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Om undervisningsmaterialet 

Undervisningsmaterialet henvender sig til elever i gymnasiet, til tværfaglige projekter på 

ungdomsuddannelserne og til folkeskolens ældste klasser. Det henvender sig til fagene dansk, drama, 

psykologi og samfundsfag, og kan benyttes som forberedelse til eller efterbehandling af forestillingen PÅ 

HERRENS MARK. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til alle forestillinger i DET 6. KONTINENT, som 

kan downloades på GROBs hjemmeside. 

Undervisningsmaterialet er inddelt i afsnit, der svarer til fagene psykologi, samfundsfag & religion, 

samfundsfag, dansk og drama. I hvert afsnit gives der inspiration til temaer, der kunne være interessante at 

diskutere, og som stemmer overens med de temaer, der præsenteres i forestillingen. Under hvert tema er 

der udformet spørgsmål, som kan give inspiration til diskussioner eller opgaver i undervisningen. 

For at få størst udbytte af og indsigt i forestillingen er det en god idé at læse manuskriptet. Skriv til 

billet@grob.dk for at få tilsendt manuskriptet til PÅ HERRENS MARK og/eller manuskripter til andre 

forestillinger i DET 6. KONTINENT. Skriv i mailen, at det er i forbindelse med undervisningsmaterialet, at du 

ønsker adgang til manuskriptet og notér hvilket undervisningssted du kommer fra. 

Vi håber, at I får glæde at undervisningsmaterialet, og ønsker jer en god oplevelse i teatret med PÅ 

HERRENS MARK. 

PÅ HERRENS MARK spiller 4. marts – 8. april 2017 

Mandag-fredag kl. 20 og lørdag kl. 17 

Billetter koster kun 45 kr. pr. person – ring 35 300 500 eller skriv til os på billet@grob.dk 

 

Rigtig god fornøjelse! 

Teater GROB 

 
Nørrebrogade 37 

2200 København N 

www.grob.dk 

 

 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i november 2016 af kommunikationsmedarbejder Astrid Nielsen  
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Kort om PÅ HERRENS MARK 

PÅ HERRENS MARK sætter fokus på temaer som død, tro, danskhed, egoisme, aktiv dødshjælp og familie. I 

forestillingen møder vi den unge David, der er erklæret uhelbredeligt syg af kræft og indlagt på hospice. 

Hans unge kone Signe vil gerne hjælpe ham, men hospice-personalet - i særdeleshed plejeren Ania - klarer 

det meste, og hun føler sig derfor overflødig. Og hvad er der i øvrigt at gøre, når alt er gjort og David er 

mere end klar til at dø? Davids teaterinstruktør-mor Kisser er vendt hjem fra New York og en meget vigtig 

opsætning af en Beckett-forestilling for at tage afsked med David, men har nok i sig selv og sit eget liv. 

Kissers ungdomsven, kunstneren Jeppe, har både sin højgravide datter og en dårlig hofte at tænke på. En 

rolig sidste tid er det sidste, David får, da familiemedlemmer, venner og bekendte fylder rummet med 

deres egne komplekser og forsøger at tie døden ihjel. 

PÅ HERRENS MARK er en alvorlig komedie om døden, de efterladte og de mange følelser og konflikter, der 

opstår, når nogen skal dø og andre skal leve videre. 
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Om DET 6. KONTINENT 

DET 6. KONTINENT er et stort, nyskabende teaterværk, som gennem 6 nyskrevne og sammenhængende 
forestillinger undersøger, hvad det vil sige at være dansk i globaliseringens tidsalder. Rammen om GROBs 
teaterværk DET 6. KONTINENT er bygget op af en række grundregler, som det kunstneriske kollektiv skal 
inkorporere i hver enkel af de i alt seks forestillinger, værket består af. 

De 6 benspænd 

 Hver forestilling skal foregå på et nyt kontinent 
 Dramatikeren skal rejse til den valgte destination. 
 Danskere i udlandet skal være omdrejningspunktet 
 Manuskriptet skal forholde sig til ideen om, at ”vi alle er forbundne” 
 Manuskriptet skal skrives i et naturalistisk formsprog og må højest fylde 100 sider 
 De globale elementer Coca Cola, beton, plastikstol skal indgå i scenografien 

Fra hverdagsdrama til teaterværk 

I hver forestilling følger vi et dansk fællesskab på et nyt kontinent. Hvad er det for nogle regelsæt og 
værdier, som præger vores møde med verden og hinanden? Hvordan er vi forbundne? Hvad er lokalt og 
hvad er globalt? 

Globaliseringen giver os nærmest grænseløs frihed til at rejse, bo eller arbejde, hvor end vi vil. Men hvor 
grænseløs er friheden egentlig? Hvor meget personlig og kulturel bagage slæber man med sig? Og hvornår 
bliver gode intentioner til kostbar overvægt? Det 6. Kontinent startede i efteråret 2013 og strækker sig over 
3 sæsoner. Hver forestilling kan ses for sig, men ser du mere end én, vil du hen ad vejen opdage 
sammenhænge mellem dem, som giver dig fornemmelsen af, at det lille hverdagsdrama på scenen foran 
dig udfolder sig til et større værk. 
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Psykologi 

Døden 

I faget psykologi kunne det være relevant at tale om, hvordan en dødsdom påvirker mennesker – både den 

dødsdømte og de pårørende. I undervisningen kunne man komme ind på de forskellige faser, som både den 

døende og de pårørende skal igennem i forbindelse med en dødsdom. 

Diskussion 

 Hvordan håndterer man en viden om at skulle dø, og hvordan klarer man den sidste tid, når man 

måske oven i købet, som David, har smerter og ikke kan gå? 

 Hvad gør det ved de pårørendes måde at agere på? 

 Er der en korrekt måde at håndtere døden på? 

 

Egoisme 

Karaktererne i forestillingen håndterer situationen meget forskelligt, men mange af dem handler og tænker 

med en vis egoisme. I undervisningen kunne man tage begrebet egoisme op og diskutere forskellige former 

for egoisme, hvordan den kommer til udtryk og hvordan den kan opstå. Eventuelt kunne man lave en 

personlighedsanalyse på hver af forestillingens karakterer, hvor man inddrager teorier om adfærdsmønstre 

og behaviorisme. 

Diskussion 

 Hvem er den mest egoistiske af karaktererne? 

 Hvem er den mindst egoistiske? 

 Hvordan kan det være, at mennesket tænker og handler egoistisk, når det står i en situation som 

Davids eller hans pårørendes? 

 

Familieforhold 

I psykologi kunne det også være relevant at diskutere begrebet familieforhold og i den forbindelse tage 

udgangspunkt i Davids og Kissers forhold. Her kunne man lave en analyse af karakterernes indbyrdes 

forhold og forsøge at gisne om, hvordan deres forhold har set ud, da David var barn. 

I forbindelse med studier af familieforhold er det relevant at tale om begreberne social arv og miljø. Social 

arv er ”et menneskes overtagelse af viden, holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem 

opvæksten” (kilde: denstoredanske.dk). Denne teori kan bruges til at analysere, hvorvidt David har 

overtaget holdninger og personlighedstræk fra Kisser, eller om han har taget afstand til hende og der i 

stedet er tale om et brud på den sociale arv. 

Filmen ”En Familie” af Pernille Fischer Christensen handler om det at skulle vælge mellem sin familie og sit 

eget liv og drømme. Hovedkarakteren Ditte bliver tilbudt sit drømmejob i New York, da hendes far bliver 

alvorligt syg. Ditte må nu gøre op med sig selv, om hun skal blive hjemme og holde sammen på familien 
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eller følge sine drømme, sin udlængsel og et liv sammen med sin kæreste. Filmen kan inddrages i 

diskussionen om familieforhold, arv og personlige valg, og de valg, karaktererne i filmen tager, kan evt. 

sammenlignes med de valg, karaktererne i PÅ HERRENS MARK tager. 

Diskussion 

 Hvordan har Kisser og David mon haft det, da David var barn? Hvordan har hendes opdragelse af 

ham været? 

 Hvorfor rejste Kisser fra sin familie? 

 Hvad er Kissers tanker om David nu? 

 Hvordan har Kisser påvirket David – med sin personlighed og med de valg, hun har truffet? 

 Har Kissers egne interesser og værdier smittet af på David? 

 Har David udviklet sig til at blive som Kisser, eller har han udviklet sig i den modsatte retning? 
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Samfundsfag & Religion 

Aktiv dødshjælp 

I hører vi, at David oprindeligt ville være taget til Schweitz for 

at modtage aktiv dødshjælp, men at hans venner og Signe 

forhindrede ham i det. I fagene samfundsfag og religion kunne 

det være relevant at diskutere aktiv dødshjælp og hvorvidt det 

bør være noget, man har ret til at modtage. 

I Danmark er både aktiv dødshjælp og assisteret selvmord 

ulovligt, men i flere lande, både i og uden for Europa, er det 

lovligt. Derfor er mange danskere i tidens løb rejst til udlandet 

for at modtage enten aktiv dødshjælp eller assisteret 

selvmord. Aktiv dødshjælp er lovligt i bl.a. Holland, Belgien og 

Luxembourg, mens assisteret selvmord er lovligt i bl.a. 

Schweiz og Albanien. Landende har forskellige love om, hvor 

gammel man skal være for at modtage aktiv dødshjælp eller 

assisteret selvmord og hvor syg man skal være. 

Filmen ”Stille Hjerte” af Bille August sætter fokus på aktiv dødshjælp og stiller spørgsmålstegn ved, om det 

er patientens ret at modtage aktiv dødshjælp og hvor meget de pårørende har at skulle have sagt, samt 

hvilke følelser de pårørende kæmper med. Filmen handler om den aldrende Esther, der lider af den 

uhelbredelige sygdom ALS. Hun ønsker, med hjælp fra sin mand, der er læge, at tage sit eget liv, mens hun 

stadig er nogenlunde velfungerende, og samler derfor familien til en afskedsweekend. De pårørende i 

filmen er splittede – den ældste datter Heidi bakker Esthers beslutning om at dø op, mens den yngste 

datter Sanne har svære kvaler ved morens beslutning. Filmen kan inddrages både i en diskussion om det 

moralske i aktiv dødshjælp og ydermere i en psykologiske diskussion om menneskets følelsesliv i en svær 

situation. 

Diskussion 

 Bør det være en menneskeret at modtage aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord? 

 Bør de pårørende bakke op om patientens ønske om at dø, eller bør de forsøge at holde patienten i 

live? 

 Har en døende mere ret til at modtage aktiv dødshjælp end en, der blot har en kronisk lidelse? 

 Er det egoistisk at ønske at dø fra sine pårørende? 

 Er det egoistisk som pårørende at forhindre patienten i at modtage aktiv dødshjælp? 

Kilder, artikler og inspiration til videre læsning og diskussion: http://www.etik.dk/aktiv-doedshjaelp 

 

Evigt liv 

Mennesket har til alle tider funderet over drømmen om evigt liv, og med teknologiens hastige udvikling 

gennem de senere år er denne tanke gået fra at være forbundet med noget magisk til at være et 

teknologisk fremtidsscenarie. I PÅ HERRENS MARK diskuterer Rune, Frank og Jeppe den fremtidige 

Aktiv dødshjælp Når en læge 

tager patientens liv ved hjælp af 

medicin – typisk en indsprøjtning. 

Assisteret selvmord er når 

patienten selv tager sit eget liv med 

dødbringende medicin udskrevet af en 

læge. 

Passiv dødshjælp er når en 

døende patient fravælger en 

behandling, der kun vil kunne udskyde 

døden. 

http://www.etik.dk/aktiv-doedshjaelp
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mulighed for at leve evigt med hjælp fra nanorobot-kirurger og upload af den menneskelige bevidsthed til 

internettet. Mens Rune mener, at det er forkert af os ikke at udnytte teknologien til helt at udrydde døden, 

mener Jeppe, at vi fratager livet mening ved at fjerne døden og trække livet ud i det uendelige.  

I forbindelse med PÅ HERRENS MARK kunne det være relevant at diskutere emnet evigt liv og de etiske 

spørgsmål emnet rejser. 

Filmen ”The Fountain” af Darren Aronofsky handler om jagten på det evige liv og om at finde en kur mod 

døden. Handlingen udspiller sig gennem tre parallelle historier i tre forskellige tidsperioder, men krydser 

også hinanden. Alle tre historier tager udgangspunkt i en mands stræben efter at opnå evigt liv med sin 

elskede. Filmen kan inddrages i undervisningen og bidrage til en etisk diskussionen om evigt liv. 

Diskussion 

 Hvad er fordelene og ulemperne ved evigt liv? 

 Bør vi stræbe efter at leve så længe som muligt, eller kan døden også være nødvendig? 

 Er det uklogt ikke at udnytte teknologiske og lægevidenskabelige muligheder for at forlænge 

menneskets levetid? 

 Vil et fysisk godt helbred over længere tid være nok? Hvad med det psykiske helbred? Vil det tære 

på os psykisk at være i live i fx 200 år? 

 Hvad ville der ske, hvis teknologien til at holde mennesker i live i meget længere tid faldt i de 

forkerte hænder? 

 

Samfundsfag 

Danskhed 

I samfundsfag kunne det være relevant at tage emnet ”danskhed” op. I PÅ HERRENS MARK og i DET 6. 

KONTINENT generelt er danskhed et gennemgående tema, idet alle forestillingerne berører det at være 

dansker i udlandet. PÅ HERRENS MARK foregår i Danmark, så temaet ”danskere i udlandet” berøres på den 

måde, at der er tale om danskere, der har opholdt sig i udlandet i en periode, men som nu er vendt hjem til 

fædrelandet, om end kun for en kort bemærkning. Vi oplever således ikke danskerne mens de befinder sig i 

udlandet, men vi får alligevel et billede af, hvordan de forholder sig til det at være dansk og det at opholde 

sig i udlandet som dansker. Med udgangspunkt i PÅ HERRENS MARK kunne man således tale om, hvad det 

vil sige at være dansk, hvad der kendetegner den danske kultur og danske værdier og hvordan 

forestillingens karakterer forholder sig til disse ting. 

Diskussion 

 Hvad vil det sige at være dansk? Skal man være født i Danmark? Skal man bo i Danmark? 

 Hvad er dansk kultur? Skal man dyrke og efterleve den danske kultur for at være dansk? 

 Hvad er danske værdier? 

 Hvordan omtaler karaktererne i forestillingen det at være dansk og det at bo i Danmark ift. fx USA? 

 På hvilken måde tager Kisser og Jeppe afstand fra danskheden? Hvilke danske værdier fornægter 

de? 
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 Hvordan forholder danskere sig generelt til tro og åndelighed? Hvordan forholder forestillingens 

karakterer sig til emnet? 

Dansk 

Teatergenren 

I dansk kan der arbejdes med værker fra teatergenren, hvilket PÅ HERRENS MARK er et eksempel på. Der 

kan arbejdes med teori om teater og drama, herunder samtidig dansk dramatik, samt analyse af en konkret 

forestilling. Gennem en analyse af PÅ HERRENS MARK, som også kan indeholde en gennemlæsning af 

manuskriptet, kan der opnås et indblik i, hvordan rejsen fra manuskript til forestilling kan ændre teksten og 

på hvilke måder den skrevne tekst adskiller sig fra den færdige forestilling. 

Diskussion 

 På hvilken måde kommer forestillingens temaer død, egoisme, familie, danskhed, tro og identitet til 

udtryk i forestillingen? 

 Hvilke andre temaer kommer til udtryk? 

 Hvad siger forestillingen og dens temaer om vores samtid? 

 På hvilke måder adskiller manuskriptet sig fra den færdige forestilling? 

 Hvilke virkemidler bruges der i forestillingen, som får et andet udtryk frem, end det, manuskriptet 

lægger op til? 

 

Intertekstualitet 

I teaterværket DET 6. KONTINENT arbejdes der i høj grad med intertekstualitet, dvs. referencer de 

forskellige tekster imellem. Selvom forestillingerne sagtens kan ses uafhængigt af hinanden, er der flere 

karakterer, der binder de forskellige historier sammen. Derved understreges teorien om ”six degrees of 

separation”, som bygger på idéen om, at vi alle er forbundne i højest seks led. Det vil sige, at når man 

møder en, man ikke kender, er man kun seks led fra at være forbundet alligevel via ”en ven af en ven”. 

Vi møder allerede David i forestillingen WARSZAWA, hvor han lige er blevet gift. Her møder vi også 

Johannes, Davids ven, som bliver omtalt i PÅ HERRENS MARK. Rune hører vi også om i både WARSZAWA og 

i JORDEN BRÆNDER, men vi møder ham først i PÅ HERRENS MARK. Frank møder vi i HOTEL NELSON, da han 

er på ferie i Sydafrika, og Jeppe møder vi i SMÅ FORSTYRRELSER, da han i New York bliver opsøgt af sin 

datter Majbritt. 

Chopin er gennemgående i flere af forestillingerne i DET 6. KONTINENT. I WARSZAWA bliver der flere gange 

spillet Chopin på scenen, og dette klassiske musik bliver også spillet på klaver i PANDA AFFÆREN. I PÅ 

HERRENS MARK både spilles der og tales der om Chopin, som David har skrevet ph.d. om. 

I undervisningen kunne man læse manuskriptet til PÅ HERRENS MARK samt et eller flere af manuskripterne 

til de andre forestillinger i DET 6. KONTINENT og dermed finde eksempler på intertekstualitet 

forestillingerne imellem. Der kan også arbejdes praktisk med intertekstualitet i øvelser, hvor eleverne selv 

digter historier og inddrager karakterer og elementer fra hinandens tekster. 
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Diskussion 

 Hvilke karakterer og elementer fra PÅ HERRENS MARK optræder i en eller flere af de andre 

forestillinger? 

 Hvad gør intertekstualitet ved vores oplevelse af en tekst? 

 Arbejd selv med intertekstualitet: Person 1 skriver en kort novelle (evt. med et specifikt tema). 

Person 2 læser novellen og skriver en ny novelle med en intratekstuel reference i. Person 3 læser 

begge noveller og skriver en ny novelle med intratekstuelle referencer i (fra begge noveller eller 

kun fra den ene). Øvelsen fortsætter med så mange personer I ønsker. 
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Drama 

Forestillingsanalyse 

I faget drama er det oplagt at arbejde med forestillingsanalyse i forbindelse med PÅ HERRENS MARK. Der er 

flere elementer, der er relevante at fokusere på i en forestillingsanalyse. Udover selve plottet og 

forestillingens handling kan man bl.a. kigge på instruktion, skuespil, scenografi, symbolik, lyd og lys, 

kostumer og rekvisitter – elementer, der både hver for sig og tilsammen bidrager til forestillingens udtryk 

og understøtter den historie, der bliver fortalt på scenen. PÅ HERRENS MARK er delt op i to akter, der har 

hver sit visuelle udtryk, så det vil være nødvendigt at analysere de to akter hver for sig – særligt ift. 

scenografi, men også ift. stemning, instruktion og skuespil. 

Diskussion 

 Hvordan er scenografien opbygget (farver, materialer, lys, rekvisitter, kostumer osv.)? 

 På hvilken måde er der gjort brug af symbolik i scenografien? 

 Hvilken stemning skaber scenografien? 

 På hvilken måde understøtter scenografien forestillingens handling? 

 På hvilke måder adskiller de to akters scenografi sig fra hinanden og hvilket udtryk giver det? 

 Hvordan kommer karakterernes karaktertræk til udtryk? 

 Adskiller disse karaktertræk sig fra den måde karaktererne bliver fremstillet på i manuskriptet? 

 Adskiller handlingen i forestillingen sig fra handlingen i manuskriptet? Er der noget, der er blevet 

ændret, fjernet eller tilføjet? 

 Hvordan er tempoet i forestillingen? 

 Hvilke temaer bliver belyst? 

 Hvordan kan forestillingen spejles i det samfund, vi lever i? 

 Hvilket budskab eller mening forsøger forestillingen at få frem? 

 

 


