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BAG OM
FORESTILLINGEN:
Baggrund
”Min far døde en efterårsdag omgivet af sin familie.
Det er sjældent smukt at se nogen dø, især ikke sin
elskede far. Men få timer efter hans død skete der
noget smukt: han åbnede sine øjne og smilede til os.
Det var som om, at hans glæde, finurlighed og glimtet
i øjet var det, der blev tilbage. Jeg er dybt taknemmelig
for, at hans sidste hilsen ikke var den dødskamp, der
gik forud for hans død, men et fredfyldt smil. Siden
han gik bort har jeg haft en fornemmelse af, at han
blot er på den anden side af den kendte virkelighed
og holder døren på klem for mig. Ind imellem puster
han på mig, og så får jeg lyst til både at græde og le ”
Gitte Kielberg, datter, skuespiller i og idekvinde til forestillingen
”Når bladene falder”

Forestillingen spilles af mor og datter og er en
autobiografisk fortælling om deres fars og bedstefars
død. Begge var til stede, da han døde og oplevede hele
følelsesspektret fra håb, angst, panik, fred, sorg og
glæde. At fastholde den intensitet og livfuldhed, som
døden bringer ind i livet har været et af målene for
forestillingen, for det gør livet mere levende og letter
mødet med døden, når den en dag banker på.

Instruktør: Folmer Kristensen
Spiller og dukkefører: Gitte Kielberg
Spiller, musiker og dukkefører: Miriam Ariana
Scenograf: Laila Monnet
Dukker: Trine Guld og Yvonne Thomsen
Spilleplads: 6x6 m, 2,5 m loftshøjde
Aldersgruppe: 7 år og opefter
Varighed: 45 min.
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Historien
Bedstefar har kun to ting tilbage: en gammel radio, som
ikke duer, og en lille dukke, som har fulgt ham hele livet.
Resten har han smidt ud, for der hvor hans næste rejse
går hen kan han ikke tage noget med. Heldigvis får han
besøg. Hans barnebarn får radioen til at spille igen, og
dukken begynder at danse helt af sig selv. Det er den
bedste dag i lang tid. Det er en god dag at dø. Så det gør
han. Men det er sandelig ikke slut af den grund. Fra det
sted som man ikke vender tilbage fra, griber han ind i
sin families hektiske og splittede tilværelse og giver dem
mod til at leve fuldt ud.

Genre
Selv om forestillingen tager udgangspunkt i en
personlig historie, så er temaet universelt og tilføres
i Folmer Kristensens iscenesættelse både humor og
skæve indfald. Også brugen af dukker hæver historien
op over den private sfære, idet de blæser på fysiske love
og fordomme om liv og død. Få ord, dans, musik og
et stærkt visuelt udtryk taler om det, som sproget ikke
formår at udtrykke.
”Det er befriende, at der ikke bliver sat en masse ord på
døden i selve forestillingen. Skønt at det er kroppene i
rummet, som taler og skaber fortællingen.”
****Kirsten Dahl, Børneteateravisen

INTRODUKTION TIL
UNDERVISEREN:
”Bornholmeruret i stuens hjørne vækker minder om
bedstemor, boulevarden gennem byen husker os på,
hvem der er landets største digter, og på bestemte datoer går vi hen og kigger lidt usikkert på en mosbegroet sten med et navn, to datoer og måske et par kærlige
ord.Så selvom de ikke er her mere, omgiver vi os alligevel på den ene eller anden måde med vores afdøde
slægtninge, nære venner, glorificerede helte og fjerne
forfædre. Endda også i det snusfornuftige Danmark,
hvor vi siden reformationen i 1500-tallet ellers har
gjort vort bedste for at afbryde kontakten med dem på
den anden side.”
De dødes liv, Moesgaard Museum.
Vor kultur har svært ved at rumme, at livet en dag skal
være slut, for det rokker ved en forhastet og materiel
livsindstilling at have døden i sin bevidsthed. At fortrænge døden og at hægte de gamle af er i vores optik to
sider af samme sag. Begge dele er tegn på en ubalance,
som vi med skabelsen af både forestillingen og undervisningsmaterialet gerne vil forsøge at rette op på. Derfor
kredser de opgaver og spørgsmål, som vi har formuleret
til eleverne ikke kun om liv og død, men også om generationer og hvordan vi forholder os til de gamle, som lever
med døden som en horisont, der er lidt tættere på end
den er for dem, der lige er startet på livet.

4

Det er vores overbevisning, at børn godt forstår, at døden
er en naturlig del af livet, og det optager dem, hvis man
tillader det. For i den alder er det tynde slør, der er mellem
de levende og de døde, og mellem det vi kan se, og det, vi
ikke kan se, endnu ikke er blevet til en mur. Den samme
gennemsigtighed i livsanskuelsen, kan man også møde
hos gamle mennesker, og i det hele taget er der mange
ligheder mellem den yngste og den ældste generation. De
kan få meget ud af hinanden hvis rammerne bliver sat til
det.

Disse rammer vil vi med både forestilling og
undervisningsmateriale inspirere til at sætte, for her
kan de ældre for en gangs skyld være eksperter på et
område, som børnene en dag får brug for at forholde sig
til. Og børnene kan blive opmærksomme på den ro og
det nærvær, som mennesker på den anden side af den
erhvervsaktive alder ofte kommer til at besidde.
Fordi forestillingen er autobiografisk, vil nogle af
øvelserne gå ud på, at gøre det private til noget som nok
er personligt, men også universelt. Det er et nødvendigt
teaterteknisk greb, når man skaber en forestilling, som
man skal kunne holde ud at spille og som publikum skal
kunne holde ud at se på. Men det er også en metode,
som kan gøre det lettere at tale om det, der godt kan
være for smertefuldt nævne fordi det går for tæt på. Og
det kan være en befrielse at høre sin egen historie, når
den er hævet lidt op over den private sfære.
Vi har foreslået at eleverne behandler de spørgsmål
og opgaver vi stiller dem på forskellig vis: Skriftligt,
mundligt (som samtale i klassen eller to og to) eller ved
at tegne. Underviseren er velkommen til selv at vurdere
hvad, der passer bedst til klassen. Nogle steder er der
plads til, at tegning eller skriftlige svar kan skrives ind i
arket, andre steder må læreren selv dele papir ud, fordi
der skal laves en udstilling af tegningerne.
Sproget, der er brugt, passer bedst til mellemtrinet.
Bruges undervisningsmaterialet til indskolingen skal
der lidt oversættelse til, for at de mindste elever vil
forstå det.

ELEVARK A

Mødet med døden og
glæden over livet.
Disse samtaler og øvelser vil være gode at gennemgå inden børnene ser forestillingen.

Lav en tegning:
Har du en bedstefar, oldemor, hund eller anden ven, som er død? Hvis du ikke har det, så tænk på en som er død i en
historie du har hørt, en film du har set eller en bog du har læst. Lav en tegning af vedkommende.
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Snak i klassen om:
Fortæl hvordan du mindes den person eller det dyr, som
ikke er her længere? Gør du noget særligt for at mindes,
eller kommer det pludseligt og uventet?
Giver det dig glæde eller sorg at mindes? Hvis du bliver
ked af det, så fortæl om den følelse, hvor sidder den i
kroppen, og hvad gør du for at blive glad igen. Hvis du
bliver glad ved at tænke på den person/ dyr, som ikke er
her længere, så fortæl hvordan det føles. Kan man blive
både ked af det og glad på samme tid, når man mindes?

Øvelse to og to:
Fortæl din klassekammerat om din tegning og om den
person eller det dyr som er på billedet. Du må gerne
fortælle små historier om hvad i har lavet sammen, hvor
i var sammen sidst, hvad dit bedste minde er osv. Prøv
at være præcis og få det vigtigste med. I får10 min til
hver til denne øvelse. Skift, så i begge får fortalt jeres
historier.

Historie fortælling for hele
klassen:
Nu skal I på skift genfortælle den historie, som i har
fået fortalt. I fortæller på skift for resten af klassen. Man
fortæller ikke sin egen historie, men den historie som
man har hørt, og man må meget gerne bruge tegningen
til at fortælle ud fra. Det er strengt forbudt at afbryde
eller at rette på historien. Lyt i stedet til det, som din ven
har forstået og opdag hvordan det, du har oplevet, ser
ud gennem en andens øjne.
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ELEVARK B

Døden som en del af livet
Godt at gennemgå inden forestillingen

Snak i klassen om:
Hvad får titlen ”Når bladene falder” dig til at tænke på?
Hvad ville der ske, hvis ikke døden fandtes?
Hvordan ville det være at leve, hvis livet var uendeligt?
Nævn noget som er godt, og som bliver bedre af, at man ved, at det holder op igen eller fordi der ikke er så meget
af det.

Tegning enkeltvis:
Oftest møder vi døden i film eller bøger som mord, gru og skræk. Nu skal du tegne et andet billede af døden, hvor
døden er barmhjertig, et sted hvor man kommer hjem el.lign.
Giv jeres tegning en titel og hæng dem op. Se på den udstilling i har lavet og fortælde andre, hvad I tænkte på,
da I tegnede.
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ELEVARK C
Spørgsmål til ”Når bladene
falder”
(bruges efter eleverne har set forestillingen)

Samtale i klassen

Foto: Franseska Mortensen
www.franseska.mono.net
Fortæl hvad der sker på dette foto.
Hvem er den lille dukke?
Hvornår ser vi den første gang i forestillingen?
I hvilke situationer dukker den op efter at bedstefar er død?
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Skriftligt svar

Foto: Franseska Mortensen
www.franseska.mono.net
Beskriv hvad du ser, og hvad du tænkte da du så forestillingen:
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ELEVARK D
Forestillinger om det vi ikke
kan se
Samtale i klassen:
Man siger nogle gange, at der er mere mellem himmel
og jord, end det vi kan se. Hvad betyder det? Tror du på
det, og hvis du gør, kan du så give eksempler på situationer, hvor du har oplevet det?
Hvordan hænger tanken om, at der er mere mellem
himmel og jord sammen med de forestillinger, vi har
om døden?
Tror du, at der findes et sted, hvor man kommer hen
efter døden?
I nogle kulturer spiller de afdøde en aktiv rolle i det liv,
som de levende lever. Også i eventyrene sker det ofte,
at f.eks. den døde mor griber ind for at redde og hjælpe
sine børn. Find historier hvor det sker. Sker det, at du
snakker med dem, der ikke er her længere? Snakker de
med dig?
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ELEVARK E
Generationer

Skriftlig, mundtlig og
kunstnerisk opgave:
Den første opgave her er skriftlig, men du skal bare tage
noter for at kunne huske hvad du får fortalt. Det vigtigste er at du kan genfortælle det senere til klassen.
Nu skal du vælge en af dine bedsteforældre. Det skal
helst være en, som stadig lever og som du kan besøge,
men er det ikke muligt, og så må du bruge det du kan
huske, bruge fantasien eller spørge dine forældre. Kan
du besøge din bedsteforælder, så tag hen til vedkommende og dem fortælle om sig selv og deres liv, hvis ikke
så snak med dine forældre om hvad de ved eller kan
huske. Hvem er eller var din bedsteforælder? Skriv alt
det ned, som du får at vide eller kan huske.

Du kan skrive om f.eks.:
hvordan han eller hun ser ud
hvad vedkommende godt kan lide
arbejdede med
drømte om
Hvordan det var at være barn i gamle dage

Prøv at få så mange detaljer med som muligt og fortæl
også gerne små historier og situationer, der siger noget
om din bedstefar eller bedstemor. Du må gerne nøjes
med at tage noter, for det vigtigste er, at du kan genfortælle i klassen.Vælg så en ting, som er karakteristisk
for din bedsteforælder og tag den med i skole. Det kan
være et fotografi men det kan også være f.eks. et køkkenredskab, et stykke værktøj, noget han eller hun har
lavet el.lign.
I klassen skal I nu på skift fortælle om jeres bedsteforældre. Det skal ske på den måde, at I i den ene del af
klasselokalet ryddet rummet så i skaber plads til en lille
udstilling. En efter en fortæller I jeres bedsteforældres
historier, og slutter af med at placere den ting I har taget
med i udstillingen. I kan evt. bruge tingen til at fortælle
med, så I lader den om at fortælle, eller I kan lade den
fortælle sammen med jer. Se nu på den udstilling I har
lavet og kig efter om det er et tilfredsstillende resultat.
Hvis I synes, at der skal rettes på tingene, må I godt det,
men så skal I gøre det en efter en og man må kun flytte
på en ting ad gangen.

osv.
Udstillingen skal have et navn. Skriv et forslag til en titel
på et stykke papir. Læg dem i en hat og træk hver en
seddel og læs op en ad gangen. Stem om den bedste titel.
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ELEVARK F
Hvad kan man tale med sine
bedsteforældre om?
Skriftlig opgave:
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Vælg et af de to billeder

Forestil dig hvad de to taler om,
og skriv deres samtale ned.
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ELEVARK G
Bedsteforældrenes stemmer.
Mundtlig opgave:
Nu skal i vælge en sætning ud af alt det, som I har talt
med jeres bedsteforælder om eller det I har fået at vide
om vedkommende. Det skal være en sætning som I
synes passer rigtig godt på vedkommende. Luk først
øjnene og tænk på ham eller hende og prøv at se vedkommende for dig. Nu skal du mærke hvad han eller
hun har at fortælle. Tag den første sætning der dukker
op, for I har kun 3 min. til det. Skriv sætningen ned.
Sid i en rundkreds og sig en efter en den sætning I har
skrevet ned ind i midten. Forestil jer, at I taler ind i det
rum som bliver tilbage når jeres bedsteforælder ikke er
her længere, og at det er deres stemmer, som når jer,
trøster jer, glæder jer, råder jer…..
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