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strabadserende rejse og et liv i et land, hvor alt skulle bygges op fra bunden. Med 
afsæt i denne spejling af tidens udfordringer skrev dramatiker Andreas Garfield 
”Drømmen om Amerika” og hentede blandt andet fakta fra Immigrantmuseet og 
Det Danske Udvandrerarkiv. Lige som teatret, med forfatterens samtykke, har hentet 
inspiration fra Ole Sønnichsens værk om udvandringen i 1800 tallet, ”Rejsen til 
Amerika”.

I undervisningsmaterialet til ”Drømmen om Amerika” finder du blandt andet 
interviews med forestillingens kunstnere, fakta om forestillingen, information 
om den kulturhistoriske virkelighed, dramaet foregår i, samt en række skrive- og 
dramaøvelser, som relaterer sig til forestillingen og dens tema.

Vi ønsker dig og din klasse rigtig god fornøjelse!

Tine Eibye
Randers Teater

tine@rt.dk

I er meget velkomne til at kontakte mig med feedback eller spørgsmål 
til undervisningsmaterialet og forestillingen.

På Randers Teater har vi tradition for at producere forestillinger, der har fokus på, 
”den menneskeligt evigtgyldige gode historie”, hvor vi samtidig henter inspiration 
i samtidens problemstillinger. Fra teatret vil vi gerne give mulighed for at spejle 
tidens udfordringer og emner ind i fantasiens og dramatikkens verden. For måske 
er det netop her, i det fantasibårne kunst-
neriske teaterrum, at både børn og voksne kan få nye oplevelser og tanker 
i forhold til den virkelighed, vi lever i.

Da vi på Randers Teater skulle finde materiale til en ny forestilling i sommeren 
2015, var vi mange veje rundt. Men hele tiden dukkede der ét tema op, som ikke 
kunne slippe det kunstneriske team: Flygtninge, der søger til Europa for at komme 
væk fra krig og fattigdom. I medierne kunne vi alle se flygtninge, børn og voksne, 
gå op ad motorvejen i Sønderjylland. Og dagligt viste medierne voldsomme billeder 
fra kysterne i Grækenland, hvor bådflygt-
ninge søgte ind. Billeder, som i en digitaliseret nyhedsstrøm også hurtigt nåede 
vores børn.

I et samarbejde mellem dramatiker Andreas Garfield og instruktør Kurt Bremerst-
ent, opstod ideen om ”Drømmen om Amerika”. For engang var det 
os, danskerne, der flygtede. Ikke fra krig, men fra fattigdom og herreman-
dens tyranni.  I årene 1860 – 1930 emigrerede 300.000 danskere til Amerika. 
Landet man havde hørt, flød med mælk og honning. Men der ventede i stedet en 

FORORD TIL UNDERVISEREN
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Drømmen Om Amerika er produceret 
af Randers Teater (2016).

Anbefalet fra 9 år

OM FORESTILLINGEN

SKUESPILLERE Lisbeth Knopper, Matias Hedegård 
Andersen*, Thomas Biehl 
INSTRUKTØR Kurt Bremerstent
MANUSKRIPT Andreas Garfield
SCENOGRAF Sus Haugland
KOMPONIST / LYDDESIGN Claus Carlsen
LYSDESIGN Mathias Hersland
DRAMATURG Tine Eibye
KOSTUMIER Marianne Meyer
PRODUKTIONSLEDER Karin Misser
TEATERLEDER Peter Westphael

FOTOS Søren Pagter
PLAKAT Henrik Espensen & Kurt Bremerstent
UNDERVISNINGSMATERIALE Tine Eibye
LAYOUT Henrik Espensen

*Det er ikke Matias Hedegård Andersen, der er på forestill-
ingsfotos. Det er den tidligere skuespiller i rollerne, Morten Bo 
Koch.
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En enkel metode til evaluering af teaterforestil-
linger, med børn og unge

I dette materiale er øvelser, fakta og baggrunds-
information produceret for at fordybe oplevelsen af 
DRØMMEN OM AMERIKA. 

Ønsker I at supplere med en anden evaluerings-
metode, eller vil I have et redskab som kan bruges til 
alle forestillinger for alle aldersgrupper, så anbefaler 
vi evalueringsredskabet TEATEROPLE-
VELSER. Det er en færdig ”pakke”, med øvelser og 
evalueringskoncept. Enkelt og godt og det varer præ-
cis 45 minutter.

www.scenet.dk/wp-content/uploads/2015/06/bro-
chure_teateroplevelser_for_boern.pdf

TEATEROPLEVELSER
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Immigrantmuseet i Farum

www.immigrantmuseet.dk

Blandt andet mange gode fotos, der giver et godt ind-
blik i perioden.

Det Danske Udvandrerarkiv i Ålborg

www.udvandrerarkivet.dk

Her kan man få tal og fakta på udvandrerne. 
Eks: 394.000 danskere immigrerede til Amerika i 
perioden 1868 – 1900

Udvandring fra Langeland til Amerika

www.magleby-bagenkop-arkiv.dk/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=89

Herfra var udvandringen størst, hver 4. indbygger på 
Langeland emigrerede til Amerika.

LINKS TIL MUSÈER OG SPECIALISTER

DRs undervisningsmateriale om immigrationen mel-
lem Danmark og Amerika

www.dr.dk/nyheder/webdok/udvandrerne

Kort og præcis gennemgang af perioden, med info og 
gode fotos.

Wikipedia

https://da.wikipedia.org/wiki/Emigration

God general info, i korte vendinger.
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Litteratur
Hvis der er god tid, kan eleverne læse hele bogen eller 
det indledende kapitel i Ole Sønnich-
sens bog: “Rejsen til Amerika. Drømmen om et nyt 
liv” (Gyldendal 2015)

“Rejsen til Amerika. Drømmen om et nyt liv” er fyldt 
med personlige fortællinger og indeholder f.eks. 
breve og dagbøger fra de danske udvandrere. Flugten 
fra et ulykkeligt liv i Danmark endte positivt for 
nogle, mens det for andre blev en historie om falske 
forhåbninger. Alt dette beskrives i denne tankevæk-
kende bog. 

Ud over de forskellige links, der allerede er præ-
senteret, så vil de følgende sider byde på andre in-
put til en fordybelse af forestillingen og de temaer 
”Drømmen om Amerika”, lægger op til. 

Med afsæt i følgende fakta, kan eleverne præ-
sentere en overordnet beskrivelse af den histo-
riske og kulturhistoriske periode, i hhv. Europa og 
Amerika. For hvorfor var der så mange danskere der 
valgte at forlade deres liv og familie i Danmark, til 
fordel for et ukendt og usikkert alternativ i Amerika? 
Hvad rejste de fra, hvad drømte de om og hvad kom 
de reelt frem til på den anden side af Atlanten.

OPTAKT TIL OPGAVE

For at kunne belyse drømmen, mulighederne og vir-
keligheden for perioden, vil eleverne dels selv kunne 
google information, men kan desuden hente helt 
konkret information i vedlagte materiale:

* Et udvalg af billeder og fotos fra perioden

* Kort over de geografiske rejseforhold, nu og    
  dengang

* Udvandringen til Amerika, en historisk vinkel

* Brev fra en udvandrer
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (1800-1900)

“Udvandrere på Larsens Plads” er et 
maleri af Edvard Petersen fra 1890.

I “Udvandrere på Larsens Plads”, ses en 
gruppe mennesker, som befinder sig på 
Larsens Plads i København. De vil udvan-
dre til Amerika, om bord på damperen fra 
S/S ”Danmark”, der ses i baggrunden.

Edvard Petersen 1890
Olie på lærred
135,6 × 216 cm
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 
Aarhus Kunstindeks Danmark
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (1800-1900)
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (1800-1900)
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (1800-1900)
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU)

Juni 2016

Libyske flygtninge på vej til Europa
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU)

7. juni 2016

Libyske bådflygtninge reddes af det 
Italienske Søværn. 
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU)

20. september 2015

Migranter og flygtninge forsøger at sikre 
sig plads på tog i Tovarnik, 
Kroatien. 
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU)

September 2015

Flygtninge strandet i Ungarn.
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU)

4. september 2015

Flygtninge går på motorvej i Ungarn.
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU)

OPGAVE

Se på billederne fra gamle dage og på 
billederne fra nu. 

* Beskriv hvordan nogle ting har 
 forandret sig. F.eks. Tøjet, transport
 midlerne, kufferterne…

* Beskriv hvordan man levede den 
 gang og nu. Var der forskel, tror  
 du? 

* Beskriv forskelle og ligheder på at  
 være flygtning dengang og nu.
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OPGAVE

* Hvor bor du? Hvor lang tid tager det for dig   
at komme i skole? Og hvordan kommer du   
derhen?

* Har du været i en anden del af Danmark,   
 end hvor du bor? Hvordan kom du derhen?

* Har du været i et andet land? Hvordan kom   
du derhen?

 Tip til underviseren: 
 I kan overveje, at besøge ‘Verdenskortet’   
 ved Klejtrup sø tæt på Hobro.
 www.verdenskortet.dk

Transporttid, fra Danmark til New York, Amerika 
(i dag: USA)

1870: Med sejlskib: 7 - 8 uger

1900: Med dampskib: 10 dage (billetpris, ca. en arbe-
jders løn i et år)

2016: Med fly: 8 ½ time

TUREN TIL AMERIKA

DANMARK

NEW YORK
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UDVANDRINGEN TIL AMERIKA - HISTORISK VINKEL

såkaldte Homestead Act, der var vedtaget alle-
rede i 1862 og nu for alvor skulle føres ud i 
livet, blev der tilbudt alle voksne mænd et areal 
på 160 acres frugtbar præriejord gratis til eje, 
når de havde boet der i fem år og havde fået 
amerikansk borgerskab. Budskabet om denne 
chance blev præsenteret i Nordeuropa med store 
plakater og vældige oplag af pjecer, der blev 
uddelt gratis på mange sprog. For den fattige, 
jordløse bondekarl måtte det svimle at læse om 
det enorme stykke jord, man kunne komme til 
at eje uden betaling. Det svarede til 118 danske 
tønder land eller til et kvadrat med en side på 
800 meter, altså jord som en meget stor dansk 
bondegård. 

Rejsen til Amerika, var imidlertid en hindring, 
der kunne holde de fleste tilbage. Før damp-
skibene blev almindelige, måtte man regne 
med at skulle gynge mindst halvanden måned 
på Atlanterhavets bølger i overfyldte lastrum i 
bunden af et sejlskib, ofte de samme lastrum, 
som havde været fyldt med hvede eller majs på 
vejen til Europa. Dampskibe sejlede også på At-

Fra 1930´erne og århundredet ud emigrerede 
der mange unge mennesker fra Danmark til 
Amerika. En stor del var arbejdsløse eller fattige 
landboere, der flygtede fra dårlige vilkår. De var 
stærke og håbefulde og havde mod til at rejse 
ud over Danmarks grænser. De nærmeste lande, 
Sverige og Tyskland, var ikke attraktive. Nej, 
skulle det være, var det fjerne, rige Amerika, der 
virkede tiltrækkende, når man drømte om en lys 
og god fremtid for sig selv og sine børn. 

Men vejen til Amerika var lang og den hjem-
lige sagosuppe trods alt så varm og nærende, 
at kun meget få almindelige danskere fandt vej 
til det oversøiske før 1860. Der var derimod en 
gruppe af danskere, der allerede fra 1850’erne 
tog vejen til Amerika. Det var mormonerne, som 
i 1849 kom til Danmark, som missionærer. Mis-
sionærerne i Danmark fik hurtigt deres net fyldt 
med et stort antal danskere, navnlig fra Køben-
havn og Nord-
jylland, som de under salmesang og mange 
ceremonier døbte i lokale gadekær og mergel-
grave. Dåben indebar næsten som en pligt, at de 

omvendte også skulle udvandre til det „himmel-
ske Zion på jorden”, Salt Lake City, i Amerika.For 
mange af de gamle udvandrere gjaldt det, at de 
med rejsen til Utah på en bekvem måde kombi-
nerede den religiøse kaldelse med en praktisk 
vej ud af et elendigt liv på sultegrænsen i Dan-
mark. I øvrigt var der også en del, der faldt fra 
mormonismen, inden de nåede over den ameri-
kanske prærie. Mange af dem slog sig ned i Iowa 
ved Missourifloden og dannede begyndelsen til 
senere større danske kolonier.

De, som vovede sig af sted for Guds skyld, blev 
dog kun et mindretal i forhold til de store men-
neskemængder, der fra midten af 1860’erne 
begav sig af sted for at få et bedre liv i Amerika. 
Flere forhold medvirkede til at gøre udvandring 
til en massebevægelse over hele Europa. I 1865 
sluttede den blodige amerikanske borgerkrig, 
og regeringen i Washington var besluttet på at 
indvinde krigens store økonomiske og menne-
skelige tab ved at lokke folk over fra Europa og 
opdyrke de vældige præriestrækninger, hvor 
jernbanerne var ved at blive anlagt. Med den 
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stærkere fra København og købstæderne end 
ude fra landet. Meget tyder dog på, at næsten 
alle udvandrere var født på landet, men på et 
tidligere tidspunkt i deres liv var taget til en af 
byerne og havde prøvet at få fodfæste der. Da de 
havde svært ved at få fast arbejde og måske i 
virkeligheden længtes tilbage til landbruget, var 
et af disse amerikanske home-steads en tillok-
kende udvej – vejen tilbage fra byen til landet i 
Danmark var svær – og flov. Det var rygtet om 
de mange nye fabrikker, der lokkede landboerne 
til storbyerne. Men rygtet overdrev – indu-
strialiseringen gik langsommere end tilvan-
dring-
en til byerne. Derfor ophobedes store flokke af 
arbejdsløse i København og købstæderne. Især 
mændene blev arbejdsløse. Pigerne, der blev rin-
gere betalt, kunne som regel få arbejde om ikke 
på fabrikkerne så ved rengøring eller som hush-
jælp. De blev derfor i byen, medens mændene 
emigrerede. For hver 100 udvandrere, der gik 
om bord på amerikadamperne, var der 65 mænd 
og kun 35 kvinder. Da det op til 1914 drejede sig 
om i alt 300.000 danskere, kom det til at sætte 

lanten, men de var for de velhavende og var med 
deres skovlhjul på siderne ustabile i høj sø. Den 
transatlantiske transport viste sig med damp-
skibene at være en meget lukrativ forretning. 
Det vrimlede pludselig i Tyskland og England 
med nye dampskibsselskaber, der udelukkende 
drev emigranttransport. De byggede større og 
større skibe og kappedes om at reklamere for 
dampernes hurtighed og komfort. Også i Dan-
mark satte denne internationale udvikling sig 
spor. Fra 1866 dukkede professionelle agenter 
for de største tyske og engelske skibslinier op 
og grundlagde kontorer i København. Derfra 
rekrutterede hovedagenterne en skare af un-
deragenter over hele Danmark. En systematisk 
propagandavirksomhed for udvandring til den 
nye verden tog sin begyndelse. Bag ved den stod 
stærke økonomiske kræfter, international kapi-
tal på begge sider af Atlanten.

Fattigdommen i Danmark var ikke nær så slem 
som i Sverige og Norge for ikke at tale om det 
hungerramte Irland. Derfor blev den danske 
oversøiske udvandring også forholdsvis lav. Vi 

havde et landbrug, der endnu var rentabelt og 
åbent for ny teknik og fremstilling af alterna-
tive produkter. Og så var der stadig uopdyrkede 
områder i Danmark. Opdyrkningen af den store 
jyske hede begyndte i 1860’erne, og områder 
kunne nu udstykkes til hjem for de mange jor-
dløse. Desuden havde vi, sammenlignet med de 
andre nordiske lande, et forholdsvis tæt net af 
købstæder, der kunne optage afvandringen fra 
landet.

Alligevel blev også Danmark påvirket af den 
store bølge af udvandring, der gik hen over hele 
Europa i et omfang, som kunne mærkes på be-
folkningsudviklingen og på den sociale balan-
ce mellem rige og fattige. På fem år 1866-70 
udvandrede ca. 11.000 og i det følgende årti over 
36.000 danskere. 1880´erne blev udvandringens 
store tid med kulmination i året 1882. Inden 
århundredskiftet var over 172.000 ud af en sam-
let befolkning på ca. halvanden million udvan-
dret, de 90 procent af dem til De forenede Stater, 
resten til Canada og Australien. Set i forhold 
til befolkningens fordeling var udvandringen 
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sit præg på balancen mellem mænd og kvinder i 
den danske del af befolkningen. Helt til 1950 var 
der en større andel af kvinder end sædvanligt. 
Omvendt var der stor mangel på kvinder i de 
danske kolonier i USA, der dannedes i stater som 
Iowa, Wisconsin og Minnesota.

Emigranttransport var en barsk branche. Passa-
gererne blev i de første år så dårligt behand-
let om bord, at de ankom mere eller mindre 
halvdøde til New York. Især rederierne i Liver-
pool, hvorfra de fleste skandinaver gik om bord i 
de transatlantiske dampere, var hårde. Der blev 
ikke taget humane hensyn til de fattige passa-
gerer. Derfor indførte de fleste europæiske lande 
offentlig kontrol med rederierne. Den danske 
Rigsdag vedtog i 1868 en lov, der stillede krav til 
skibenes udstyr og krævede, at hovedagenterne 
skulle godkendes af politiet og stille en stor 
kaution for at kunne give erstatning til forulem-
pede udvandrere.

De danske politikere støttede op om denne ud-
vandring af flere tusinde danskere hvert år. Det 

var en nem og billig måde at løse landets sociale 
problemer på, idet mange fattige og sårbare tog 
afsted, i håbet om et bedre liv. Det
hændte også, at sogneråd og politimyndighe-
der løste lokale problemer ved at betale en 
enkeltbillet til New York for at slippe af med en 
besværlig lovovertræder eller omstrejfer. Men 
nogle gange sendte de amerikanske myndig-
heder de danske forbrydere tilbage, som politi-
et havde håbet at kunne „ekspedere” derover i 
stilhed.

I årene der fulgte efter den massive emigration 
fra Danmark til Amerika, etablerede emigran-
terne deres egne fællesskaber. Mest kendt er 
nok byen Solvang, der ligger i Californien. Byen 
blev etableret af tre danske emigranter i 1911 
og i dag bor der ca. 5.000 mennesker, hvor hver 
10. har danske aner. Desuden betød den store 
indvandring fra Europa, at befolkningen i USA 
i dag er mangfoldig, i forhold til oprindelig na-
tionalitet. 
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ET BREV FRA AMERIKA TIL THISTED

Her fortæller Olga Habersaats, fra Thisted, om sin 
overfart i 1896. Hun rejste med sin søster, for at 
flytte ind hos nær familie i Rochester, Amerika.

Mor fulgte os ikke til båden. Men far gjorde. Alle i den 
lille by (Thisted) kom til kajen og ønskede os held og 
lykke. Båden afgik klokken syv om morgenen, og på et 
tidspunkt om formiddagen landede vi i den nordlig-
ste del af Danmark”. Derfra rejste vi med tog gennem 
landet omkranset af bøgetræer – det danske national-
træ. Den næste morgen gik vi igen ombord på en båd, 
der tog os med ud, hvor den store damper lå, som skulle 
bringe os over oceanet. Derefter begyndte den egentlige 
rejse. Ingeborg og jeg stod ved rælingen, indtil det sidste 
stykke land var forsvundet. Det sidste vi så, var et helt 
hvidt fyrtårn, bølgerne slog imod det, 
og lidt senere var det forsvundet. Intet var at se. 

Da vi kom ud i Nordsøen blev det meget hårdt. Jeg 
husker vi sad ved rælingen og kikkede ned i vandet, 
det syntes som om, at vandene skiltes, og skibet sank 
ned, og at vi stod nærmest ret op på enden, når det kom 
op igen. Vi gik tur på promenadedækket, da pludselig 
det var, som om gulvbrædderne kom op og slog mig 
i ansigtet, og efter dette fulgte en uge med søsyge, en 
syge så skrækkelig, at jeg aldrig glemmer det. Man er 

ikke bare syg i maven og får kvalme, når man ser andre 
spise, man er syg i hele kroppen. Vi følte os begge meget 
dårlige og sejlede i atten dage. Da vejret var meget 
dårligt, gik vi kun på halv kraft, tågehornet tudede sine 
advarsler hele natten. En dag var stormen forfærdelig. 
Bølgerne stod som bjerge efter skibet, og når de split-
tedes, blev alt oversprøjtet med vand.

Jeg husker ikke navnet på det sted, hvor vi først kom, 
men der blev vi bragt over på en mindre båd og sejlede 
et par timer til en jernbanestation. Ved midnat afgik 
vort tog til Rochester. Ved to tiden om eftermiddagen (1. 
juni 1896) råbte konduktøren ”Rochester”, og lidt efter 
var vi der i vore vinterfrakker og rejsekapper. Vi stod på 
stationen med alle vore bylter på udkig efter et kendt 
ansigt, men så kun fremmede og hørte kun et ukendt 
sprog. En taxa chauffør kom over og spurgte, om vi øn-
skede en taxa. Vi vidste hvad han mente, så jeg begynd-
te at lede i min pung med tårerne trillende ned ad 
kinderne, idet jeg var sikker på, at nogen ville hente os. 
Pludselig skreg Ingeborg: Der er Herman. Velsignede 
redning, ja, der kom han løbende. 
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Når man laver en professionel forestilling på et teater, så er der rigtig mange ansat 
til at løse opgaven. Først skal nogen få ideen til handlingen og emnet, så skal teater-
stykket skrives, derefter bliver scenografien bygget og kostumer-
ne syet og til sidst arbejder skuespillerne med instruktøren og teknikerne i mange 
uger, for at forestillingen skal blive så god, som overhovedet muligt. I alt tager det 
ca. 2 måneder, inden man kan fejre premieren, som er den store fest, der bliver 
holdt, når der første gang har været inviteret publikum i salen, for at se den færdige 
forestilling.

SÅDAN BLIVER EN FORESTILLING TIL
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Scene 3
Nabokonen Karen hjælper Alma, med vasketøjet. Mads 
kommer hjem og fortæller begejstret om mulighederne 
i Amerika, om at få sit eget stykke land. Scenen slutter 
med, at vi ser dem pakke den store rejsekuffert. Alma er 
højgravid og medbringer en potteplante, da de tager fra 
deres hjem. En lille bid fra det liv de forlader.

Scene 4
Mads og Alma kommer om bord på skibet og finder 
plads i den lille beklumrede kahyt. De møder Lauritz, 
der er tidligere tyveknægt, nu sendt af-
sted af staten på en enkeltbillet, til Amerika. Lauritz 
maner nogle af Mads og Almas drømme til jorden; der 
er for koldt i Illinois til at dyrke ferskener og bomuld. 
Om natten bliver der en voldsom storm og Alma bliver 
frygtelig søsyg. Scenen ender med, at Alma føder deres 
barn, som dog dør ved føds-
len. Hun skriver til Karen og fortæller om sin sorg.

Scene 5
Ankomst til New York. Lauritz tager afsked. Han er 
fortrøstningsfuld og kan lidt engelsk. Mads og Alma 
forstår til gengæld ingenting, da tolderen genner rundt 
med dem. Ved en misforståelse kommer Mads til at give 

HANDLINGSREFERAT

Karakterer i forestillingen Mads – spilles af Thomas
Alma – spilles af Lisbeth
Claus, ven hjemme i Danmark – spilles af Matias
Karen, nabokone i Danmark – spilles af Matias
Lauritz, rejsefælle på båden – spilles af Matias
Tolder, indgang til New York – spilles af Matias
Per, mormon på rejse – spilles af Matias
Daniel, nabo i Amerika – spilles af Matias

Kort referat

Scene 1
Mads og Alma er netop ankommet til deres jordlod i 
Amerika, og Mads måler op til deres hus. Denne scene 
oplever man igen senere, inde i forestillingen.

Scene 2
Mads og arbejdskammeraten Claus arbejder hårdt med 
at få høsten i hus. De arbejder for forvalteren. Alma 
knokler i hjemmet, men selv om de to ægtefolk arbe-
jder hårdt, så kan de ikke skrabe nok penge sammen til 
husleje og de mest simple behov. Claus læser et brev op, 
som han har fået fra sin fætter, i Amerika. Et drømme-
billede præsenteres: I Illinois i Amerika, er der i overflod 
af ferske-
ner, fine æbler og vindruer”…
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til Amerika. Det blev ikke det eventyr, han havde drømt 
om. Alma er gravid, og Mads beder hende om at rejse 
hjem til Danmark med barnet, når han er død. Alma 
lover det, og Mads dør i hendes arme. Daniel fortæller 
Alma, at høsten vil blive god, fordi asken fra branden 
vil gøde jorden. Han tilbyder at hjælpe Alma og købe 
hendes korn, for en god pris. Han vil også gerne købe 
jorden, hvis Alma helst vil rejse hjem til Danmark med 
sit barn.

Scene 12
Alma skriver et brev til Karen. Hun fortæller om livet i 
Amerika: ”Jeg har fået min jord, men mistet min Mads”. 
Alma vil blive i Amerika. Her har hun sit jordlod og en 
fremtid. I Danmark har hun ingen-
ting. Hun ønsker inderligt, at den næste generation, 
hendes barn, vil kunne gøre drømmen om 
det gode liv i Amerika, til virkelighed.

sin vielsesring til tolderen. Mads opdager, at han har 
mistet sin pung. Han vil tilbage til skibet og lede, men 
stoppes af tolderen. Mads bliver dybt modfalden og er 
ved at fortryde hele beslutningen om at rejse til Amer-
ika. Alma må tage over og med fornyede kræfter finder 
hun frem til mormonen, Per, som tilbyder dem proviant 
og transport, hvis de altså også er mormoner. Det er de! 
Siger Alma.

Scene 6
Per fortæller om de barske leveforhold i det land Mads 
og Alma troede ”flød med mælk og honning”. Alma 
spiller med på at hun er mormon, Mads er mere betæn-
kelig. Han er blandt andet urolig over mormonernes 
tradition for flerkoneri.
Mads og Alma stikker af, da Per sover. De tager hans 
vogn, men efterlader hans håndvåben, så han kan fors-
vare sig på prærien.

Scene 7
Alma og Mads ankommer udmattede til deres jordlod 
i Illinois. Der er ingenting. Ingen træer, ingen vandløb. 
Kun gold jord. Mads drømmer om det hus han vil bygge. 
Alma er mismodig. Midt i det hele dukker naboen op, 
Daniel, som også kommer fra Danmark. Daniel fortæller, 
at der er tradition for at nybyggerne hjælper hinanden, 

og sådan starter Alma og Mads’ nye liv i Amerika:  Hun 
vasker tøj for Daniels kone og Mads knokler med både 
byggeri hos naboen og med at få has på egen uopdyrket 
jord.

Scene 8
Mads og Alma glæder sig til at få høsten i hus. De har 
hårdt brug for pengene, for snart kan de ikke få kredit 
hos købmanden mere. De drømmer om at kunne give 
deres børn en fremtid uden fattigdom.

Scene 9
Mads og Alma ser ud over det bølgende korn. Udsigten 
er smuk, kornet står godt og jorden er deres egen. Alma 
er glad og takker Mads for at 
de tog til Amerika.

Scene 10
Naboen, Daniel, kommer løbende og fortæller at det 
brænder på Mads og Almas mark. Mads kæmper for at 
slukke ilden og vil ikke give op, selv om Daniel siger, at 
det er for farligt. 

Scene 11
Alma sidder hos Mads, der er hårdt medtaget, 
efter branden. Mads undskylder, at han fik Alma med 
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fra landsbyen. 

CLAUS
Mads, forvalteren er på vej.

 Mads går tilbage til Claus.

CLAUS
Men hvad kan man gøre? Tage væk herfra og ind til 
byen? Der kan man ikke engang få arbejde. Folk på 
landet flygter ind til byerne, og byboerne flygter ud på 
landet. 

ALMA
Mads, de siger, det bliver regn i morgen, så du må tage 
kartoflerne op i aften.

MADS
Ja.

ALMA
Eller skal jeg gøre det?

MADS
Kan du få Karen til at hjælpe dig med vasketøjet? Så 

SCENER FRA FORESTILLINGEN OG TILKNYTTEDE SPØRGSMÅL

Her følger centrale scener fra forestillingen. 
Scene 2, 7 og 12. I kan vælge at læse dem op i klassen 
eller læse dem individuelt. Der er til hver scene udarbe-
jdet 3 typer spørgsmål, der refererer til selve forestill-
ingen, den historiske tid og oplæg til en videre debat.

2. scene/ Brevet fra Amerika
Karakterer: Alma, Mads, Claus

CLAUS
Hvis forvalteren ser, du sidder og driver, falder der 
brænde ned.

Claus og Mads slæber sække. 

CLAUS
Nej, fandme nej. Nu må det være nok. Sækkene bliver jo 
flere og flere og tungere og tungere. Men af en eller an-
den grund bliver lønnen mindre. Og bedre tider lover de 
os. Forvalteren, den lede skiderik, siger hele tiden skal 
vi se frem mod bedre tider og huske på, hvor slemt det 
var, da vores fædre var unge. Men jeg skal da stadigvæk 
have varme omslag på min ryg hver aften. 

ALMA
Mads. Jeg fik talt med forvalteren. 

MADS
Hvad sagde han? 

ALMA
Vi kan ikke skylde til næste måned.

MADS
Godt. Så må jeg tage noget mere arbejde /

ALMA
Det kan du jo ikke. Et døgn har kun 24 timer.

CLAUS
Mads.

ALMA
Hvis du tager kartoflerne op i morgen, kan jeg sælge 
dem. 

MADS
Det er da alt for tidligt, de er alt for små. Og det giver 
heller ikke penge nok.

ALMA
Det gør det, hvis jeg også begynder at vaske tøj for dem 
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CLAUS
I forfjor. 

MADS
For to år siden?

CLAUS
Ja. 

MADS
På to år har han skaffet sig mere /

CLAUS
/ mere end vi nogen sinde kommer til at drømme om. 
Lad mig få det igen.

MADS
Det er da det, vi gør.

CLAUS
Hva’ba?

MADS
Vi tager til Amerika.

SCENER FRA FORESTILLINGEN OG TILKNYTTEDE SPØRGSMÅL

tager vi dem op sammen, når jeg kommer hjem.

CLAUS
Så hvad kan man gøre? Mads, hører du mig overhove-
det? Hvad kan man gøre?
 
MADS
Ikke noget.

CLAUS
Ikke noget? Ikke noget siger du? Der tager du fejl, min 
fine ven. Se her.
 
Claus fremdrager brevet og giver det til Mads. Alma går 

i stå.

CLAUS
Det kom i går. Fra min fætter Ludvig.

MADS (læser)
Illi… Illinos?

CLAUS
Illinois. Amerika.

 Claus tager brevet igen.

CLAUS
Det Forjættede Land. Landet hvor ens drømme bliver til 
virkelighed. Hvor alle er frie, alle har ret til lykke. 
 

Mads ryster på hovedet og går hen 
mod sækkene. Alma ånder lettet op.

CLAUS
Tror du ikke på mig? Så læs.

Claus holder brevet frem. 
Mads tager det og læser.

CLAUS
Der er så meget jord, at de forærer det væk. God jord. 
Hvor man kan dyrke alverdens ting og sager, vi ikke 
engang har hørt om her. Majs, sukker, tobak, bomuld. 
Ingen kommer og tager din jord. Ingen bestemmer over 
dig. Ingen forvalter, ingen konge. Du er din egen for-
valter der – din egen konge. 

MADS
Hvornår rejste han?
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Hvordan var en arbejdsdag for Mads og Claus?
Hvem har Claus fået brev fra? Og hvad står der i det?
Hvordan reagerer Mads på indholdet af brevet?

Historisk tid 
Hvilket årstal (ca.) udspiller handlingen sig i?
Hvad er en forvalter? Og hvorfor skulle Alma og Mads 
betale til forvalteren? 
Hvad er forskellen på datidens Amerika og det der i 
dag hedder USA?

Debat
Er det en god ide at diskutere med forvalteren, om 
arbejdsvilkår og løn?
Ville I turde at rejse fra det I kender, til et fremmed 
land, hvor I ikke kender nogen?
Hvad syntes I om at Claus vil blive i Danmark, mens 
Mads vil rejse? Fordele og ulemper ved de to valg?

SCENER FRA FORESTILLINGEN OG TILKNYTTEDE SPØRGSMÅL

CLAUS
Nej, fandme nej. Er du vanvittig? Er du klar over, hvad 
det koster? Hvor lang tid det tager at komme derover? 2 
måneder. Og hvis ikke skibet går under, eller du dør af 
tyfus, så når du ikke at sætte din fod på landjorden, før 
du bliver skudt af banditter eller skalperet af en rødhud.  

MADS
Må jeg se det igen?

 Claus rækker Mads brevet.

CLAUS
Næ, sådan nogle som du og jeg er sat her på Jorden for 
at udholde livet og gøre andre rige. Og når vi drager 
vores sidste suk, vil den gode Gud se i nåde til os og 
belønne os for vores strabadser her.

MADS
Det tror du?

CLAUS
Ja, hvad kan man gøre? Men det skal ikke blive meget 
værre. Så går jeg til forvalteren, den dovne skiderik, og 
siger: Fandme, nej. Nu kan det være nok. Så tror jeg nok, 

den lede karl får noget at tænke over.

 Det giver et sæt i Claus.

CLAUS
Der kommer forvalteren.

Claus skynder sig hen og tager en kornsæk. 
Han går. Mads sætter sig med brevet.

Forestillingen
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Mads finder den parlør frem, han fik af Laurtiz.

MADS
Øh, I wud laik to wårk. 

Daniel banker sin pibe af mod fodsålen 
og giver hånd.

DANIEL
Goddag. Daniel.

MADS
Taler du dansk?

DANIEL
Jeg er dansk. Eller jeg var. Ligesom alle her 
omkring.

MADS
Er alle vores naboer fra Danmark?

DANIEL
Nej, nogle er svenske og nordmænd. Og et par tyskere er 
der også. Men det er kun godt. Vi forstår hinanden. Har 
samme sindelag. Det er nødvendigt, for man kan ikke 
klare sig uden sine naboers hjælp. Din jord for eksem-

SCENER FRA FORESTILLINGEN OG TILKNYTTEDE SPØRGSMÅL

7. scene/ Ankomst
Karakterer: Alma, Mads, Daniel
En gold forblæst slette.

ALMA (off stage)
Tror du snart, vi er der?

MADS
Det er jeg sikker på.

ALMA (off stage)
Jeg kan snart ikke mere.

MADS
Heller ikke mig. Men jeg er sikker på… Alma!

 Mads og Alma kommer ind.

ALMA
Er det her?

MADS
Det må det være.

ALMA
Her er jo ingenting. Ingen træer, ingen vandløb /

MADS
Det er jo et pragtfuldt stykke jord. Det er næsten helt 
plant, vi kan bygge med det samme. Lade, stald, svines-
ti.

Mads ser, Alma er komplet modløs. 
Han kører deres store kuffert hen til hende.

MADS
Men selvfølgelig, det vigtigste først. Stuehuset. 
Det skal være her. Vores egen herregård.

ALMA
Mads.

Alma trækker kufferten væk og begynder at 
etablere deres hjem. Mads tager en håndfuld jord.

MADS
Jeg ved godt, den ikke er perfekt. Men den er vores.

 Daniel kommer ind.

DANIEL
Howdy.
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Forestillingen
Hvorfor er Alma og Mads meget udmattede på dette 
tidspunkt i fortællingen?
Hvad er det for et stykke jord de har fået? Ligner det 
landet, som blev beskrevet i brevet fra start?
Hvem er deres nabo? Og hvordan kan de hjælpe hi-
nanden?

Historisk tid
Hvor i Amerika (i dag USA) ligger Wyoming? Og hvor 
mange mennesker bor der i denne stat i dag?
Hvilke lande i Europa kom der mange emigranter fra?
Hvilke materialer byggede man huse af, på det tidspunkt, 
hvor Alma og Mads kom til Wyoming?

Debat
Hvordan ville I reagere, hvis I kom til et stykke land, der 
så helt anderledes ud end forventet?
Syntes I, at Mads er naiv eller fornuftig, når han ser 
muligheder i det stykke land de er nået frem til?
Er det en god deal, at naboerne skal hjælpe hinanden, for 
at klare sig?

SCENER FRA FORESTILLINGEN OG TILKNYTTEDE SPØRGSMÅL

pel. Den er aldrig blevet dyrket. Den er ubrugelig, som 
den er nu. Den skal vendes godt og grundigt, mange 
gange, før du kan komme i gang med at så. 

MADS
Ja.

DANIEL
Det skal vi nok hjælpe med. Hvis I hjælper os med 
høsten og huset.

MADS
Ja. Selvfølgelig. Alma er god til at vaske tøj.

DAINEL
Må jeg hilse på hende?

MADS
Alma? Det er Daniel. Daniel, Alma.

ALMA
Goddag.

DANIEL
Dav. Velkommen til.

ALMA
Tak.

DANIEL
Mads har lovet at hjælpe med høsten og sagde, du ville 
give en hånd med vasketøjet?

Alma stirrer på Mads, der kigger 
beklagende på hende.

ALMA
Ja. Naturligvis.

Daniel henter en stak vasketøj 
og giver den til Alma. 

DANIEL
Det bliver min kone glad for. Så har hun bedre tid til at 
holde vores børn i ørene.   
Kom Mads.

Daniel og Mads går.

SPØRGSMÅL TIL SCENE 7//
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Forestillingen
Hvorfor døde Mads?
Hvorfor vil Alma blive i Amerika?
Hvorfor ønskede Mads, at Alma og deres datter rejste 
tilbage til Danmark?

Historisk tid
Hvordan fik man et stykke jord i Amerika?
Hvilke muligheder ville der være for Alma, hvis hun 
rejste hjem til Danmark?
Hvad er det for muligheder Alma kan give sin datter, 
i Amerika?

Debat
Hvad er forskellen på brevet vi hørte fra start, fra 
Claus fætter – og så det Alma skriver til Karen?
Alma vælger at blive i Amerika. Syntes I at det er en 
god ide?
Hvilken fremtid tror I Almas datter får?

SCENER FRA FORESTILLINGEN OG TILKNYTTEDE SPØRGSMÅL

12. scene/ Brev til Karen
Karakter: Alma

ALMA
Kære Karen. Her er desværre dårligt nyt. Jeg har fået 
min jord, men mistet min Mads. På trods af vi i lyk-
kelige stunder følte, vi gjorde det eneste rigtige, vil jeg 
ikke anbefale denne rejse til nogen. Livet kan være 
endnu hårdere her. Jeg lovede Mads at tage tilbage til 
Danmark, men det løfte har jeg brudt. Jeg har min jord 
her. I Danmark har jeg ingenting. Og når jeg står og ser 
ud over marken, så ved jeg, at jeg har styrken til at bru-
ge mit liv på at give vores barn de bedste muligheder og 
troen på, at drømme kan blive til virkelighed.

Alma kigger ud over marken mod solnedgangen. Den er 
i guld og lilla.

SPØRGSMÅL TIL SCENE 12//
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ville immigrere til Amerika. Min mormor og hen-
des andre søskende anede intet om det. Hun så dem 
aldrig siden… Men min mor kan huske, da hun var en 
lille pige i krigsårene (2.verdenskrig), kom der op mod 
juletid en pakke med slik og godter fra Amerika.” 

”Efter jeg havde hørt min mor fortælle min mormors 
historie, begyndte jeg at læse om alle de danskere, der 
immigrerede til Amerika fra ca. 1870 til 1910. Der var 
mange barske historier, og en ting blev meget tydelig 
for mig: At pakke hele sin ”familie” sammen og flytte 
til et fremmed land, hvor man skal starte helt forfra. 
Det gør man ikke for sjov. Man forstår ikke sproget, 
man skal finde et sted at bo, og man skal prøve at få 
et arbejde, så man kan forsørge sin familie…r,
stumer skulle skuespillerne have på?

  Kurt Bremerstent

Hvordan fik du ideen til forestillingen? 
”En ide til en teaterforestilling kan opstå på mange 
forskellige måder. Man kan blive inspire-
ret af en bog man har læst, en film man har set, et 
stykke musik man har hørt. Eller man kan ha’ læst en 
artikel i avisen eller set en spændende udsendelse i 
fjernsynet. Ideen til en ny forestilling kan dukke op 
lige før, man skal sove, eller mens man binder sine 
sko! Nogen gange kan man måske synes, at der slet 
ikke er nogen gode ideer… men så pludselig kommer 
den – ideen til en forestilling. Sådan var det for mig, 
som idemand og instruktør til ”Drømmen om Amer-
ika”. For jeg vidste, at jeg ville lave en forestilling, 
der på en eller anden måde handlede om flygtninge. 
Mennesker der på grund af krig eller fattigdom, må 
flygte til et andet land. Og så en dag var jeg på besøg 
hos min mor, som er en frisk dame på 81 år. Der var 
meget, jeg ikke vidste 

INSTRUKTØRENS VEJ TIL FORESTILLINGEN

om min slægt på min mors side, så jeg fik min mor 
til at fortælle om hendes forældre, bedsteforældre 
og onkler og tanter, og især ville jeg gerne høre, om 
hun kendte nogen der var emigreret fra Danmark til 
Amerika. Det gjorde hun!”

”Da min mormor var en halvstor pige på 12-13 år 
boede hun ude på landet sammen med sin familie. 
Hendes forældre (altså mine oldeforældre) og hendes 
8 søskende. De boede på et lille fattigt husmandssted, 
som lå lige ved jernbanen. En dag, hvor min mormor 
gik hjem fra skole, kom toget kørende og ud vinduet 
på en af passagervognene, ser hun nogen vinke med 
et lommetørklæde. Min mormor vinker glad tilbage 
og går videre hjemad. Da hun kom hjem til hus-
mandsstedet, fik hun så at vide, at hendes tre ældre 
brødre var taget med toget, fordi de 
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Hvordan var det at instruere “Drømmen om 
Amerika” ?
”Jeg synes altid, at det er rigtig spændende, når jeg 
går i gang med en ny forestilling. Jeg glæder mig 
meget, og har også lidt ”sommerfugle” i maven. 
Jeg forbereder mig godt og har en masse møder og 
snakker med dramatikeren, som skal skrive stykket 
og holder møder med scenografen, som skal lave 
scenografien. Derfra glæder jeg mig til den første 
dag, hvor historien skal have liv, igennem de dygtige 
skuespilleres arbejde. ”

”Jeg synes, at det har været utrolig spændende at in-
struere ”Drømmen om Amerika”. Min måde at arbejde 
på er, at jeg lytter meget til skuespil-lerne, dramatik-
eren, scenografen, komponisten m.fl. et langt stykke 
ind i prøveforløbet.  

Jeg har selvfølgelig en grundlæggende ide om, hvor 
jeg vil hen med forestillingen, men alle ideer skal 
prøves af. Det er mit ansvar, som instruktør, at vi har 
en færdig og god forestilling den dag, der er pre-
miere, men jeg ser starten af prøveforløbet, som en 
kollektiv proces, hvor vi alle er vigtige. På den måde 
samler jeg alt det bedste alle kan give, til den ende-
lige teaterforestilling. 

Da vi stod med den endelige udgave af ”Drømmen 
om Amerika”, var jeg stolt og glad. Jeg syntes, at 
skuespillerne præsenterede den historie om emi-
granter, som jeg havde ønsket, vi skulle lave”.
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 Thomas Biehl

Hvordan er det at spille store følelser på scenen? 
Når du skal dø eller blive meget vred eller ked af 
det?

”Det er ikke så svært at spille store følelser på scenen, 
da jeg bliver hjulpet godt på vej af hele stemningen 
i forestillingen og af de andre skuespillere. Det er 
ganske enkelt nemt at leve sig ind i historien, når vi 
står der sammen. Vi har også øvet så mange gange, 
at jeg ved lige nøjagtig hvor jeg skal finde de følelser 
frem inde i mig selv, på de rigtige tidspunkter. Nogle 
steder har vi faktisk også skruet ned for følelserne, 
for eksempel i den scene hvor Mads dør. Det har vi 
gjort for at følelserne hos publikum kan blive mere 
intense. Publikum føler i stedet for Mads 
og dermed får de historien ”ind under huden”.

 

 Lisbeth Knopper

Hvordan er det at spille en karakter, der i starten 
af forestillingen er helt ung, men ender med at 
være en hel del år ældre?

”I forhold til at min karakter forandrer sig alders-
mæssigt gennem forestillingen. Så er det, som 
skuespiller, en måde at tænke på. Fra start tænker jeg 
Alma, lys og let. Let til smil og latter, og let i krop-
pen. Altså som om der er lidt fart i bevægelserne og 
en rank måde at gå og stå på, sorgløs. Det er en helt 
fysisk måde, at tænke figuren/personen på. Underve-
js i historien sker der mange voldsomme begiven-
heder, og de er medvirkende til at præge Alma. Hun 
bliver tynget lidt i kroppen og i sindet, og bliver mere 
tænksom og på vagt. Der sker altså en udvikling i 
forestillingens handling, som karakteren obser-
verer og reagerer på. Derfor forandrer Alma sig un-
dervejs, som vi jo også gør som rigtige menne

SKUESPILLERENS ARBEJDE MED ROLLEN

sker. Og det er lige præcis det, der er skuespillerens 
fornemste opgave, at skildre et ægte og troværdigt 
menneske på scenen, ellers bliver det ikke troværdigt 
for publikum at se på.”

Hvordan er det at spille, at man skal føde et barn?

”Jeg har ikke selv børn, så derfor ved jeg jo ikke 
”rigtigt” hvordan det føles. Men jeg kan levende sætte 
mig ind i det, for jeg bruger min fantasi og spiller så 
en stor smerte. På en måde, så det ser rigtigt ud på 
scenen. Det er en stor del af skuespillerens arbejde, at 
man må kunne fore-
stille sig, og sætte sig ind i forskellige følelser og 
reaktioner, da det jo ikke er alt man selv kan have 
prøvet. Så skal man være god til ”at lade som om”.  
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skuespiller, er man på en måde ”altid på ar-
bejde” , for i hverdagen samler man  på stemmer, 
karakteristika og typer - og det er sjovt!

Hvordan har du det, lige før og lige efter du har 
spillet ”Drømmen om Amerika”?

”Lige inden jeg skal spille ”Drømmen om Ame-
rika” er jeg glad og spændt. Der er en glæde ved at 
skulle fortælle denne historie, at tage publikum 
med på rejsen. Det er også rigtig fint at møde pub-
likum, når de kommer ind. Så vi ligesom har ”hilst 
på hinanden”. Lige inden forestillingen starter er jeg 
spændt på, om vi får tændt publikums interesse fra 
start, så vi har dem med os hele vejen og dermed 
giver dem en god teater oplevelse. ”Når vi er færdige 
med at spille, så er jeg stadig meget tændt. Jeg får 
lyst til at høre, hvad publikum fik ud af forestill-
ingen. Om den satte nogle tanker og følelser i gang 
hos dem. Når publikum så er gået bliver jeg træt, på 
den gode måde, mest fordi jeg har været koncentreret 
så længe og brugt en masse energi.”

SKUESPILLERENS ARBEJDE MED ROLLEN

 
 Morten Bo Koch

Hvordan er det at spille flere forskellige roller i 
den samme forestilling?

”Det er dejligt udfordrende, og giver mig en nys-
gerrighed på, hvordan jeg som skuespiller kan skabe 
et så stort historieunivers som muligt -  for mig selv, 
men også for mine medspillere. Lisbeth og Thomas 
bliver jo påvirkede i deres arbejde med deres roller, i 
mødet med mine karakterer. ”

Hvordan finder du forskellige accenter/stemmer 
til dine roller?

”Jeg er nysgerrig af natur, og for mig er det altid 
spændende at udfordre mig selv. Jeg forsøger altid, 
hvis det er muligt, at finde nye veje i min tilgang 
til rollerne. Jeg lytter meget til andre menneskers 
toneleje, dialekt og måden de lægger trygget på, i 
deres stemmeføring. Når man er

Morten Bo Kochs roller er blevet overtaget af 
skuespiller Matias hedegård Andersen



36UNDERVISNINGSMATERIALE

DRØMMEN OM AMERIKA

OPLÆG TIL SAMTALER I KLASSEN

PERSONLIG VINKEL
 
* Hvordan ville du have det, hvis du skulle 
 forlade dit hjem – for altid?

* Hvad ville du tage med dig til dit nye land?

* Kender du nogen der er kommet fra et 
 andet land? 

* Kender du nogen der er rejst fra Danmark 
 og nu bor i et andet land?

FORESTILLINGSVINKEL
 
* Hvem er forestillingens hovedperson? 
 Og hvorfor? 

* Hvad er det punkt i forestillingen, som du
 bedst husker? Og hvorfor?

* Beskriv en af de to karakterer, Mads og 
 Alma, hvilke typer er de? Og forandrer de sig 
 undervejs i forestillingen?

HISTORISK VINKEL
 
* Er der nogen mennesker der flytter fra et land  
 til et andet, i vores tid? Hvorfor gør de det?

* Hvad ved du om, hvordan man levede i 
 Danmark for 120 år siden ? Dengang mange 
 emigrerede til Amerika

* Hvor flyttede indianerne hen, når der kom 
 så mange nybyggere, der skulle have land i  
 Amerika?

Samtalerne kan tage afsæt i den enkelte elevs personlige fremstilling i klassen (runde), fælles debat eller gruppearbejde
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PERSONLIG VINKEL
 
* Skriv om en personlig oplevelse du har haft,   
hvor du lærte et nyt menneske at kende. 

Måske var det på den vej, hvor du bor? 

Måske var det en ny elev der kom ind i din klasse? 

Måske var det på en rejse til et andet land?

I din fortælling skal blandt andet indgå: 

Hvordan mødtes I? 

Hvor længe har I kendt hinanden? 

Hvad har I til fælles? 

FORESTILLINGSVINKEL
 
* Nu har du set forestillingen og ved, hvordan   
Alma og Mads kom til Amerika – og hvordan   
livet formede sig for dem der. Nu skal du   
 skrive en fortsættelse til historien.

Du kan vælge, at tage afsæt i en af følgende per-
soners videre liv:

Hvordan bliver livet for Alma og hendes   
barn i Amerika? 

Hvordan bliver livet for Karen og Claus, som   
blev hjemme i Danmark?

HISTORISK VINKEL
 
* Skriv en tekst, hvor du er jeg-personen, der   
 fortæller om sin rejse, som udvandrer, til 
 Amerika.

I opgaven skal du blandt andet beskrive: 

Hvem er din karakter (person)?

Hvorfor vil din karakter rejse fra Danmark? 

Hvad har han eller hun med på rejsen? 

Hvad drømmer din karakter, der vil ske, når han/
hun kommer til Amerika?

OPLÆG TIL SKRIFTLIGE REFLEKTIONER I KLASSEN
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PERSONLIG VINKEL
 
Du skal ”designe” din egen kahyt, på en tegning. 
Det vil sige, du skal indrette den, lige præcis som 
du kunne tænke dig den, hvis du skulle tilbringe 
7 – 8 uger om bord på et skib.

Når klassen har tegnet en tegning hver, så præsen-
terer de enten tegningen for hele 
klassen eller de sidder i grupper af 3 – 4 elever, og 
præsenterer deres kahyt design.

FORESTILLINGSVINKEL
 
Du skal tegne Almas hus, som du forestiller dig at 
det ser ud, 10 år efter vi forlader hende i forestill-
ingens slutning.

Er hun blevet velhavende? 
Er hun fattig? 
Har hun fået mere familie? 
Har hun fået husdyr? 
Bor hun småt eller stort?

Når klassen har tegnet en tegning hver, så præsen-
terer de deres ide om Almas fremtids-
hus for hele klassen eller de sidder i grupper af 3 – 
4 elever og præsenterer deres hus.

OBS: Til underviseren: Her er opgaverne beskrevet 
ud fra, at eleverne tegner. Alle opgaver vil også 
kunne løses i forløb, hvor elever-
ne har adgang til lim, stof, pap, træstumper, perler 
etc., hvor de således designer scenografiske mod-
eller

HISTORISK VINKEL
 
Du skal vælge en historisk person fra perioden
1900 – 2016. 

Hvis du skulle lave en forestilling om denne per-
son: Hvor skulle historien udspille sig? Og hvorfor?

Du skal tegne en eller flere scenografitegninger fra 
din forestilling, om den historiske person. 

Er det et slot? 
Et slumkvarter? 
Et cirkus? 
En skov?

Når klassen har tegnet en eller flere tegninger 
hver, så præsenterer de deres scenografi ide for 
hele klassen eller de sidder i grupper af 3 – 4 
elever, og præsenterer deres scenografi.

OPLÆG TIL TEGNE-/SCENOGRAFISKE OPGAVER
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DRAMAØVELSER

HVOR?

Når man skal lave dramaøvelser med klassen, er 
det en fordel at arbejde i et rum med god gul-
vplads, så der er god plads til at røre sig. Det 
kan være en gymnastiksal, et musiklokale eller 
lignende. I kan også vælge at skubbe alle borde ud 
til siden i klassen.

HVOR LÆNGE?

Her er øvelser, som kan laves som en kort optakt 
til skriftligt arbejde om emnet; udvandringen 
til Amerika. Man kan også vælge at have en hel 
undervisnings lektion med drama, og følge det 
foreslåede forløb i sin helhed.

HVAD SKAL DU BRUGE?

Ud over plads, så skal du bruge en eller anden form 
for musikanlæg. En ghettoblaster eller en smart-
phone med højtalere. Kendt rytmisk musik sætter 
altid gang i glæde og lyst til at bevæge sig!

OPVARMNING, KROP - MED MUSIK

Når man skal lave drama og teaterøvelser, så er ens 
vigtigste redskab kroppen og fantasien! Begge dele 
har godt af en kort opvarmning. 

• Stræk din krop – i alle retninger.

• Form et fantasidyr med dine hænder (så  
   man bruger sin motorik i hænder).

• Stræk armene helt op til loftet, imens du 
   trækker vejret ind. Når du går ned i knæ, 
   puster du ud (åndedræt og grounding).

• ”Kongens efterfølger” til musik, to og to.

• “Kongens efterfølger” i en rundkreds – hvor  
   alle på skift laver en bevægelse, som hele  
   gruppen gentager 3 gange.

• ”Frys”. Når musikken spiller bevæger I jer 
   (danser), når musikken stopper, sår i helt stille 
   i ”frys”.
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ANMELDELSER - AVISENS OG DIN

Når en professionel teaterforestilling har premie-
re kommer der ofte en eller flere journalister/ an-
meldere fra pressen og vurderer den. De har nogle 
faglige kriterier de vurderer ud fra, så det ikke er 
deres personlige smag, de skriver ud fra, men mere 
beskriver oplevelsen, så læserne kan vurdere om ”det 
er noget for dem”. 

Anmelderen vurderer

1. Forestillingens historie: Er den godt opbygget? Er 
den relevant i vores tid?

2. Skuespillernes præstation: Hvordan vurderer 
man den enkelte skuespillers arbejde med rollen?

3. Scenografien: Hvordan er den tænkt? Spiller den 
godt sammen med fortællingen?

4. Kostumerne: Passer de sammen med scenografien 
og den måde historien fortælles på?

OPGAVE

Nu skal du skrive DIN anmeldelse af ”Drømmen 
om Amerika”.

Du skal, som avisens anmelder, forholde dig til de 
6 punkter. Desuden skal du tegne en tegning fra 
forestillingen – så du er din egen ”pressefotograf”!

5. Musikken: Hvordan bruges musikken i forestill-
ingen? Hvilken type musik er det og passer denne 
type lyd til handlingen/ forestillingens form?

6. Lyset: Hvordan understøttede lyset handlingen? 

På næste side kan du læse en anmeldelse af ”Drøm-
men om Amerika” fra Randers Amtsavis 
9. april 2016. (Randers Teater omtales som Randers 
Egnsteater, som det hed tidligere)
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Teater når det er bedst
 Randers Amtsavis 9. april 2016 
Lisbeth Stryhn list@amtsavisen.dk... 

ANMELDELSE Randers Egnsteater er både gribende, 
morsom og særdeles vedkommende med forestillingen 
»Rejsen til Amerika« om en tid, der var, og en tid, der er.
Den har det hele. En god fortælling. Dilemmaer, man 
kan relatere sig til. Episoder med adresse til både tårer 
og latter. »Drømmen om Amerika« er en klassisk teater-
forestilling, der rummer det hele i udtryk såvel som i 
indhold.

Temaet kunne ikke være mere velvalgt. Handler om to 
unge menneskers opbrud med et slidsomt liv i lands-
byen i Danmark for at emigrere til Amerika -landet, der 
flyder med mælk og honning.

Deres rejse er ikke taget ud af den blå luft. Godt 300.000 
danskere rejste i løbet af 50-året 1860-1910 til Amerika 
for at prøve lykken og skabe sig et bedre liv end det, de 
kom fra. Men valget var ikke uden omkostninger. Heller 
ikke for forestillingens Mads og Alma. Vi føler med den 
gravide Alma på den rædselsfulde rejse over Atlanten, 
hvor folk dør af tyfus og andre sygdomme. 

To måneder tager turen, der bestemt ikke bliver nem-
mere at håndtere, da de får fast grund under fødderne.

De traver til fods flere tusinde kilometer, før de kommer 
til vejs ende.Fra ingenting til ingenting »Her er jo ingen-
ting. Ingen træer. Ingen vandløb,« udbryder Alma.

Det er rigtigt nok. De rejste fra ingenting til ingenting. 
Forskellen er blot, at her i det nye har de en mulighed 
for at omdanne dette store ingenting til noget vær-
difuldt. Sidst men ikke mindst: Her har de deres fr-
ihed. De har ikke en ridefoged eller herremand til at 
bestemme over deres liv. Her er hver mand sin egen 
herre. Her spørger man ikke, hvem din far er, men kon-
centrerer sig udelukkende om, hvad man kan. 

Men det er også en tilværelse, der koster. Og det læg-
ger dramatiker Andreas Garfield heller ikke skjul på 
sit manuskript, som han har skrevet på baggrund af 
improvisation med spillere og instruktør.

Sidstnævnte, Kurt Bremerstent, følger tråden op i sin 
velsmurte instruktion med plads til såvel hæsblæsende 
aktiviteter som stille rum for eftertænksomhed.

Veloplagt trio
For det er en fortælling, der griber en. Fordi den har 
både historiens vingesus og to menneskers skæbne i 
sig. Det små i det store, der bliver fortalt på en måde, 
som både børn og voksne kan gribe.

Det skyldes ikke mindst den veloplagte trio på scenen 
med Lisbeth Knopper som Alma og Thomas Biehl som 
Mads og Morten Bo Koch i mange roller, der får han-
dlingen til at skride. Vi ser ham bl. a. som krumbøjet 
gammelmor Karen, som landarbejder på herregården, 
som religiøs fantast og i særdeleshed som rapfodet lyk-
keridder med stor kæft. 

Han leverer varerne fra spøg og skæmt-afdelingen, 
mens de to andre koncentrerer sig om tilværelsens 
hårde prøvelser for fattige mennesker, musikalsk slået 
an af Claus Carlsens melankolske guitarkulisse.

Sus Haugland har lavet en totalt neutral kulisse af råt 
drejl, der fungerer som kulisse til såvel skib som hjem.
På disse neutrale vægge får vi via Mathias Herslands 
lysdesign oplevelsen af landet, der også kan lyse i gold 
og lilla, når livet er godt og man står og skuer ud over 
præriens solnedgang.

Men de nøgne stofvægge er også kulisse for et styk-
ke velfungerende teater, der i en og samme mundfuld 
rummer fortid og nutid. Fortidens nybyggere -nutidens 
flygtninge. Det kan kun give anledning til en snak om 
begge dele.


