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TIL KLASSENS LÆRER
Forord til underviseren

Muren er produceret af 
Randers Egnsteater i 2018  

Forestillingen spiller for 3. klasse og op. 

Skuespillere:           Lisbeth Knopper, Erik 
Viinberg og David Elnebo

Instruktør: Kurt Bremerstent
Dramatiker: Andreas Garfield
Scenograf: Laura Rasmussen
Komponist: Claus Carlsen 
Lysdesign: Mia Jandje

Dramaturg: xxxxx
Kostumier: xxxx
Produktionsleder: xxxxx
Teaterleder: Peter Westphael

Fotos: xxxx
Plakat:xxxxx
Undervisningsmateriale: Birgitte Alme
Layout: Palle Bach Petersen

På Randers Egnsteater har vi tradition 
for at producere forestillinger, der har 
fokus på ”den menneskeligt evigtgyl-
dige gode historie”, hvor vi samtidigt 
henter inspiration i samtidens pro-
blemstillinger. Vi vil gerne give mulig-
heden for at spejle tidens udfordringer 
og tendenser ind i fantasiens og dra-
matikkens verden. For måske er det 
netop her, i det fantasibårne kunstne-
riske teaterrum, at både børn og voks-
ne kan få nye oplevelser i forhold til 
den virkelighed, vi lever i. 

Sådan er det også med ”Muren”.  For 
nok er forestillingen inspireret af forti-
den, men dens tematikker rammer lige 
ned i  nutiden. Det er  fortællingen om 
de mennesker, der må leve med kon-
sekvenserne af magthavernes beslut-
ninger. I forestillingen oplever vi, hvor-
dan Berlinmuren splitter en familie ad, 
og hvilken betydning det får for deres 
liv. Familiens skæbne tegner et billede 
af, hvordan fortvivlelse og savn lever 
side om side med drømme og håb.

Verden er fuld af mure. Den Kinesiske 
Mur blev bygget som et forsvar mod 
fjender. Hadrians Mur fungerede som 
Romerrigets grænse og befæstning i 
det nordlige England. Muren på Cy-
pern adskiller den græske del fra den 
tyrkiske del. Og sådan kunne vi blive 
ved. Verdenshistorien byder på mas-
ser af mure. Og selvom forestillingens 
mur – Berlinmuren – for længst er fal-
det og reduceret til et minde om- og et 
symbol på efterkrigstidens splittelse, 
er verden ikke færdig med at adskille 

mennesker med murværker.

I undervisningsmaterialet til ”Muren” 
finder du bl.a. en række drama- og 
skriveøvelser, der relaterer sig til fore-
stillingen og dens tematikker. 

Vi ønsker dig og din klasse rigtig god 
fornøjelse!

Tine Eibye
Randers Egnsteater
tine@randersegnsteater.dk

NB: I er meget velkomne til at kontakte 
mig med feedback eller spørgsmål til 
undervisningsmaterialet og forestillin-
gen.
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Teateroplevelser
at skabe samtalerum med børn & unge

Teateroplevelser 
Det undervisningsmateriale, du sidder 
med lige nu, er udarbejdet specifikt 
med henblik på fordybelse i forestillin-
gen ”Muren” af Andreas Garfield. 

Hvis du ønsker at supplere med en 
enkel metode til evaluering af tea-
terforestillinger, der kan bruges på 
alle teaterforestillinger og for alle 
aldersgrupper, så anbefaler vi evalue-
ringsredskabet: ”Teateroplevelser”. Det 
er en færdig ”pakke” med øvelser og 
evalueringskoncept. Det er lige til at 
gå til og sammensat, så det varer 45 
minutter. 

Download ”Teateroplevelser” her: 
 http://www.scenet.dk/wp-content/

uploads/2015/06/brochure_teatero-
plevelser_for_boern.pdf

 https://www.berlin.de/en/attraction
s-and-sights/3559756-3104052-east
-side-gallery.en.html
(Læs hvad Berlins officielle website 
skriver om East Side Gallery)

Berlinmuren i ord og billeder
 https://www.dr.dk/bonanza/se-

rie/182/berlinmuren
(Her kan du finde radio- og tv-klip fra 
DR fra perioden 1961 – 1989).

 https://www.dr.dk/bonanza/
serie/261/verden/58553/berlinmu-
ren-brudt-ned
(Her finder du en reportage fra Berlin-
murens fald med reallyde og interview 
med både øst- og vestberlinere. Ud-
sendelsen er på dansk, mens intervie-
ws er på tysk). 

Flugten over Muren
 https://www.dr.dk/bonanza/se-

rie/182/berlinmuren/23235/svoem-
mer-fra-%C3%B8st--til-vestberlin
(Se optagelser af fire østtyskeres flugt 
over floden Spree).

 https://jyllands-posten.dk/kultur/
historie/ECE4563086/Springet-der-
gik-verden-rundt/
(Læs om den unge østtyske soldat, der 
tog springet over muren).

Nyttige links
Museer
The Wall Museum:

 https://thewallmuseum.com/en/

Wall Museum – Checkpoint Charlie: 
 http://www.mauermuseum.de/en/

index.html

Om Berlinmuren
 https://www.visitberlin.de/en/ber-

lin-wall
(På Visit Berlins hjemmesider finder du 
masser af information om- og billeder 
af Berlinmuren). 

 www.vildmedberlin.dk/berlinmu-
ren-vidste-du-at/
(Berlinmuren ganske kort)

 https://www.dr.dk/undervisning/
historie/berlinmuren
(Klipsamling om Berlinmuren fra DR 
Undervisning)

 https://bibliotek.kk.dk/temaer/bag-
grundsviden/blog/berlinmuren
(Her finder du Københavns Biblioteks 
samling af links vedr. Berlinmuren). 

Kunst på Muren
 http://vildmedberlin.dk/east-si-

de-gallery-1-316-meter-gribende-hi-
storiefortaelling/
(Kort om East Side Gallery)

 http://www.eastsidegallery-berlin.
de/data/eng/index-eng.htm
(East Side Gallerys hjemmeside)

 http://nyheder.tv2.dk/udland/2014-
10-31-grafik-saa-svaert-var-det-at-
flygte-over-berlinmuren
(Læs om flere flugtforsøg her).

Den Kolde Krig
 https://natmus.dk/historisk-vi-

den/temaer/militaerhistorie/dan-
marks-krige/den-kolde-krig/
(Kort opsummering af Den Kolde Krig)

 https://historienet.dk/krig/den-kol-
de-krig/den-kolde-krig-tidslinje
(Tidslinje over Den Kolde Krig fra 1945 
– 1989).

 http://danmarkshistorien.dk/
perioder/kold-krig-og-velfa-
erdsstat-1945-1973/den-kol-
de-krig-paa-hjemmefronten/
(Læs her om Den Kolde Krigs effekt på 
og i Danmark).
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OPLÆG TIL 
MUNDTLIGE 
OG SKRIFTLIGE 
OPGAVER
Optakt til opgave
Udover de links, der allerede er præ-
senteret i dette undervisningsmateria-
le, vil de følgende sider byde på oplæg 
til fordybelse i ”Muren” og de tematik-
ker, som forestillingen lægger op til. 

I det følgende finder du fotos af 
Berlinmuren fra 1961 og frem til i dag. 
Siderne vil desuden indeholde fak-
tabokse og oplæg til opgaver. 

Berlinmuren
East side Gallery, 2017

FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (1961 – 1989)

Berlinmuren: 
Påbegyndt: 13. august 1961
Faldt: 9. november 1989

Fra 1961 til 1989 var Berlin 
delt i to. I 1989 gjorde 
østtyskerne oprør, Berlin-
muren faldt og Tyskland 
blev genforenet.

Den 19-årige østtyske soldat, Conrad 
Schumann, blev verdensberømt, da han 
sprang over pigtråden og ind i Vestberlin, 
kun to dage efter at Berlin var blevet delt i 
øst og vest. 

Vesttyske børn leger ved Muren.

På den østtyske side kunne man ikke kom-
me tæt på muren. Man blev holdt væk af 
pigtråd og soldater.
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Billedtekst

Forældre i Vestberlin viser deres børn 
frem til bedsteforældrene i øst.

Billedtekst
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Murens fald, 1989.

Murens fald, 1989.

Berlin i 1989. Muren er faldet. 
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FOTOS FRA VIRKELIGHEDEN (NU) Turister fra hele verden kommer for at se resterne af Ber-
linmuren. Her ses East Side Gallery (2017).

 
East Side Gallery er en 1,3 km lang rest af 
Berlinmuren, som er blevet pyntet med 106 
forskellige malerier. Malerierne er malet af 
kunstnere fra hele verden i 1989-1990.
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Kan I kende ham her?

Turist betragter Berlinmuren.

Se på billederne fra 1961, 1989 og 
i dag.

• Beskriv hvordan tingene har for-
andret sig. 

 Hvordan har folks påklædning 
ændret sig? 

 
 Hvordan har muren ændret sig? 

• På billederne kigger folk mod mu-
ren? Beskriv forskellen på, hvad 
de kiggede efter i 1961, 1989 og i 
dag.

• Hvorfor tror du, at turister fra hele 
verden kommer for at se Berlin-
muren?

Opførelsen af Berlinmuren blev påbegyndt 
natten mellem den 12.  og den 13. august 
1961 og startede som en 45, 1 km lang mur, 
der delte Berlin i to. 

Den første afspærring blev i de efterfølgende 
år suppleret med en 112 km lang betonmur 
rundt om Vestberlin.

OPGAVER 
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Uden varsel adskilte Berlinmuren familier og venner.  Man kunne pludseligt ikke 
bare lige smutte over til bedstemor eller bedstevennen, hvis de boede på den 
anden side af muren.
I dag er det meste af muren væk, men man kan følge et spor af brosten, der 
markerer murens vej gennem Berlin. 

Prøv at forestil dig, at du vågner op en morgen, og der er bygget en kæmpe 

mur tværs gennem din by. Du kan 
ikke længere besøge dem, der bor 
på den anden side af muren. Du kan 
heller ikke tale i telefon med dem 
eller have kontakt med dem via de 
sociale medier.

• Find et kort over din by og del 
byen i to lige store dele oppe fra 
og ned.

• I hvilen del af byen bor du? Vest 
eller øst? (Højre eller venstre 
side?)

• Hvilke fordele er der ved af bo i 
din del af byen?

• Hvad kommer du til at savne i den 
anden del af byen?

• Hvem kommer du til at savne fra 
den anden del af byen?

• Hvad ville du gøre for igen at kun-
ne få adgang til den anden del af 
byen?

OPGAVER 
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BERLINMUREN – HISTORISK VINKEL
Berlinmuren var et resultat af 2. ver-
denskrig. 

Kort om krigen:  

2. verdenskrig – Europa:
Det var Tyskland med Adolf Hitler i 
spidsen, der startede 2. verdenskrig 
i Europa. Den 1. september 1939 
invaderede Tyskland Polen som et led 
i Hitlers vision om at gøre Tyskland til 
en verdensmagt på linje med Stor-
britannien. Hitler ønskede desuden at 
gøre Tyskland til et klasseløst folkefæl-
lesskab, der skulle baseres på ”race-
renhed” og økonomisk uafhængighed 
til andre lande. 

Da Tyskland invaderede Polen udsted-
te Storbritannien og Frankrig et ulti-
matum: ”Forlad Polen eller vi erklærer 
krig!” Men Tyskland trak sig ikke.
Den 3. september 1939 erklærede 
Storbritannien krig mod Tyskland, og 
Frankrig gjorde det samme kort efter.

2. verdenskrig – De Allierede
De Allierede er betegnelsen for de lan-
de, der ved fælles hjælp bekæmpede 
Tyskland i 2. verdenskrig. De vigtigste 
allicerede magter i 2. verdenskrig 
var: Storbritannien, Frankrig, USA og 
Sovjet. 

2. verdenskrig - Danmark
Den 9. april 1940 bliver Danmark inva-
deret af tyske tropper. Tyskland havde 
ikke nogen særlig interesse i Danmark. 
Det var Norge, som Tyskland var 
interesseret i. Den tyske hær ønskede 

nemlig at bruge flådebaserne langs 
Norges kyst til deres ubåde i krigen. 
Tyskland ville også sikre sig adgang til 
den svenske transport af jernmalm, 
der gik via den norske by Narvik. Men 
for at få overtaget i angrebet på Nor-
ge, var det nødvendigt for Tyskland 
at få kontrol over flyvebaserne i det 
nordlige Danmark.

2. verdenskrig – slutningen
I maj 1945 overgav Tyskland sig. 

5. maj 1945: Allerede den 4. maj om 
aftenen kunne danskerne høre i radio-
en, at tyskerne ville trække sig tilbage 
fra Danmark. Dagen efter – den 5. 
maj 1945 kl. 8.00 – trådte den tyske 
tilbagetrækning i kraft og Danmark 
var atter frit.

8. maj 1945: USA og det meste af 
Europa fejrer krigens afslutning den 8. 
maj. Tyskerne havde godt nok over-
givet sig dagen før, men på grund af 
nogle teknikaliteter blev papirerne 
først underskrevet den 8. maj i Berlin.

9. maj 1945: I Sovjet fejres krigens af-
slutning først den 9. maj. Det skyldes 
tidsforskellen mellem Berlin i Tyskland 
og Moskva i Sovjet.

4. september 1945: De sidste tyske 
soldater overgav sig i Svalbard i Norge. 
De havde hørt om Tysklands overgi-
velse den 7. maj og kunne godt regne 
ud, at det var ved at være slut. Alli-
gevel gik der flere måneder inden de 
tyske soldater sendte et nødsignal på 

”Den Kolde Krig. Det var ikke en krig, 
hvor man skød og smed bomber. Det 
var en krig, hvor der var iskold luft 
mellem verdens to supermagter: USA 
og Rusland. Eller Sovjetunionen som 
det hed. Og de kæmpede om at få 
flest våben, mest avancerede våben, 
om at komme først ud i rummet, 
først til månen. Og de drømte om at 
besejre hinanden, men de vidste også, 
at hvis det blev til rigtig krig imellem 
dem, ville det nok ende med, at de 
sprang hele verden i luften.”

Muren:  Bevogtet af soldater påbe-
gyndte østtyske arbejdere opførslen af 
muren mellem Øst- og Vestberlin nat-
ten mellem den 12. og den 13. august 
1961. Muren var i første omgang 45,1 
km og skar sig gennem Berlin. Den 
bliver siden hen udvidet med 112 km, 
således at muren gik hele vejen rundt 
om Vestberlin. 
 
Initiativet til muren kom fra den Øst-
tyske regering og  blev opført for at 
standse flugten fra Øst- til Vestberlin. 
Siden opdelingen af Tyskland efter 2. 
verdenskrig og frem til opførelsen af 
muren var omkring 2,7 mio. østtyskere 
flygtet fra øst til vest. Selv kaldte Øst-
tyskland muren for en beskyttelses-
mur, der havde til formål at skærme 
de østtyske borgere fra omverdenen. 

Muren var fra start skarpt bevogtet af 
særligt udvalgte grænsesoldater. Men 
fra 1971 havde soldaterne ordre til at 
skyde for at dræbe, hvis nogen skulle 
forsøge at tage flugten over muren. 
Alligevel forsøgte mange østtyskere 
at flygte over muren til Vestberlin. 

Man regner med over 240 personer 
mistede livet i forbindelse med et 
flugtforsøg. 

Østtyskerne var ikke uden fantasi, når 
det kom til flugtforsøg. Det lykkedes 
et par opfindsomme brødre at svæve 
over Berlinmuren i en hjemmelavet 
luftballon. Et par unge mænd flyg-
tede ved hjælp af bue og pil. De skød 
en stålvejer over muren, og så kunne 
de ellers i bedste James Bond-stil 
glide fra øst til vest på vejeren. Andre 
igen blev smuglet ud af udenlandske 
diplomater, men det var en bekostelig 
affære. Den mest populære flugt-
metode var at grave en tunnel under 
muren og forsøge at flygte den vej. 
Men det var bestemt ikke alle flugt-
forsøg, der havde en lykkelig udgang. 
Det vides dog ikke helt præcist, hvor 
mange østtyskere, der mistede livet i 
forsøget på at flygte over (eller under) 
muren. 

Murens fald:
I 80’er opstår et massivt pres fra både 
Vesten og den østtyske befolkning om 
at få grænserne mod vest åbnet. Der 
havde været store demonstrationer 
og masser af politiske møder. Der var 
forandring på vej i Østtyskland. Men 
så sker der noget, der for alvor sætter 
tingene i gang. 

Den 9. november 1989 blev en pres-
sekonference transmitteret direkte på 
østtysk tv. På pressekonferencen for-
tæller politikeren Günther Schabowski, 
at det fremover skal være muligt for 
østtyskere at søge og få udrejsetil-
ladelse til Vestberlin. Da en journalist 
spørger ham, hvornår den nye regel 

De Allieredes radiofrekvens og over-
gav sig. 

(indsæt foto: https://goo.gl/images/
fSi5pm)
(Billedtekst: De Allieredes opdeling af 
Tyskland og Berlin.).

Berlinmuren: 
Besættelseszonerne: Efter 2. verdens-
krig inddelte De Allierede (Storbritan-
nien, Frankrig, USA og Sovjetunionen) 
Tyskland i fire besættelseszoner. Som 
hovedstad havde Berlin en særlig 
status, og selvom byen lå i Sovjetuni-
onens besættelseszone, skulle den 
administreres af de fire lande i fæl-
lesskab. Men den aftale holdt ikke så 
længe, og Berlin blev også opdelt i fire 
besættelseszoner. Storbritanniens-, 
Frankrigs- og USA’s zoner smeltede 
ret hurtigt sammen og blev til Vest-
berlin. 

Den Kolde Krig : Selvom stormagterne 
USA og Sovjetunionen havde været 
allierede under 2. verdenskrig, var de 
ikke enige om, hvordan Tysklands 
fremtid skulle se ud.  Men det handle-
de ikke kun om Tyskland. 
I forestillingen ”Muren” forklarer Lis-
beth Den Kolde Krig således:
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træder i kraft, kigger Günther Schabow-
ski i sine papirer og siger, at så vidt han 
er orienteret, så gælder reglen med det 
samme. 
Østtyskerne kan næsten ikke tro deres 
egne øre og de strømmer til muren for 
at få adgang til Vestberlin. Soldaterne, 
der bevogter muren, har bare ikke fået 
beskeden. Men tyskere strømmede til 
fra både øst og vest, og til sidst måtte 
soldaterne give op og lade folk passerer 
grænsen. 

Der opstod en kollektiv nattefest, hvor 
både øst- og vesttyskere festede med 
hinanden. Der blev krammet, sunget 
og jublet. Og for første gang siden 13. 
august 1961 kunne østtyskerne færdes 
frit i Vestberlin og besøge deres familie 
og venner.

Knapt et år senere, den 3. oktober 1990, 
kunne det tyske folk endelig officielt fejre 
deres genforening med Berlin som deres 
fælles hovedstad. 

Opgaver: 
• Hvorfor tror du, at østtyskerne 
blev ved med at flygte til Vesttyskland 
også selvom grænsen  blev spærret af en 
mur?

• Berlinmuren er en historisk mur, 
der har sat sit aftryk i verdenshistorien. 
Kender du andre historiske mure? Hvilke?
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MUREN – FORESTILLINGEN

Sådan bliver en forestilling til
Når en professionel teaterforestilling bliver til, så er der 
rigtig mange om at løse opgaven. Først skal man have 
en idé; - hvad er det, vi gerne vil lave en teaterforestilling 
om? Når man har fået idéen, skal forestillingen skrives. Når 
forestillingen er skrevet, kan man gå i gang med at bygge 
scenografien og sy kostumerne. Sammen med instruktø-
ren og teknikkerne begynder skuespillerne at arbejde med 
forestillingen. De har prøver og øver sig i mange uger. Der 
går i alt ca. to måneder inden man kan holde premiere. 
Premieren er den første forestilling med publikum, og den 
bliver som regel fejret med en fest bagefter. 

Teaterord – ordforklaring:
Dramatiker: Den person, der skriver manuskriptet til tea-
terforestillingen.
Manuskript (eller  manus): Det er det nedskrevne teater-
stykke. 
Scenograf: Den der bestemmer, hvordan scenen skal se ud 
og hvilket tøj skuespilleren skal have på.
Teknikker: Den person, som styrer lys og lyd til forestillin-
gen.  
Instruktør: Den person, der fortolker manuskriptet og in-
struerer skuespillerne i deres roller. 
Skuespillere: De personer, der agerer på scenen og spiller 
forestillingens roller. 
Roller/karakterer: De personer, typer  eller figurer som 
skuespillerne spiller i forestillingen.
Rekvisitter: De ting, som skuespillerne har med ind på sce-
nen (f.eks. en lommelygte som i ”Muren”).
Kostumer: Det tøj, som skuespillerne har på i forestillingen. 

… og måske det allervigtigste teaterord:

Publikum: Dem som sidder og ser på teaterstykket.

(indsæt billede fra produktionen. Se evt. materialet fra 
”Drømmen om Amerika).
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Handlingsreferat:
(indsæt billeder af forestillingens karakterer. Se ”Drømmen 
om Amerika”)

Karakterer:
Heinrich - spilles af David
Hans - spilles af Erik
Erika - spilles af Lisbeth
Klaus - spilles af David
Anna – spilles af Lisbeth
Jutta – spilles af Lisbeth
Skrankepave1 - spilles af xxx
Skrankepave2 - spilles af xxx
En stasi agent - spilles af xxx
En vagt - spilles af xxx

Kort referat:

Scene 1: 
Skuespillerne Erik, Lisbeth og David er blevet hyret til at 
fortælle om Berlinmuren. De fortæller om Den Kolde Krig 
og opdelingen af Tyskland og Berlin. Lisbeth får den idé, at 
præsentere publikum for Hans og Erika og deres søn Hein-
rich - en lille familie der bor i Østberlin. 

Scene 2:
Det er den 12. august 1961. Aftenen før Heinrichs 6 års 
fødselsdag. Heinrichs far, Hans, skal på aftenarbejde i Vest-
berlin. Og så skal han hente sin søns fødselsdagsgave, en 
cykel, hos sin bror Klaus, der bor i Vestberlin. 
Heinrichs mor, Erika, vil gerne flytte til Vestberlin. Hun er 
træt af at de ikke har nogen penge. Men Hans vil ikke. De 
har alle deres venner i Østberlin, og desuden kan han ikke 
lide at være i Vestberlin. Han synes, at det hele handler om 
penge i vest. Inden han tager på arbejde, lover han dog 
Erika, at han vil tænke over det. 

Scene 3:
Der er sat pigtråd op mellem Øst- og Vestberlin. Hans og 
Klaus befinder sig begge på vestsiden, og de er både for-
virrede og forundrede. De har hverken læst noget i avisen 
eller hørt noget i radioen om en afspærring. De prøver at 
finde en åbning i pigtråden, så Hans kan komme hjem. 
Da de endelig finder en åbning bliver Hans standset af en 

soldat, der nægter at lade ham passere. Hans forklarer, at 
han skal hjem til sin søns fødselsdag, men soldaten giver 
sig ikke, og Hans må blive på vestsiden af afspærringen. 

Scene 4:
På en legeplads i Østberlin mødes legekammeraterne 
Heinrich og Anna. Heinrich fortæller Anna, at hans far bor 
hos onkel Klaus i Vestberlin. Men Anna siger, at hvis hans 
far er i Vestberlin, så er det det samme som, at hans far er 
død, for han kommer aldrig til at se ham igen. Men Hein-
rich er overbevist om, at hans far snart kommer hjem igen.

Scene 5:
Hjemme hos Heinrich og Erika i Østberlin. 
Det er spisetid, men Heinrich er ikke sulten. Han savner 
sin far. Erika er overbevist om, at han snart kommer hjem 
igen – med favnen fuld af gaver fra Vestberlin. Ja, måske 
er hans far endda ved at sørge for at hun og Heinrich kan 
kommer over at bo hos ham i Vestberlin. Det vil Heinrich 
vældig gerne, men han kan ikke forstå, at det ikke kan bli-
ver lige nu. Erika prøver at forklare Heinrich, at de magtha-
vere, der bestemmer over Øst og Vest er blevet uvenner, og 
derfor må de to vente med at flytte. 
Erika tager Heinrich med udenfor. Sammen sender de 
lyssignaler ud i mørket og over muren med en lommelygte. 
Når de blinker med lygten ud i mørket, er det næsten som 
at tale med far. 

Scene 6:
Vestberlin. Ved muren. 
Hans har en lommelygte, som han bruger til at sende lys-
signaler ud i mørket og over muren med. Jutta ankommer 
til samme sted. Hun har også en lommelygte med. Hans 
og Jutta falder i snak. De taler om dem, de savner på den 
anden siden af muren. De taler også om, hvor vigtigt det er 
at bevare håbet – på begge sider af muren. Hans er ked af, 
at han ikke lyttede til Erika, da hun ville flytte til Vestberlin. 
For nu er hun fanget i øst, mens han står her i vest. 
Mens de taler forsøger en østtysker at flygte over muren. 
Hans og Jutta forsøger at hjælpe, men østtyskeren  bliver 
skudt for øjnene af dem. 

Scene 7:
En legeplads i Østberlin. 
Heinrich og Anna mødes igen. De er ældre nu. Der er gået 

10 år siden, de så hinanden sidst. 

Heinrich har hørt om nogle agenter fra vest, der hjælper 
østtyskere med at flygte. Han er overbevist om, at hans 
far er sådan en agent, og det er derfor han ikke er kommet 
hjem. Anna prøver at få  Heinrich til at acceptere, at han 
aldrig kommer til at se sin far igen. Men Heinrich lader sig 
ikke overbevise. 

Heinrich leger med tanken om selv at flygte, og  han vil 
have Anna med. Men Anne vil ikke med, og hun forsøger 
at tale ham fra det. Det er for farligt. Bare at tale om det er 
farligt, for man ved ikke længere hvem man kan stole på. 

Scene 8:
Et kontor i Vestberlin.
Hans kommer for at søge om familiesammenføring for 17. 
gang. Han bliver sendt fra skranke til skranke til skranke til 
skranke… og da det endelig lykkedes ham at få afleveret 
sin ansøgning, bliver den pakket sammen med en stak 
andre ansøgning og sendt til Østberlin. Her bliver ansøg-
ningerne smidt ud uden af nogen ser på dem. 

Scene 9:
Hjemme hos Heinrich og Erika i Østberlin. 
Det er dagen før Heinrichs 18 års fødselsdag. 
Heinrich kommer glædesstrålende hjem. Han har store ny-
heder. For i morgen skal de fejre hans fødselsdag hos hans 
far i Vestberlin. Han har nemlig gravet en tunnel under 
muren, og planen er, at de flygter i nat. Men Erika vil ikke 
afsted – og hun vil ikke have at Heinrich tager afsted. Det 
er for farligt. Heinrich lover at blive i Østberlin indtil Erika er 
klar til at flygte sammen med ham. 

Scene 10:
Tunnelen. 
Heinrich gør klar til at flygte gennem tunnelen. Til hans 
overraskelse dukker Anna op. Hun har ombestemt sig, og 
vil gerne med. Heinrich sender Anna ned i tunnelen først. 
Da han selv skal til at kravle ned i tunnelen, bliver han 
stoppet af en Stasi-agent. Heinrich råber til Anna, at hun 
skal løbe, men tunnelen styrter sammen og fanger Anna 
under jorden. Stasi-agenten trækker afsted med Heinrich 
og efterlader Anna i tunnelen. 
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Scener fra forestillingen med tilhørende spørgsmål

I det følgende finder I tre scener fra forestillingen. I kan 
vælge at læse dem op i klassen eller I kan læse dem for jer 
selv. Til hver scene er der en række spørgsmål, som I kan 
arbejde med. Spørgsmålene er delt op i tre kategorier: 
• Spørgsmål om forestillingen
• Historiske spørgsmål
• Debatspørgsmål

Scene 2: Hjemme hos Erika, Hans og Heinrich, Østberlin
Roller: Erika (mor), Hans (far) og Heinrich (deres søn på 5 – 
næsten 6 år)  
 
HEINRICH
Jeg vil ikke i seng. 

HEINRICH
Far. Far.

HANS
Ja?

HEINRICH
Skal vi ikke lege?

HANS (ser kort på Erika)
Selvfølgelig. Hvad vi skal lege med? 

HEINRICH
Soldater!

 Heinrich løber ud.

ERIKA 
Jeg har lige sagt, han skulle i seng.

HANS
Og jeg har lige sagt ja til at lege. 

ERIKA
Du sagde, du ville hente gaven hos Klaus, inden du tog på 
arbejde?

HANS

Jeg henter den hos ham i morgen tidlig efter arbejde.
ERIKA
Men Heinrich er jo stået op, når du kommer hjem. Planen 
var jo, at det første han skulle se, når han vågnede, det var 
cyklen. 

 Henrich kommer ind med sine tinsoldater.

HEINRICH
Får jeg en cykel? 

 Hans himler med øjnene. Erika går.

HANS
Erika.

HEINRICH
Far, får jeg en cykel?

HANS
Ja. 

 Heinrich smider tinsoldaterne og omfavner Hans. 

HANS
Jeg skulle faktisk til at hente den nu hos onkel Klaus, mens 
mor puttede dig.

HEINRICH
Men vi skal lege. Se ham her. Han skyder alle sammen. Og 
så kan han flyve.

HANS
Kan han flyve?
HEINRICH
Ja. Sådan her. Whoaaa. Og så skyder han ham her. 
HANS
Er det ikke hans ven? 
HEINRICH
Jo, de er bedste venner. Alle de andre er onde. Her; du er de 
onde. 
HANS
Er jeg de onde?
HEINRICH
Nej, du er ham her. Vi to er venner. Og nu angriber vi dem.

 De udkæmper et større slag. Erika kommer ind. 

HANS
Så. Nu skal du i seng. Ud og børste tænder. 
 Heinrich går. 
HANS
Lad nu være med at se så ked ud af det. Pyt med overra-
skelsen blev ødelagt. Han blev glad.

ERIKA
Det er ikke det. Jeg kan ikke holde det ud mere. Den her lille 
lejlighed. Ikke at have nogle penge.

HANS
Vi har da penge nok til at give Heinrich en cykel.

ERIKA
Som Klaus har skaffet. Han skaffer alt i Vestberlin, fordi det 
ikke er til at få noget her i øst. Kan vi ikke nok flytte? 
HANS
De har også deres problemer der.
ERIKA
Hvad? Hvad er der på nogen måde problematisk ved at bo 
i Vest?

HANS
Alle vores venner bor her. Alle Heinrichs venner. 

ERIKA
Han skal alligevel til at begynde i skole. Hans. Lad os flytte 
derover.

HANS
Jeg kan ikke lide at være der. Alle tænker kun på sig selv, 
hvor meget de kan få. Alt handler om penge. Der er ikke 
noget sammenhold. Jeg… jeg vil ikke. 

Erika resignerer og rydder tinsoldaterne op. Hans sætter 
hos hende.

HANS
Jeg skal nok tænke over det. Men lad os få Heinrichs fød-
selsdag overstået.  

 Erika nikker. Hans kysser hende og rejser sig.
HANS
Sov godt. 
ERIKA
Vi ses i morgen.

Erika kysser ham. Han går.
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Spørgsmål til scene 2:
Forestillingen: 
1. Hvorfor vil Erika forlade Østberlin?
2. Hvorfor vil Hans IKKE forlade Østberlin?
3. Hvorfor kan Hans ikke lide at være i Vestber-
lin?

Historisk:
1. Hvad var forskellen på Østberlin og Vestberlin?
2. Hvorfor flyttede så mange østtyskere til Vest-
tyskland efter 2. verdenskrig?
3. Hvorfor ville den østtyske regering ikke have, at 
østtyskerne flyttede væk fra Østtyskland og Østberlin?

Debat:
1. Hvad er vigtigst: sammenhold eller penge?
2. Hvordan ville du have det med at flytte fra dine 
venner, hvis det betød, at du kunne få alt det, du drøm-
mer om?
3. Hvis du skulle starte et nyt liv i en ny by eller et 
nyt land, hvor ville du så flytte hen og hvorfor?

Scene 10: Tunnelen, Østberlin
Roller: Heinrich, Anna og  en Stasi-agent  
 
Heinrich kommer ind med en tændt lommelygte. Han 
flytter en kasse. Den skraber over gulvet. Han venter, 
lytter. Der er intet at høre. Så gør han sig klar til at 
kravle ned i tunnelen. En lyskegle rammer væggen, og 
han farer sammen. Han sætter sig i skjul bag en kasse. 
Venter. En person kommer ind. Lyser rundt.    

ANNA (hviskende)
Heinrich?

HEINRICH (hviskende)

Anna? 

 De lyser på hinanden.

HEINRICH
For Helvede, jeg troede, det var dem. 

ANNA
Det er bare mig. 

HEINRICH
Jeg vidste, du ville komme.

ANNA
Gjorde du? 

HEINRICH
Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vidste bare…

 De omfavner hinanden.

ANNA
Hvor kommer vi op?

HEINRICH
Langt inde i Vestberlin.

ANNA
Er du sikker?

HEINRICH
Fuldstændig. Om tyve minutter står vi i Vesten.

ANNA
Og hvad gør vi så?  

HEINRICH

Så finder vi min far. Eller min onkel. Og så…

ANNA
Så rejser vi væk. 

HEINRICH
Væk?

ANNA
Til London. Eller New York.

HEINRICH
Hollywood.

ANNA
Og bliver rige og berømte.

HEINRICH
Så. Du går først. 

ANNA
Er du sikker? 

HEINRICH
Kom nu. 

 Anna skal til at kravle ned. Så kysser hun Hein-
rich. De ler.

HEINRICH
Af sted med dig. 

 Anna kravler ned.

HEINRICH
Er du nede?

ANNA
Kom.

Heinrich skal til at kravle ned. Så rammer en lyskegle 
væggen. Heinrich stiver. En Stasi kommer ind og træk-
ker en pistol. 

STASI
Stå stille.

Heinrich rækker armene i vejret, mens han prøver at 
dække for nedgangen til tunnelen.

STASI
Hvor er de andre?
HEINRICH
Hvem?

STASI
Er de kravlet igennem?

HEINRICH
Der er kun mig.

STASI
Flyt dig. Jeg sagde flyt dig.

HEINRICH
Anna, skynd dig.  

 En dyb rumlen lyder. Anna skriger.

HEINRICH
Anna. 

ANNA
Den braste sammen.  
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 Stasi’en lyser ned i tunnelen. 

ANNA
Heinrich. Jeg kan ikke komme ud. 

HEINRICH
Du må hjælpe hende. 

STASI
Hvor mange er der dernede?
HEINRICH
Kun hende. Hjælp mig med at få hende ud.

ANNA (hoster)
Heinrich?

HEINRICH
Slip mig så for Helvede, hun bliver kvalt.

 En rumlen lyder igen.

HEINRICH
Anna? Anna?!

 Stilhed. Stasi’en trækker i Heinrich.

HEINRICH
Slip mig. Vi kan stadig nå at redde hende. Hun er ikke 
død. Vi kan stadig nå / Anna!

 Stasi’en trækker Heinrich ud.

Spørgsmål til scene 10:
Forestillingen:
1. Hvorfor tror I, at Anna alligevel mødes med Hein-
rich ved tunnelen, selvom hun egentligt havde sagt ”nej”?
2. Hvad er Heinrichs plan, når de kommer til Vestber-
lin? Hvad er Annas?
3. Hvorfor lyver Heinrich overfor Stasi’en om, at han 
er alene ved tunnelen?

Historisk:
1. Hvorfor var Berlinmuren bevogtet af soldater?
2. Hvordan forsøgte østtyskerne at komme over på 
den anden side af muren?
3. Hvad skete der med de østtyskere, hvis flugtforsøg 
ikke lykkedes?

Debat: 
1. Hvorfor må man ikke lyve?
2. Hvornår er det i orden at lyve? (Er det nogen sinde i 
orden at lyve?)
3. Ville du lyve for at beskytte én du holder af? 
4. Har du prøvet at lyve for at beskytte en ven? Hvad 
skete der?

Scene 14: Hans og Juttas lejlighed, Vestberlin
Roller: Hans, Jutta og Heinrich

 Det ringer på døren. Jutta kommer løbende.

JUTTA
Ja, ja, jeg kommer.

 Jutta åbner. Heinrich står udenfor.

JUTTA
Goddag?

HEINRICH
Goddag. Bor Hans Rüdiger her?

JUTTA
Hvad drejer det sig om?

HEINRICH
Jeg hedder Heinrich Rüdiger. Jeg er hans søn.

 Beat.

JUTTA
Jutta, hedder jeg. Jutta Rüdiger. Jeg er hans kone.

 Heinrich står lamslået.

JUTTA
Kom ind.

 Heinrich stavrer ind.

JUTTA
Hans?

Hans kommer ind. Han ser uforstående på Heinrich. Så 
rammer det ham som et kølleslag. Jutta trækker sig væk.

HANS
Heinrich.

HEINRICH
Hej far.

HANS
Hvad…

 De står låste overfor hinanden. 

HEINRICH
Du bor godt nok flot. Det dyreste kvarter i Vestberlin. Eller 
Berlin. 

HANS
Ja, jeg… Din mor?  

HEINRICH
Hun lever. Men hun ville ikke med. Det var vist meget godt. 

HANS
Heinrich. 
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 Pause.

HEINRICH
Vi ventede. I 30 år. 
HANS
Jeg kan forklare det.

HEINRICH
Kan du? For det er det eneste, jeg har tænkt på. Du måtte 
have en grund. Du ville aldrig, aldrig, nogen sinde lade os i 
stikken.

HANS
Jeg prøvede. Prøvede at komme over til jer. Prøvede at få 
jer herover.
 
HEINRICH
Og?

HANS
Og så… Efter et stykke tid. Efter lang tid. Så mødte jeg Jutta. 
Og jeg blev nødt til…  Jeg kunne ikke både prøve at få jer 
over og samtidig…

HEINRICH
Have et forhold til hende.

HANS
Jeg har aldrig glemt jer. Hver dag har jeg tænkt på, hvor-
dan du / 

HEINRICH
Jeg har drømt om det her. Siden jeg var 5. Og nu står jeg en 
meter fra dig… og jeg har aldrig følt mig længere væk.

HANS
Nej. Jeg forstår godt, hvis du ikke kan eller vil. Men jeg hå-
ber, du vil give mig lov til at prøve at… At det ikke ender her. 
At det ikke har været forgæves. 

Hans holder sin hånd frem. Heinrich betragter ham længe. 
Lys dæmpes til mørke.

Spørgsmål til scene 14:
Forestillingen:

1. Hvorfor har Hans fået sig en ny kone?
2. Hvad betyder det, når Heinrich siger: ”Jeg har 
drømt om det her. Siden jeg var 5. Og nu står jeg en meter 
fra dig… og jeg har aldrig følt mig længere væk.”?
3. Hvorfor tager Heinrich ikke sin fars fremstrakte 
hånd?

Historisk:
1. Hvornår faldt Berlinmuren?
2. Hvad betød Berlinmurens fald for østtyskerne?
3. Hvad betød Berlinmurens fald for vesttyskerne?

Debat:
1. Er det i orden, at Hans har skabt sig et nyt liv i Vest-
berlin? Hvorfor/hvorfor ikke?
2. Har Heinrich ret til at være sur på sin far? Hvorfor/
hvorfor ikke?
3. Hvad tror I der sker med Heinrich og Hans? Med 
Erika? Med Jutta?
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Muren – refleksioner i klassen:

Oplæg til samtale i klassen:

Samtalerne kan foregå som fælles debat, som gruppear-
bejde eller som individuelle præsentationer for resten af 
klassen. 

Personlig vinkel:
• Har du prøvet at flytte til en anden by? Hvordan 
var det?
• Kender du nogen, der er flyttet til en anden by? Har 
du stadig kontakt med dem?
• Hvordan ville du have det, hvis din bedste ven 
pludselig flyttede?

Historisk vinkel:
• Berlinmuren er en meget berømt historisk mur. 
Kender du andre berømte mure? Hvilke? Hvad er/var deres 
funktion?
• Bliver der stadig bygget mure mellem lande? Hvor? 
Hvorfor?
• Selvom krigen var slut, flyttede millioner af østty-
skerne til Vesttyskland efter 2. verdenskrig. De flyttede for 
at få bedre jobs, bedre boliger og for at få flere penge mel-
lem hænderne. Er der stadigvæk steder i Europa, hvor folk 
flytter for at få bedre levevilkår, selvom der ikke er krig?

Forestillingsvinkel:
• Hvad husker du bedst fra forestillingen? Hvorfor?
• Hvem er forestillingens hovedperson? Hvorfor?
• Beskriv Heinrich, Erika og Hans:
- Hvilke typer er de?
- Hvad drømmer de om?
- Hvordan forandrer de sig i løbet af forestillingen?
- Er forestillingens slutning åben eller lukket? Hvor-
for?

Oplæg til skriftlige refleksioner i klassen:

Den personlige vinkel:
• Heinrich drømte om at se sin far igen efter de 
blev adskilt af Berlinmuren? Skriv om dine drømme. Hvad 
drømmer du om?

Måske drømmer du om at blive sanger? Eller læge? Eller 
måske drømmer du om at bo på en gård med en masse 
dyr? Eller måske drømmer du om at møde én, som du ikke 
har set længe?

Historisk vinkel:
• Forestil dig at du bor i Østberlin i 1961. Selvom din 
bedste ven bor i Vestberlin, er I vant til at se hinanden hver 
dag.  Men pludselig kan du ikke se din bedste ven mere, 
fordi byen er blevet opdelt af en mur. Skriv et brev til din 
bedste ven, hvor du afslører dine planer for, hvordan I kan 
mødes i al hemmelighed. 

Forestillingsvinkel:
• Forestillingen ender med, at Hans rækker hånden 
ud mod sin søn, men Heinrich tager ikke sin fars hånd. Eller 
gør han?
Skriv en fortsættelse på historien.
Du kan vælge: 
- at fortsætte historien lige netop dér, hvor forestil-
lingen ender. Hvad gør Heinrich? Hvad gør Erika, da hun 
hører at Hans har fået en ny kone? Hvad gør Hans? Og 
Jutta?
- at fortsætte historien 10 år efter sidste scene. 
Hvordan er det gået med Heinrich, Hans, Jutta og Erika? Er 
de venner? Uvenner? Ses de? 
- at forsætte historien på Heinrichs dødleje, hvor 
han tænker tilbage på sin far, sin mor og den dag muren 
faldt. Måske er der noget, han fortrød? Måske er der noget, 
han ville have gjort anderledes? 

Oplæg til tegne-/scenografiske opgaver:
(Til underviseren: De følgende opgaver er lavet som 
tegneopgaver. Opgaverne kan dog med fordel også laves 
som billedfagsprojekter. Med adgang til lim, stof, pap, træ, 
perler og andre materialer har eleverne mulighed for at 
løse opgaverne som scenografiske modeller).

Personlig vinkel:

• Tegn/mal/design dit helt eget stykke af ”East Side 
Gallery” på Berlinmuren. Overvej:  Hvad vil du gerne male 
på din del af Berlinmuren? Hvilken historie skal dit stykke af 
muren fortælle?

Når alle i klassen har tegnet/malet/designet deres eget 
stykke Berlinmuren, kan I sætte det sammen og skabe 
jeres helt eget ”East Side Gallery”.

Hver elev kan desuden lave en kort præsentation af sin del 
af muren og fortælle om det valgte motiv. 

(Opgaven kan også løses i grupper på 3-4 elever).

Historisk vinkel: 

• Hvordan ville du flygte over Berlinmuren?
Planlæg din egen flugt. Du kan flygte til lands, til vands 
eller i luften.
Tegn et kort (eller byg en model) over din flugtrute. 

Husk: 
- at muren skal med på kortet/modellen med vagt-
tårne og ingenmandsland 
- at muren er bevogtet af soldater med schæfer-
hunde og maskinpistoler. Markér på kortet/modellen, hvor 
vagterne opholder sig. 
- at indtegne din rute over muren.

Når alle elever har planlagt deres flugt over muren, kan 
flugtplanerne præsenteres for klassen. Tal evt. om fordele 
og ulemper ved de forskellige flugtplaner. 

(Denne opgave kan med fordel også laves i grupper af 3-4 
elever). 

Forestillingsvinkel:

I forestillingen drømmer Anna om at flytte til London eller 
New York, og hun drømmer om at blive rig og berømt. 

Prøv at forestil dig, at Anna ikke bliver fanget i tunnelen. 
Prøv at forestil dig, at hendes drømme går i opfyldelse i 
stedet. Hun er blevet rig og berømt, og hun bor i London 
eller New York. 

Tegn og indret Annas bolig.
Overvej:

- bor Anna i London eller New York?
- bor Anna i hus, lejlighed eller slot?
- hvorfor er Anna berømt? 
- hvordan ser hendes arbejdsværelse ud?
(f.eks. et musikstudie til en sanger, et atelier til en kunstma-
ler, et kontor til en forfatter).
- hvor mange rum er der i boligen?
- hvordan ser rummene ud?

Når elevere har lavet Annas drømmebolig, kan de lave en 
lille præsentation af boligen, hvor de også fortæller om, 
hvorfor Anna er berømt og hvilket arbejdsværelse hun har.
(Denne opgave kan også laves som gruppearbejde i min-
dre grupper)
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Drama- og teaterøvelser:

Hvor: 
Når man skal lave dramaøvelser med klassen, er det en 
fordel at arbejde i et rum med god gulvplads. Det kan være 
en gymnastiksal, et musiklokale eller lignende. I kan også 
vælge at skubbe alle borde og stole til side i klassen. 

Hvor længe:
I kan vælge at lave nogle af opvarmnings - og teaterøvel-
serne som en kort optakt undervisningsmaterialets øvrige 
opgaver. I kan også vælge at bruge en til to hele undervis-
ningslektion på drama og lave alle drama- og teaterøvel-
serne i den foreslåede rækkefølge. 

Hvad skal I bruge:
Udover plads skal I bruge en form for musikanlæg, så I 
kan afspille musik. Det kan være en ghettoblaster eller en 
smartphone med eksterne højtalere. Så skal I bruge noget 
rytmisk musik, der sætter gang i lysten til at bevæge sig. 
Det må gerne være kendte numre. I skal også bruge nogle 
rolige musiknumre, gerne afslapningsmusik. 

Opvarmning: 
Når man skal lave drama- og teaterøvelser, er ens vigtigste 
arbejdsredskaber kroppen og fantasien. Derfor har begge 
dele godt af at blive varmet op. 

1. Gang i kroppen – udstrækning
- Musik: rolig, afdæmpet.
- Stræk kroppen i alle retninger.
- Stræk jer helt op i himlen, helt ned til gulvet og ud i 
alle verdenshjørner. 

2. Kongens efterfølger – to og to
- Musik: frisk rytmisk musik, gerne højt.
- Lyt til musikken og bevæg jer, så det passer til ryt-
men.
- Læreren bestemmer, hvornår I skal skifte ”konge”.
- Alle er ”konge” tre gange. 

3. Kongens cirkel  - i rundkreds med en ”konge” i mid-
ten

- Musik: frisk rytmisk musik, gerne højt.
- ”Kongen” laver en bevægelse til musikken, som alle 
i cirklen kopierer. 
- Når ”kongen” har lavet sin bevægelse tre gang, 
bytter han med én i cirklen, som så bliver den nye ”konge”.
- Øvelsen fortsætter indtil alle har været ”konge”.

4. Jaaaaah-øvelse
- Musik: Ingen.
- Alle går rundt mellem hinanden.
- Eleverne bestemmer på skift, hvad I skal lave.
- Den, der har en idé, siger: ”Nu skal vi alle (f.eks. 
hoppe)!”
- Alle svarer højt: ”Jaaaaaaah!” 
- Alle laver aktiviteten indtil en anden siger: ”Nu skal 
vi alle (f.eks. klappe)!” 
- Sådan bliver øvelsen ved indtil I løber tør for idéer 
eller alle har prøvet at foreslå mindst én aktivitet. 

5. Løgn og latin – i grupper af tre
- Alle i gruppe skal på skift fortælle to løgnehistorie 
og en sand historie. Historierne skal være ganske korte. 
(F.eks. Jeg faldt engang ned fra et æbletræ og brækkede 
armen/ Jeg har engang klædt min hund ud som en gam-
mel kone/ Jeg har engang spist så mange jordbær, at jeg 
kastede op).
- De to andre i gruppen skal gætte, hvilken historie 
der er sand. 

Teaterøvelser:
Med teaterøvelserne får I mulighed for at bruge kroppen til 
at arbejde med nogle af de tematikker, der er i forestillin-
gen. Der er tre teaterøvelse – én til hver af de scener, der er 
gengivet i undervisningsmaterialet (scene 2, 10 og 14).

I behøver ikke bruge kostumer, rekvisitter eller scenografi, 
når I laver øvelserne. Man kan sagtens mime, at man har 
en fødselsdagskage og man kan sagtens spille tysk soldat 
uden en uniform. Men har I mulighed for at krydre øvelsen 
med kostumer, rekvisitter og scenografi, er I naturligvis 
velkomne til at gøre det. 

1. Heinrichs fødselsdag – i grupper af tre

- Læs scene 2.
- Lav en lille scene, der foregår om morgenen den 
13. august 1961 – altså på Heinrichs 6 års fødselsdag.
- Heinrich og mor (Erika) er klar til at fejre fødsels-
dag. De venter bare på, at far (Hans) kommer hjem fra 
arbejde. De ved endnu ikke, at han er blevet spærret inde 
på vestsiden af Berlin. En nabo kommer forbi og overbrin-
ger dem nyheden. 
Inspirationsspørgsmål: 
- Hvordan reagerer Heinrich og Erika på, at Hans 
ikke kommer hjem?
- Hvordan ved naboen, at Berlin er blevet opdelt af 
en mur?
- Hvad siger naboen til Heinrich og Erika?
- Hvordan reagerer Heinrich og Erika på nyheden 
om, at Berlin er blevet opdelt og at Hans ikke kan komme 
hjem?
- Vis scene for resten af klassen.

2.  Flugten over muren – i grupper af seks
- Læs scene 10.
- Lav en lille scene, hvor nogle østtyskere vil flygte 
over muren.
- Roller: 
Østtyskere (der vil flygte)
Soldater (der vil forhindre flugten) 
Vesttyskere (der vil hjælpe med flugten). 
Inspirationsspørgsmål:
- Hvordan vil østtyskerne flygte? (Planlæg en skør, 
sjov, farlig eller fantasifuld flugt).
- Hvad gør soldaterne for at stoppe flugten?
- Hvad gør vesttyskerne for at hjælpe med flugte?
- Lykkes østtyskernes flugtplan? Slipper alle over 
eller kun nogen?
- Vis scenen for de andre i klassen.

3. Genforeningen – to og to
- Læs scene 14.
- Lav en lille scene, hvor Hans og Erika genforenes 
efter 30 års adskillelse. 
- Roller:
Hans
Erika
Inspirationsspørgsmål:

- Hvor mødes Hans og Erika?
- Er mødet planlagt eller er det tilfældigt?
- Ved Erika godt, at Hans er gift med en anden? Eller 
bliver Hans selv nødt til at fortælle det? Hvordan fortæller 
han Erika om Jutta?
- Hvordan har Erika det med, at Hans har giftet sig 
med en anden?
- Hvordan er de overfor hinanden? Er de glade for at 
se hinanden eller er det akavet? 
- Hvad taler de om? Skændes de eller taler de pænt 
til hinanden? Græder de?
- Hvordan siger de farvel til hinanden? Skilles de som 
venner eller vil de aldrig se hinanden igen?
- Vis scenen for resten af klassen.
- Eller: film scenen med en ipad eller smartphone og 
vis filmen i klassen.
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