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FORORD
Der er så meget krig ude verden. Der er så mange steder hvor man dagligt skal kæmpe for
bare at være til. Hvad nu hvis det var her?
Hvis Det Var Her! skildrer livet i en klaustrofobisk krigszone. Vi følger tre venners liv fra normaliteten og ind i krigens gru. Hvad sker der med empatien, menneskeligheden, angsten,
modet og kærligheden i et samfund, hvor krigen rykker helt tæt på, og alt det vi kendte er
ved at gå til grunde?
….det var forår, vi var tusinder af mennesker der gik på gaderne. Luften var fyldt med
håb og glæde. Vi ville have forandring nu! Felix gik forrest i demonstrationerne med sine
balloner og sit lysende smil. Soldaterne smilede genert når han gik direkte imod dem og
hængte balloner på deres geværer….
Med Hvis Det var Her! ønsker vi at gøre det nærværende at vi lever i en heldig tid, et meget
heldigt sted på kloden. Det kunne jo være os, der levede i et land som Syrien, eller på Balkan i 90’erne. Vi ønsker at skabe grobund for refleksion over hvilket ansvar vi har overfor
mennesker i nød, ansvar for at passe godt på demokratiet og viljen til dialog.

Idé og manuskript: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam
Instruktion: Gitta Malling
Scenografi: Carsten Wittrock
Konsulent: Claus Helbo
Komponist: Nana Schwartslose
Lyddesign: Marcus Aurelius Hjelmborg
Lysdesign: Anders Kjems
Produktion: Burning Snail v/Klement Thorst
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UNDERVISNINGSMATERIALET
Det følgende materiale lægger op til et indgående arbejde med forestillingen Hvis
det var her!
Forskellige øvelser og oplæg til diskussion giver klassen mulighed for at få det optimale udbytte af teaterturen.
Der er mulighed for at arbejde tværfagligt med forestillingen, da temaerne er relevante
for såvel dansk, som historie og samfundsfag, samt selvfølgelig drama, hvis dette fag
er en mulighed på jeres skole.
Opgaverne kan benyttes samlet i den givne rækkefølge, eller udvælges enkeltvis alt
efter, hvor meget tid I har, og hvad der passer til jeres fag og undervisningsforløb.
Undervejs i materialet finder du et udpluk af citater om krig fra forskellige kendte personligheder. Citaterne kan bruges som perspektivering til opgaverne, som oplæg til
diskussion, eller blot som inspiration i arbejdet.
NOTE TIL LÆREREN:
Teater kan fremkalde uforudsigelige følelsesmæssige reaktioner blandt publikum, og da
denne forestilling handler om krig, som i forvejen er noget der skaber stærke billeder, opfordrer vi til, at du er ekstra opmærksom på dine elever før, under og efter forestillingen.
Måske sidder der nogen, som på den ene eller den anden måde har haft krig tæt på, og som
derfor kan være ekstra sårbare i arbejdet med Hvis det var her!.
God fornøjelse!
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Den gamle øje-for-øje filosofi fører kun til, at alle til sidst bliver blinde.
Mahatma Gandhi

INTERAKTIV BRAINSTORM
Når I har set forestillingen og stadig har den frisk i erindringen, kan denne øvelse være
en god måde at indlede arbejdet med Hvis det var her!.
I skal bruge en bold eller noget andet at kaste med.
• Den første som har bolden siger “Hvis det var her” og kaster bolden videre til den
næste, der siger det første ord han/hun associerer til forestillingen, og sådan fortsætter
I, indtil alle har haft bolden mindst én gang.
• Læreren skriver alle de forskellige ord, der bliver sagt, op på tavlen, så I efterfølgende
kan tale om jeres fælles brainstorm.

I kan eventuelt benytte følgende spørgsmål:
• Er der flere ord, der knytter sig til et særligt tema i forestillingen?
• Hvad er de overordnede temaer, som kommer til udtryk i jeres brainstorm?
• Hvad påvirkede jer mest under forestillingen, og hvad husker I bedst?
• Hvordan vil I umiddelbart beskrive det samfund, der portrætteres i Hvis det var her! ?
• Kunne I lide forestillingen? Hvorfor / Hvorfor ikke?
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VENSKABER / FJENDSKABER
Frederik og Joakim er begge unge idealister, der står i spidsen for et oprør, som håber at skabe
en lysere fremtid for deres land. Men de udvikler sig forskelligt i forhold til, hvordan de håndterer problemerne, og hvordan de mener, at oprøret skal foregå.
• Karakterisér Frederik og Joakim. Hvordan er de ens og hvordan er de forskellige?
• Hvad synes Frederik, at Joakim gør forkert og hvorfor?
• Hvad synes Joakim, at Frederik gør forkert og hvorfor?
• Hvordan lyder deres forskellige argumenter for væbnet/fredelig modstand?
• Hvem er I mest enige med?

GRUPPEARBEJDE
• Opdigt og skriv en scene, hvor Frederik og Joakim bliver uvenner for alvor. Replikkerne
skal vise eller antyde, hvordan oprøret bagefter vil ændre sig.
I kan tage udgangspunkt i et af følgende scenarier, eller finde på noget helt andet.
1/ Frederik har uden Joakims accept startet et væbnet angreb i en anden bydel.
2/ Joakim er gået imod Frederik ved at løslade Storm.
3/ En stor gruppe af oprørerne har tilsluttet sig til Frederiks ønske om væbnet kamp.
Spil jeres scene for resten af klassen.

Jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke man skal dømme mennesker for hvad handlinger
de gør i en krigssituation. Jeg tror snarere man skulle dømme dem for det sindelag,
de udviser over for deres venner.
– Herman Bang
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MED VOLD OG MAGT
Læs følgende uddrag:

MANUSKRIPTUDDRAG

Joakim: Hvor længe jeg har været væk…?
Frederik: Halvanden måned.
Joakim: Halvanden måned?
Frederik: Ja, vi prøvede at finde dig… få oplysninger om hvor du var, men…
Joakim: Hvor er Storm?
Frederik: Storm? Vi har ikke set hende siden… vi har ikke kunne få kontakt. Tingene spidser til,
Joakim.
Joakim: Jeg var sammen med hende da vi var ude ved fyret… det var… Sikkerhedstjenesten…
de tog os…. De havde billeder af mig fra demonstrationerne… af os alle sammen… de ved,
hvem alle er…
Frederik: … men hvad med Storm?
Joakim: De lod hende gå… Jeg vidste hele tiden, at hun nok skulle få mig fri. Hendes far må have
hjulpet… De behandlede os som dyr… Det var som om det bare var en leg for dem…
Frederik: De svin!
Joakim: Jeg bliver nødt til at finde ud af hvad der er sket med Storm!
Frederik: Ja, selvfølgelig, men vi kan ikke komme til den anden ende af byen længere.
Joakim: Hva’?
Frederik: De isolerer os. De vil have os til at tie stille. Nogen gange skyder de med skarpt under
demonstrationerne.
Joakim: Med skarpt?
Frederik: De belejrer de bydele hvor modstanden er størst… Der er folk der er blevet dræbt.
Joakim: Dræbt?
Frederik: Vi kan ikke få mad, de har spærret for at der kommer varer ind… De gamle kan ikke få
hjælp og de syge…
Joakim: Hvem er døde?
Frederik: Børnene er bange, du kan se det på dem… de ved ikke hvad de skal.
Joakim: Hvem er det der er blevet dræbt?
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MED VOLD OG MAGT (fortsat)
• Hvad afslører manuskriptuddraget om det samfund, som Joakim, Frederik og Storm lever i?
• Hvordan vil I karakterisere den samfundstype?
• Hvem er “de”?

ØVELSE
• Gå sammen to og to og find eksempler på samfund i den virkelige verden (enten tidligere
i historien eller nu), som minder om det fra forestillingen. Skriv alle de informationer ned,
som I samler om denne type samfund.
• Brug nu jeres liste til at beskrive det helt modsatte samfund, så nøjagtigt som muligt.
Hvilke værdier og nøgleord vil I bruge?
• Tegn en lige linje på et stykke papir. I den ene ende tegner I et symbol, der står for den
første type af samfund, og I den anden ende tegner I et nyt symbol, der står for den modsatte samfundstype. Husk, at I skal kunne forklare jeres valg af symboler.
• Placér Danmark på linjen, og begrund, hvorfor I har valgt netop denne placering. Sammenlign jeres resultat med resten af klassens.

Magt betyder magt over mennesker, over deres legemer, men især
over deres tanker.
– George Orwell ( Romanen 1984)
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EN PSYKOLOGISK PROFIL - Javel hr. General!
Generalen er den uhyggelige magthaver, som Joakim og Frederik gør oprør imod. Gennem
enkelte flashbacks, hvor vi ser Storm tale med Generalen, lærer vi lidt om, hvilke motiver og
tanker, der ligger bag hans handlinger.

• Læs følgende udsagn fra Generalen og gå derefter sammen to og to om at lave en psykologisk profil

på Generalen.
Hvad er baggrunden for hans holdninger? Hvordan er han opdraget? Hvad er hans værdier/idealer?
Hvad vil han opnå? Find selv på flere spørgsmål.

“Jeg har oprettet min egen helt private elitestyrke, der udfører specielle opgaver for mig og bringer mig
den information, der er nødvendig, for at jeg kan styre vort elskede fædreland frem til ny storhed.”
”..den ultimative pris for at tjene vores land. Døden kan være en nødvendig pris vi må være villige til at
betale… Er det ikke rigtigt?”
”Hvis du nægter, så udrydder jeg din familie – din mor, din far, din søster. Jeg påfører dem så stor smerte
at de til sidst vil trygle om at jeg gør det af med dem. Og jeg lover dig en rigtig god plads imens… Du
kommer til at kigge på fra første række...”
”Din far har altid været loyal. Han gik i forbøn for dig, Jeg lovede ham at skåne dig. Jeg holder altid hvad
jeg lover, Storm! Desværre for dig, gælder det løfte ikke resten af din familie.”

Idéer er mere magtfulde end kanoner. Vi vil ikke lade vores fjender have kanoner,
hvorfor skal vi lade dem have ideer?

Joseph Stalin
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“I SEEK ASYLUM IN YOUR COUNTRY”
Forestillingen slutter med at tage hul på et helt nyt emne. Nemlig det at søge asyl i et fremmed
land. Det er svært som indfødt dansker at forestille sig, hvordan det må være at flygte fra alt det,
man kender, for at skulle starte helt forfra i et nyt land. Men det er desværre virkeligheden for rigtig
mange mennesker i verden i dag.
FAKTA: Ordet asyl kommer af latin asylum, græsk asylon: ‘fristed’.
En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet
land og blive beskyttet af dette land, men som endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning.
For at søge om asyl i Danmark skal man befinde sig i Danmark.
Vi har ret, men ikke pligt til at give mennesker på flugt asyl i Danmark, og der er meget delte
meninger om, hvor meget og hvor mange vi skal hjælpe.
• Diskutér, om Danmark har en forpligtigelse overfor mennesker, der flygter fra krig og nød.
• Diskutér, om vores lille land kan gøre noget for at begrænse mængden af flygtninge i verden,
og i så fald hvordan?

ØVELSE
• Forestil dig, at der er krig i dit hjemland og du skal flygte til et fremmed sted. Du taler ikke
sproget, du kender ikke kulturen, og du ser anderledes ud, end dem som bor der. Her skal
du søge asyl.
• Skriv max en side i dagbogsform om dine tanker og oplevelser som asylansøger. Hvordan
bliver du behandlet? Hvad føler du? Osv.
• Læs op for din sidemand og tal om jeres tekster.

Jeg håber, at du finder fred i sindet og får et godt nyt liv i mit lille land, hvor vi intet ved om
krig, sult og undertrykkelse. Jeg ved, at du ikke frivilligt forlod dit land, men kun rejste, fordi du
var tvunget til det. Du er velkommen
– Michala C. Bendixen (Formand for Refugees Welcome)
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VOR RENHED, VOR UNGDOM, VOR STEMMES KRAFT!
Oprøret, som Frederik og Joakim er en del af, bruger sloganet “Vor renhed, vor ungdom, vor
stemmes kraft”.
• Hvilke værdier knyttes til ungdommen ifølge de revolutionæres tankegang?
• Hvad er ballonerne et symbol på?
• Hvad tror I, at der menes med “vor stemmes kraft”?
• Hvordan mente Felix, at vold og magtmisbrug skal bekæmpes?

CASE-ARBEJDE FOR GRUPPER

• Del klassen op i 3 grupper, og fordel nedenstående cases mellem jer. Brug 15/20 minutter på at
komme med et løsningsforslag.
CASE 1 / MÆGLERNE

I er ikke selv en del af konflikten, men har en interesse i, at konflikten bliver afsluttet på en fredelig måde. Derfor skal I forsøge at mægle mellem de stridende parter (den oprørte befolkning
og de tyranniske magthavere). Hvordan får I dem til at lytte til hinanden, og hvilke argumenter
vil I bruge for at overbevise dem om, at konflikten bør ophøre?
CASE 2 / SUPERMAGTEN

I repræsenterer en supermagt (f.eks. USA) og skal diskutere, om I vil gribe ind i konflikten og
hjælpe befolkningen, eller om I skal ‘blande jer udenom’. Hvad taler for, og hvad taler imod?
CASE 3 / OPRØRERNE

Jeres oprør har indtil nu været anti-voldeligt, men magthaverne bruger alligevel mere og mere
vold imod jer. I skal diskutere, om I skal gribe til våben eller ‘vende den anden kind til’. Hvilke
argumenter er stærkest i jeres beslutning?

• Vælg to fra hver gruppe til at fremlægge jeres løsninger for resten af klassen. Bagefter svarer

grupperne på spørgsmål fra de andre.

Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du
sandsynligvis.
– Winston Churchill
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FRIHED - PRIVILEGIE ELLER RET?
I dagens Danmark er vores frihed en selvfølge: den er en medfødt ret, som gør, at vi må sige,
mene, tro og føle, hvad vi vil, så længe vores overbevisninger eller ytringer ikke direkte skader
andre mennesker.
• Hvad betyder frihed for jer?
• Hvilke forskellige former for frihed kender I?
• Beskriv en situation, hvor I har mærket, at I lever i et frit land.
• Er Danmark frit nok, kunne vi være mere frie, eller er vi for frie?
• Vil I beskrive jeres frihed som privilegie eller ret?

ØVELSE
Kan man overhovedet være rigtig fri i et land, hvor der er regler, love,
politi og dommere, der kan straffe én?
• Forestil dig, at du bor i et land uden nogle regler/love overhovedet.
Beskriv en dag i dit liv, hvor du tager stilling til følgende:
- Går folk på arbejde?
- Findes der skoler?
- Hvordan går folk klædt?
- Hvordan forholder folk sig til spørgsmålet om sikkerhed?
- Hvordan interagerer mennesker?

Man er fri, når man er i stand til at elske de love, som ens tilvaerelse
er underkastet.
– Karen Blixen
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I KRIG OG KÆRLIGHED ...

Joakim og Storm er forelskede. Men de lever et sted, hvor splittelse og krig komplicerer alting ikke mindst personlige relationer!
Til sidst i forestillingen finder vi ud af, hvordan Generalen har stillet Storm i den umulige
situation at skulle vælge mellem den person, hun er forelsket i, og hendes familie.
Læs uddraget og tag bagefter stilling til nedenstående spørgsmål.

MANUSKRIPTUDDRAG

STORM: Tror du virkelig det her handler om at jeg ikke kan lide dig, Frederik?
JOAKIM: Det er Generalen, der har sendt dig, du arbejder for ham.
STORM: Jeg elsker dig Joakim… og også dig Frederik, selvom...
JOAKIM:Hvor længe har du holdt mig for nar?
STORM: Jeg har ikke noget valg!
FREDERIK: Der er altid et valg
STORM: Nej. (Hun forsøger at skyde Joakim, men formår ikke at trykke af.) Jeg kan ikke… Jeg kan
ikke…
JOAKIM: (Joakim lægger sin hånd op på pistolen.)
STORM: men det er ikke som I tror. Det er slet ikke som I tror!
JOAKIM: Hvorfor fortalte du os ikke sandheden da du kom tilbage, vi ville have forstået…?
STORM: Jeg kunne ikke… jeg turde ikke… det er min familie…

• Skriv 3-4 sætninger, som fanger, hvad der foregår i Storms hoved, mens hun står med pistolen,
og som forklarer, hvorfor hun ikke skyder.
• Forklar udsagnet, at Storm er blevet sin egen værste fjende.
• Har man altid et valg, som Joakim siger? Forklar jeres svar.
• Hvad mener Storm med, at hun aldrig har holdt Joakim for nar?
• Skriv et kort essay (ca. en halv side) om, hvordan I tror det må være at leve et ungdomsliv i et
land i krig. Gå sammen i grupper og diskutér jeres essays.
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EN UROLIG VERDEN
Desværre er det langt fra alle lande, der er lige så trygge og fredelige som dagens Danmark.
Der er mennesker, som må kæmpe for alt, hvad de har kært, der er mennesker som bliver
undertrykt af uretfærdige magthavere, og der er masser af mennesker som er drevet på flugt,
fordi deres hjemland er blevet for usikkert og farligt at opholde sig i.

• Hvor mange krige kan I komme i tanker om? Både fortidige og nutidige.
• Hvordan har krige ændret sig gennem historien?
• Hvilke forskellige formål kan krige tjene?
Der findes en masse forskellige regler for krig, bl.a. fra det, der kaldes Genève-konventionerne.

• Find informationer om disse regler ved at bruge internettet (husk at være kilde-kritiske).
• Hvorfor er det vigtigt, at der er regler i en krigssituation, og at man kan stille mennesker
til ansvar for deres handlinger i krig?

• Hvem skal krigens regler beskytte?
ØVELSE
• Skriv et kort essay på cirka en halv side om, hvordan I tror man kan forebygge og undgå
krigssituationer i fremtiden. Husk at argumentere for jeres holdninger.
- Hvilke alternativer, kan vi bruge?
- Hvilke værdier skal prioriteres?

Det er sjældent, at man ser en dansker med en kniv i
den ene hånd, uden at der er en gaffel i den anden.
Poul Nyrup Rasmussen
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TEATRETS VIRKEMIDLER
Når man går i teatret, er det en helt anden oplevelse man får, end ved f.eks. at se en film i fjernsynet.
Teatret kræver nemlig i en helt særlig grad noget af sit publikum. Det træner vores indlevelsesevne og
aktiverer vores fantasi, bl.a. fordi vi hele tiden skal forestille os, at vi er der, hvor skuespillerne fortæller
os, at vi er. Der er dog en masse hjælpemidler, som teatret benytter sig af, når de præsenterer os for en
forestilling. Det arbejder vi med i det følgende.

• Beskriv scenen, som I husker den.

___
______________________________________________________________________________
- Hvordan var scenen forskellig fra en traditionel teaterscene?
- Hvilken effekt havde scenen på jer som publikummer?
- Hvilke tanker tror I, der ligger bag den valgte scene-opsætning?

ON
DISKUSSI
• Diskutér i grupper, hvordan forestillingen havde været anderledes, hvis man havde
valgt en helt traditionel opstilling med publikumsrækker og afgrænset scene.
Vælg to konkrete eksempler fra forestillingen og del dem med resten af klassen, når I har
snakket færdig i grupperne.

Der kan ikke være nogen tydeligere åbenbaring af et samfunds sjæl end den
måde, hvorpå det behandler dets børn
- Nelson Mandela
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TEATRETS VIRKEMIDLER (fortsat)
I forestillingen skifter fortællingen mellem at vise os scener fra ‘nutid’ og klip fra ting, som er foregået
før fortællingens nutid. I kan svare på de følgende spørgsmål i par, i grupper, eller som åben diskussion
i klassen.

- Hvordan bruges teknikken (lys/lyd) til at understrege disse skift mellem fortællingens tider?
- Hvad foretog skuespillerne sig for at vise, at de skiftede til en anden rolle?
- Hvilke teknikker brugte skuespillerne, som man ikke ser på film?
- Hvilke effekter havde lyset/lyden, og hvordan påvirkede det jer?
- Hvad krævede forestillingen af jer som publikum, og hvordan virkede det?
- Hvordan blev rummets rekvisitter benyttet undervejs?
- Hvilken stemning synes I overordnet, der herskede i forestillingen, og hvor stor indflydelse
havde lys, lyd og rum på denne?
- Beskriv de største forskelle på teater og film.

SKAB ET UNIVERS
Et kendetegn for teater er f.eks., at man ofte skaber ’meget med lidt’.
• Gå sammen i grupper og brug jeres fantasi til at skabe et univers med meget få ’rekvisitter’ Rekvisitterne
kan sagtens være ting, der er i klasselokalet: En stol kan være et bjerg, en skoletaske kan være en hund, osv.
Skriv en lille scene på 8-12 replikker, der foregår i universet.
• Spil jeres scene for resten af klassen. Det er jeres job, som skuespillere, på en overbevisende måde, at få
jeres klassekammerater til at leve sig ind i universet.
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En soldat er en forhenværende civilist, der uddannes til at optræde uciviliseret for at bevare civilisationen.
– Halfdan Rasmussen

EVALUERING
• Gentag den interaktive brainstorm fra materialets begyndelse.
• Hvilke nye ord dukker der nu op i jeres brainstorm i forhold til den gamle?
• Tag udgangspunkt i brainstormen og beskriv, hvad I har lært af Hvis det var her! og af arbejdet
med forestillingen.
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