted. En rejse der be-væger sig fra 1830 til 1945, fra Flensborg til Syddjurs
og over de Vestindiske øer for endelig at havne i det nordligste Norge.
Et af formålene med dette projekt har været at gentænke den konventionelle
teaterform. Ved at lave en teater-trilogi, der formår at binde forskellige tider
og steder sammen.Derudover har fokus været på at gentænke historieformidling til unge mennesker.
Ønsket var at kombinere historisk videndeling med en kulturel oplevelse. Hver
forestilling er iscenesat ind i dens samtid, for på den måde også at formidle
den historiske tid rundt om kærlighedsfortællingen.
Vi har været i dialog med en række museer, der indgår som samarbejdspartnere, for på den måde at optimere historiefortællingen og gentænke
teatrets formidlingsrolle. Derfor har de forskellige forestillinger også spillet
ude på museerne, for netop at give den ekstra dimension af, at historien også
er virkelig. Det er ikke bare en god historie.
Dette materiale er tænkt som en introduktion til den forestilling, som I og jeres
elever skal ind og se. Vi håber at det kan være med til at give jer et indblik
i historien bag projektet, både de virkelige skæbner der ligger til grund for
forestillingen, og den fiktive dimension som teatret tilfører.
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AT ÅBNE OP FOR DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE
At åbne op for den kunstneriske oplevelse.
Denne øvelse skal hjælpe eleverne til at tune ind på hvad det vil sige at gå i
teatret. Hvilke tanker har de om teatret før og efter en forestilling. Fordelen
ved disse samtaler er, at give eleverne et større udbytte af teaterforestillingen,
og dermed udvide hele teateroplevelsen.
Før forestillingen foregår samtalen på et mere generelt plan, som handler
om elementer omkring forestillingen.
Efter forestillingen handler samtalen mere specifikt om den netop sete
forestilling. Lad gerne eleverne læse alle spørgsmål, så de er bevidste om
hvad samtalen efter forestil-lingen kommer til at handle om.
Før forestillingen:
Hvad tænker du på, når du hører ordet teater?
Kan nogen fortælle, om den bedste teateroplevelse, de har haft?
Hvad er forskellen på at gå i teatret og i biografen?
Hvordan ser der ud i en teatersal?
Hvordan er man et godt publikum?
Hvad er en replik?
Hvad er en scenografi?
Efter forestillingen:
Hvad har I oplevet?
Hvad giver det dig at se denne teaterforestilling?
- Bliver du glad, bevæget, eftertænksom…?
Hvordan var det at komme i teatret?
Hvad syntes du om scenografien?
Hvordan fungerede lys, lyd og billeder i forestillingen?
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ØVELSE: LAV DIT EGET STAMTRÆ
Det hele startede da Hege Tokle, forestillingens forfatter, fandt en dagbog og
gamle billeder af sin bedstefar. Hun blev nysgerrig på det liv han havde levet,
og som der ikke blev snakket meget om i familien. Herfra udviklede historien
sig. Forestillingens scenograf, Niels Secher, fortalte om en del af hans slægtshistorie, der udspillede sig på Djurslands herregårde.
Fælles for de to fortællinger var en række af brevvekslinger, som endte med
at blive fore-stillingens omdrejningspunkt.
Men hvem stammer du selv fra? Snak med dine forældre og bedsteforældre.
Udfyld stamtræet på næste side sammen med dem, og snak om de forskellige
familiemedlemmer. Kig på gamle billeder, i gamle breve og dagbøger. Vi kan
lære utrolig meget om fortiden på denne måde. og hvem ved...måske dukker
der en spændende historie op, som du aldrig har hørt før.
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TRE HISTORISKE PERIODER
Ud fra den korte beskrivelse af forestillingen samt de nedenstående tre
tekster, kan I tage en snak på klassen om de forskellige historiske perioder, som forestillingen foregår i. Træk evt også streger fra de forskellige
perioder og frem til i dag. Snak om kønsroller, stand, unges vilkår osv.
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TRE HISTORISKE PERIODER: 1830’ERNE
Danmark
Syddjurs 1830`erne:

1800-tallets herregårdsmiljø danner baggrund for Edel Kirstine Sechers, Kristen
Hermansens og Sigfred Scheels historie. Her var en gammel verdensorden,
hvor der var forskel på folk og faste kønsroller, endnu gældende. 1800-tallet blev dog også forandringernes århundrede, og med tiden kom både kønsroller og stand til diskussion og under udvikling.

Herregårdens kvinder

Den adelige kvinde skulle i 1800-tallet repræsentere slægternes status og
føre dem videre med fødslen og opdragelsen af arvinger. Samtidig blev herregårdens kvinder omdrejningspunkt for nye familieidealer i 1800-tallet. Moderskabet, det kærlighedsbaserede ægteskab og særlige, kvindelige dyder blev
sammenhængskraften for det ideelle familieliv.
Drenge og piger blev opdraget og uddannet til at udfylde hver sin vigtige rolle
i herre-gårdsmiljøet. Drenge gik på kostskole, tog på dannelsesrejse,
studerede på danske og udenlandske universiteter og lærte sig godsdrift.
Piger blev undervist hjemme på herre-gården af dygtige privatlærere. De talte
mange sprog, var ofte belæste og mestrede som regel både instrumenter,
kunsthåndværk og håndarbejde på højt niveau. En herregårdsfrue skulle
desuden kunne styre en stor husholdning og en stor tjenerstab.

Stand og status

Fortidens standssamfund var baseret på en stabil opdeling mellem de største
sociale grupper. Denne opdeling indebar, at man som hovedregel bevægede
sig og giftede sig inden for ligestillede kredse – hvad enten man var adelig,
borgerlig eller bonde. Adelen tilhørte magteliten, var kulturelt og socialt toneangivende, og mange var meget velhavende. Man værnede om sin høje status
bl.a. ved at omgås andre adelige familier og udfolde en herskabelig livsstil på
slægternes gamle, prægtige herregårde.
I løbet af 1800-tallet blev der dog i stigende grad gjort op med den gamle
samfunds-orden. Grundloven af 1849 markerede et formelt brud. Samfundsgruppernes roller var til diskussion, og adelens placering i toppen af hierarkiet
var ikke længere selvskreven. Starten af århundredet var en økonomisk
krisetid for herregårdene, mens borgerskabet blev rigere og mere indflydelsesrig. Mange herregårde var efterhånden ejet af borgerlige godsejere. Det blev
mere almindeligt, at der blev indgået ægteskab mellem adelige og borgerlige familier. Et giftermål, hvor der var stor standsmæssig forskel på ægtefællerne, kunne dog fortsat vække skandale.
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TRE HISTORISKE PERIODER: 1880’ERNE

Syddjurs, Flensborg og De Vestindiske øer 1887:
Historien om Karl fra Mejlgade, prins Carl af Danmark (senere kong Haakon af
Norge) og den unge Marlene starter i Ebeltoft i 1887. De to unge drenge skal
med Fregatten Jylland på dens sidste rejse til De Vestindiske øer. De provianterer undervejs i Flensborg, og her møder de den seje og viljestærke Marlene,
der arbejder i en købmandsbutik.

Danmark og De Vestindiske øer.

I næsten 250 år var Danmark kolonimagt i Vestindien. Fregatten Jylland sejlede
sit sidste togt til de vestindiske øer i vinteren 1886-87. Med på dette sidste togt
var også prins Carl som lærling. I 1917 solgte Danmark De Vestindiske øer til USA
for knap 100 millioner kroner.

Unge skibsdrenge. Barske løjer.

På dette tidspunkt blev både drenge og piger sendt ud i en tidlig alder for at
tjene. Det var ikke altid en nem periode for disse unge, og især livet som skibsdreng kunne være frygtelig hårdt. “Drenge er Drenge, og raske Drenge vænner
sig hurtigt til forholdene, og forfinet var man jo ikke dengang.” Ofte nåede
disse unge drenge ikke levende hjem igen.

Havnen i Flensborg

I det 18. århundrede var Flensborg en af de mest betydningsfulde handelshavne for skibene i den Dansk-vestindiske flåde. Ikke langt fra byens havn ligger
Flensburger Schifffahrts-museum, som blandt andet fortæller om det koloniale
handelssamarbejde de havde med Danmark. Sukker og rom fra De Vestindiske øer betød øget velstand for mange købmænd i byen. På dette tidspunkt
gik man ikke meget op i de miserable og umenneskelige forhold der gjorde sig
gældende for de afrikanske slaver, der var blevet bortført fra deres hjemland,
for at arbejde på sukkerrørsfarmene.
Udover sukkerproduktion gjorde Flensborg sig også bemærket for deres
produktion af rom, og fik tilnavnet “Rum City”. Byen har endda et særligt Rommuseum. Her kan man få indsigt i de store købmandsfamiliers liv, de Vestindienfarendes eventyr, slaveriets rædsler og den rigdom som sukker og rom bragte
til Flensborg. På museet har de, i forbindelse med 100-året for salget af de
Vestindiske øer, lavet udstillingen “Rum, Schweiss und Tränen”.

10

TRE HISTORISKE PERIODER: 1940’ERNE
Norge, Tyskland og Syddanmark 1942:
Majavatn-affæren

I Mosjøen, i det nordlige Norge, lever Alfhild og Andreas et stille liv. Med planer om giftermål og børn. Med 2. verdenskrig og modstandsbevægelsen ændres deres liv dog drastisk.
Modstandsarbejdet, ledet af blandt andre Kaptajn Birger Sjøberg, mod den
tyske besættelsesmagt var stor og velorganiseret i området omkring Helgeland, og store mængder våben blev smuglet med båd fra Storbritannien til
Norge.

Fangelejrene

Falstadlejren blev etableret i 1941, og fungerede som både arbejdslejr, transitlejr
og dødslejr.
I 1942 kom Gestapo på sporet af den norske modstandsbevægelse, og det resulterede i det opgør, der senere fik navnet Majavatn-affæren. Efter dette opgør
blev 24 nordmænd henrettet i Falstadlejren. Det er også i denne periode, 194243, at forholden i lejren var de værste. Fangerne blev udsat for et voldeligt og
brutalt ordenssystem, og tvunget til meningsløst slavearbejde. Det er også i
Falstadlejren at Andreas i første omgang havner.
Senere bliver Andreas transporteret med skib til Nazi-Tyskland, hvor han sidder i Sachsenhausen frem til krigens afslutning. Den unge Marlene vi mødte
i Flensborg arbejder på dette tidspunkt som censurlæser i KZ-lejr Sachsenhausen.

Frøslevlejren og De hvide busser

På hans vej tilbage til Alfhild i Norge, transporteres Andreas i første omgang
med de hvide busser til Frøslevlejren. “Verdens mærkeligste kz-lejr”. Sådan
omtalte man Frøslevlejren, hvor det danske fængselsvæsen fik lov til at stå for
fangernes forplejning og visse andre forsyninger. Det betød både rigelig og
nærende kost samt meget begrænset omfang af tortur, vold og drab.
Efter aftale med den tyske besættelsesmagt, fik man i 1944 lov til at opføre en
internerings-lejr for danske fanger, med det formål at forhindre deportationer
til Tyskland. Frøslevlejren var bygget til ca. 1500 fanger. Fra begyndelsen af
december 1944 til marts 1945 lykkedes det for de danske myndigheder at få
lov til at hente flere hundrede fanger i Tyskland. I slut-ningen af april nåede
man som følge af evakueringen af nordiske kz-fanger i Tyskland helt op på
5500 fanger. I alt passerede ca. 12000 lejren fra august frem til befrielsen. I
midten af marts 1945 trådte evakueringen ind i en ny, afgørende fase: fra nu af blev
de danske anstrengelser forenet med de svenske under ledelse af Folke
Bernadotte. Den storstilede operation blev kendt som ”Bernadotte-aktionen”, fordi Grev Folke Bernadotte, som var vicepræsident i Svensk Røde Kors, spillede
en afgørende rolle. Danske Hvide Busser og danske myndigheder deltog også
i evakueringen. De Hvide Busser var hvidmalede rutebiler, busser m.m., som
hentede danske og norske fanger hjem fra tyske kz-lejre. Det var flere tusinde
fanger, der blev evakueret fra lejrene i de sidste måneder af 2. verdenskrig.
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MUSEUMSSAMARBEJDE

Som en del af projekt Hjerterum, er samarbejdet med en række museer i både
ind- og udland. Samarbejdet er skabt ud fra et ønske om at gentænke historieformidlingen for unge. Selvom mange museer efterhånden har fået mere og
mere fokus på at indtænke de unge i deres formidlingsform, mener vi at der
bliver skabt et helt særligt rum for læring, når et museumsbesøg kombineres
med en teaterforestilling. I dette samarbejde udvides både museumsoplevelsen og teateroplevelsen. Det var derfor også af stor betydning for os, at
de tre første forestillinger blev vist ude på museerne, hvor de blev kombineret
med en rundvisning.
Nedenfor kan I se rækken af museer, som vi har samarbejdet med hen over de
sidste 4 år. I kan gå ind på deres hjemmesider og læse mere om den historie vi
også forsøger at formidle gennem forestillingen, eller I kan overveje at besøge
et eller flere af museerne som en del af teateroplevelsen.

2014:

Gammel Estrup Herregårdsmuseum
gammelestrup.dk

2015:

Fregatten Jylland
fregatten-jylland.dk
Flensburger Schifffahrtsmuseum, Tyskland
flensburg.de/schifffahrtsmuseum

2016:

Frøslevlejren
natmus.dk/museerne/froeslevlejrens-museum/
Falstadsenteret, Norge
falstadsenteret.no

12

www.hjerterum2017.dk
www.syddjursegnsteater.dk
www.filuren.dk
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