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TIL KLASSENS LÆRER
Forord til underviseren

På Randers Teater har vi tradition for 
at producere forestillinger, der har fo-
kus på ”den menneskeligt evigtgyldige 
gode historie”, hvor vi samtidigt hen-
ter inspiration i samtidens problem-
stillinger. Vi vil gerne give muligheden 
for at spejle tidens udfordringer og 
tendenser ind i fantasiens og drama-
tikkens verden. For måske er det netop 
her, i det fantasibårne kunstneriske 
teaterrum, at både børn og voksne 
kan få nye oplevelser i forhold til den 
virkelighed, vi lever i. 

Sådan er det også med ”Forræder”.  
For nok er forestillingen inspireret af 
fortiden, men dens tematikker rammer 
lige ned i nutiden. Det er fortællingen 
om at have de bedste intentioner, men 
helt utilsigtet at komme til at gøre 
det modsatte. Det er en fortælling om, 
hvordan forventning og realitet ikke 
altid stemmer overens. Det er fortæl-
lingen om et venskab, der testes til det 
yderste. 

I forestillingen møder vi Karl og Mik-
kel. 2. Verdenskrig er brudt ud, og de 
to kammerater vil beskytte Danmark 
mod russerne. Men i stedet for at ende 
som helte, ender de med prædikatet 
forrædere, og deres familier vender 
dem ryggen. Det går på ingen måde, 
som de to venner forventer. De havde 
forventet et par måneders eventyr, i 
stedet endte de i et langtrukket mare-
ridt - og det lægger et pres på venska-
bet. 

I undervisningsmaterialet til ”Forræ-
der” finder du bl.a. en række drama-, 
refleksions- og skriveøvelser, der 
relaterer sig til forestillingen og dens 
tematikker. 

Vi ønsker dig og din klasse rigtig god 
fornøjelse!

Tine Eibye
Randers Teater
(tine@rt.dk)

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

TEATER OPLEVELSER 
Det undervisningsmateriale, du sidder 
med lige nu, er udarbejdet specifikt 
med henblik på fordybelse i forestil-
lingen ”Forræder” af Andreas Dawe. 

Hvis du ønsker at supplere med en 
enkel metode til evaluering af teater-
forestillinger, der kan bruges på alle 
teaterforestillinger og for alle alders-
grupper, så anbefaler vi evaluerings-

redskabet: ”Teateroplevelser”. Det er en 
færdig ”pakke” med øvelser og evalu-
eringskoncept. Materialet 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_teaterople-
velser_for_boern.pdf
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Teateroplevelser
at skabe samtalerum med børn & unge

Om 2. Verdenskrig

https://faktalink.dk/titelliste/2-ver-
denskrig

I krig på Østfronten, Operation Barba-
rossa
https://historienet.dk/krig/2-ver-
denskrig/slag-under-2-verdens-
krig/i-krig-paa-oestfronten-operati-
on-barbarossa

Artikel, sammendrag af hændelserne 
ved Østfronten
https://www.kristeligt-dagblad.dk/hi-
storie/hitlers-udryddelseskrig-blev-na-
zismens-doed

Danske frivillige i Waffen-SS
https://www.nordfront.dk/danske-fri-
villige-waffen-ss/

Angrebet på Sovjet
https://danmarkshistorien.dk/perio-
der/besaettelsestiden-1940-45/angre-
bet-paa-sovjet/

Om de danske østfrontfrivillige
https://danmarkshistorien.dk/leksi-
kon-og-kilder/vis/materiale/de-dan-
ske-oestfrontsfrivillige-1940-1945/
 
Danske sydslesvigere i tysk krigstjene-
ste 1939 - 1945. Af Martin Bo Andersen
https://www.dcbib.dk/sites/sydslesvig.
ddbcms.dk/files/files/news/061_no-
erregaard_danske_sydslesvigere_i_
tysk_krigstjeneste.pdf

De nyttige idioter på Østfronten
https://jyllands-posten.dk/debat/kro-
nik/article4598616.ece/

Billeder og info om de danske østfront-
frivillige
https://www.berlingske.dk/samfund/
forfoert-af-nazismen-her-er-histori-
en-om-frikorps-danmark

Amatørhistoriker Lars Larsens hjem-
meside om Frikorps Danmark
http://www.frikorpsdanmark.dk

Vidste de frivillige, hvad de gik ind til?
https://www.dengang.dk/artikler/4850

Efterspil: De østfrontfrivillige efter 
krigen
https://folkedrab.dk/artikler/efter-
spil-de-oestfrontfrivillige-efter-krigen

Læs om ”Mindelunden af 1969” ved 
Kongens Bro i Silkeborg Kommune. Det 
er et minde for faldne danske frivil-
lige, der kæmpede på tysk side under 
kampene ved Østfronten under 2. Ver-
denskrig. Mindelunden deler i høj grad 
vandene
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/
mindelund

Samarbejdspolitikken 1940-45
https://danmarkshistorien.dk/lek-
sikon-og-kilder/vis/materiale/sam-
arbejdspolitikken-under-besaettel-
sen-1940-45/

Danmarks Nationalsocialistiske Arbej-
derparti (DNSAP), 1930-1945
https://danmarkshistorien.dk/lek-
sikon-og-kilder/vis/materiale/dan-
marks-nationalsocialistiske-arbejder-
parti-dnsap/

Modstandsbevægelsen
https://danmarkshistorien.dk/perioder/
besaettelsestiden-1940-45/frihedsra-
adet-og-modstandsbevaegelsen/

Portræt af Adolf Hitler
https://historienet.dk/krig/2-ver-
denskrig/hitler/adolf-hitler-portra-
et-af-en-folkeforfoerer
og
https://videnskab.dk/kultur-samfund/
hvordan-opstod-hitlers-joedehad

VIDEO

Hvervefilm for Frikorps Danmark
https://filmcentralen.dk/museum/
danmark-paa-film/film/frikorps-dan-
mark-i-iii#comments

I tysk krigstjeneste, afsnit 1: Dobbelt 
forræderi
https://www.youtube.com/watch?v=i-
O2qGmFtsFA
(indeholder interviews med tidligere 
østfrontfrivillige)

I tysk krigstjeneste, afsnit 2: I kamp for 
fædrelandet
https://www.youtube.com/watch?v=-
h0u7H-j6Iwo&feature=share&fbclid=I-
wAR1QGib2i7SDfgNB_FBkdsD3b8lpygD-
4Bchl-fMCiKYlxRjLmKHCtMgvmzE
(indeholder interviews med tidligere 
østfrontfrivillige)

En beretning fra en dansk frivillig ved 
Waffen-SS
https://www.tvsyd.dk/programmer/
dansker-i-nazi-ss

Doku-serie: Peter Ingemann og besæt-
telsen - kan ses på Tv2 Play

NYTTIGE LINKS
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OPLÆG TIL MUNDTLIGE  
OG SKRIFTLIGE 
OPGAVER

I det følgende finder du fotos fra 2. Verdenskrig med et 
særligt fokus på Østfronten.

2. Verdenskrig er en kompliceret og omfattende affære. 
Men for at sætte Østfronten og de østfrontfrivillige ind i 
en kontekst, har vi i dette undervisningsmateriale valgt 
at trække nogle af de vigtige – omend noget forenklede - 
hovedpunkter vedrørende 2. Verdenskrig frem.

FAKTA

OPGAVE

ORDFORKLARING

Undervisningsmaterialet består 
desuden af en række kulørte bokse.  
Farven på boksen angiver, om der er 
tale om en ordforklaring, en faktaboks 
eller en opgave.
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KORT OM 
KRIGEN 
2. Verdenskrig – Europa
Det var Tyskland med Adolf Hitler i 
spidsen, der startede 2. Verdenskrig i 
Europa. Den 1. september 1939 invade-
rede Tyskland Polen som et led i Hit-
lers vision om at gøre Tyskland til en 
verdensmagt på linje med Storbritan-
nien. Hitler ønskede desuden at gøre 
Tyskland til et klasseløst folkefælles-
skab, der skulle baseres på ”raceren-
hed” og økonomisk uafhængighed af 
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 - 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 Norge, 
var det nødvendigt for Tyskland at få 
kontrol over flyvebaserne i det nordli-
ge Danmark.

2. Verdenskrig – slutningen
Presset af De Allierede Tropper fra 
både Vest- og Østfronten overgav 
Tyskand sig i maj 1945. 

5. maj 1945: Allerede den 4. maj om 
aftenen kunne danskerne høre i 
radioen, 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 
overgivet 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 Tysk-
land og Moskva i Sovjet.

4. september 1945: De sidste tyske 
soldater overgav sig på Svalbard i 
Norge. De havde hørt om Tysklands 
overgivelse den 7. maj og kunne godt 
regne ud, at det var ved at være slut. 

ORDFORKLARING

Sovjet / Sovjetunionen

- Sovjet var en sammenslutning 
af 15 stater i det østlige Europa og 
Asien. 

Rusland var den største og mest 
dominerende stat i sammenslutnin-
gen, og Sovjetunionen blev derfor 
ofte omtalt som Rusland eller Sov-
jet-Rusland af de vestlige lande. 

Sovjetunionen blev etableret i 1922 
og gik i opløsning i 1991.

ORDFORKLARING

De Allierede 

De Allierede er betegnelsen for de 
lande, der ved fælles hjælp bekæm-
pede Tyskland i 2. Verdenskrig. 
De vigtigste allierede magter i 2. 
Verdenskrig var: Storbritannien, 
Frankrig, USA og Sovjet.

2. VERDENSKRIG

Start: 1. september 1939
Slut: 2. september 1945

Kampene ved Østfronten
Start: 22. juni 1941
Slut: 8. maj 1945

Danmarks besættelse: 9. april 1940
Danmarks befrielse: 5. maj 1945

Alligevel gik der flere måneder, inden 
de tyske soldater sendte et nødsignal 
på De Allieredes radiofrekvens og 
overgav sig. 

Kilder: www.danmarkshistorien.dk // www.
befrielsen1945.dk  
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Waffen-SS hvervede frivillige i hele Europa. Her ses den danske hverveplakat.

FOTOS OG 
FAKTABOKSE
De følgende billeder og faktabokse 
tager deres afsæt i emner, der berøres i 
”Forræder”. 

I forestillingen melder Karl og Mikkel 
sig som østfrontfrivillige, så vi skal 
naturligvis se på, hvad de østfront-
frivillige var for en størrelse. Vi tager 
også et kig på den danske samarbejds-
politik, da den var grundlaget for, at 
det var muligt for danskere at melde 
sig som frivillige på tysk side. 

Vi ser på emner som faneflugt, forræ-
deri og frihedskamp. 

Og så skal vi se på, hvorfor Tyskland 
var interesseret i Rusland, og hvem 
manden bag hele affæren var. 

Mellem fotos og faktabokse finder I 
nogle opgaver, der lægger op til reflek-
sion i klassen. Afsnittet sluttes af med 
en skriveopgave. 

OPGAVE
Refleksion i klassen
 
Se på Waffen-SS’s hverveplakat.
Hvorfor tror I, at de har valgt at lave 
en plakat, hvor en viking står ved 
siden af en tysk soldat?
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ORDFORKLARING

Bolchevisme/ 
bolsjevisme: 

- retning inden for kommunis-
men. 

Kommunisme: Alle mennesker er 
lige, og der findes derfor ikke socia-
le klasser i det ideelle kommunisti-
ske samfund.

Kommunismen tror på, at det fælles 
bedste er vigtigst, da det gavner 
flest muligt. Alle borgere skal have 
adgang til samfundets goder, men 
borgerne har ikke krav på at købe et 
hus eller lejlighed.

DE ØSTFRONTFRIVILLIGE

Hvad er en østfrontfrivillig?
De østfrontfrivillige var danske statsborgere, der meldte sig til tysk krigstjeneste 
i Waffen-SS og Frikorps Danmark. Her skulle de trænes til at tage til Østfronten i 
tysk tjeneste for at underminere den russiske hærs indtog i Europa. De østfront-
frivillige aflagde en faneed, hvor de svor, at de ville adlyde Adolf Hitler til døden.

Waffen-SS
Nazistpartiets egen hær, der blev etableret i 1925 til at passe på Hitler og resten 
af partitoppen. 

Frikorps Danmark
Frikorps Danmark var en enhed under Waffen-SS med dansk kommandosprog 
og danske befalingsmænd. 
I 1943 blev Frikorps Danmark nedlagt. De frivillige fra Frikorps Danmark bliver 
overført til det egentlige Waffen-SS.

Hvorfor meldte de sig?
75% af de frivillige unge danske mænd var nazistisk sindede og ca. halvdelen 
var medlem af DNSAP (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti). En mindre 
gruppe var konservative og meldte sig for at bekæmpe kommunismen. Andre 
greb blot muligheden for at forlade arbejdsløsheden og bytte den ud med et even-
tyr og en mulighed for at se verden.

Hvor længe?
De frivillige fik to muligheder, når de skrev kontrakt:
• Til krigen slutter 
• Fire år
Da de fleste regnede med, at krigen nærmede sig sin afslutning, valgte de fleste 
frivillige den valgmulighed, der ”kun” bandt dem til krigen sluttede. 

Træning
De frivillige fik en intensiv militærtræning og blev undervist i de tyske værdier 
og holdninger. 

Hvor mange?
6.000 danske frivillige kæmpede ved Østfronten. 
12.000 meldte sig, men Waffen-SS’s fysiske og racemæssige optagelseskrav var 
ret strenge.

Omkomne og sårede
Ca. 2.000 omkom, og 2.000 blev såret.
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Forræder - tidslinje

22. juni 1941
Tyskland invaderer 
Østfronten.

9. april 1940
Danmark besættes, og den 
danske regering indgår en 
samarbejdspolitik med ty-
skerne. De fleste danskere 
støtter samarbejdspolitikken, 
og modstanden er minimal.

1. september 1939
Tyskland invaderer Polen, 
og det bliver startskuddet 
til 2. Verdenskrig.
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Karl og Mikkel dra-
ger mod Tyskland 
for at melde sig til 
Waffen-SS og kæm-
pe mod russerne.
Selvom Karls far 
er uenig i de unge 
mænds beslutning 
om at kæmpe på 
tysk side mod rus-
serne, har de fleste 
danskere det som 
Mikkels far.

Karl og Mikkel
sendes til Øst-
fronten.

Mikkel modtager et
brev fra sin kæreste, 
hvor hun slår op og 
kalder ham en
forræder. Hun er
blevet kæreste med
en modstandsmand.

Karl deserterer og
vender hjem til 
Danmark.
Hans far vil ikke 
kendes ved ham 
og kalder ham en 
landsforræder.

August 1943
Samarbejdspolitikken mellem Danmark 
og Tyskland ophører. Modstanden mod 
tyskerne stiger markant. Alle der samar-
bejder med, kysser med- eller kæmper for 
tyskerne bliver anset for at
være forrædere.

Maj 1945
Tyskland overgiver sig.
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Frikorps Danmarks Faneed

Jeg sværger ved gud denne hellige ed, at jeg i kampen mod bolsjevismen vil vise den tyske 
Værnemagts øverste leder, Adolf Hitler, ubetinget lydighed og som tapper soldat være rede til 

enhver tid at sætte mit liv ind for denne ed.

Danske frivillige i Waffen-SS aflægger faneed. De sværger, at de vil adlyde Hitler til døden.
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Faneflugt

Straffen var hård, hvis man brød fane-
eden. Man havde ikke svoret sin lydighed 
til det tyske folk eller til Tyskland. Man havde svoret sin 
lydlighed til Føreren selv - og Hitler havde understreget, 
at faneflugt skulle straffes uden nåde. Og det blev det. 
Desertørerne blev henrettet eller smidt i koncentrations-
lejr. Fordele og ulemper 

ved den danske 
samarbejdspolitik
Fordele: 
• Hær, flåde og politi forblev under dansk ledelse (og den 

danske hær skulle ikke i krig for Tyskland)
• Ingen tysk indblanding i skoler og på uddannelsessteder
• Tyskerne ville aftage danske eksportvarer fra landbru-

get til gode priser

Ulemper: 
• Begrænsninger i pressefriheden - aviserne måtte ikke 

skrive hvad som helst 
• På tysk krav accepterede regeringen oprettelsen af 

Frikorps Danmark til kamp på tyskernes side 
• Samarbejdet kunne koste anseelse hos De Allierede 

(bl.a. Storbritannien. Frankrig, USA og Sovjet).

Faneflugt - eller 
desertering
Når en soldat stikker af fra tjenesten. 

Faneflugt er en alvorlig sag - særligt i krigstid. Det 
svækker både den militære struktur og moralen blandt 
soldaterne. Derfor straffes faneflugt hårdt - også i dag. 
Dog ikke nødvendigvis med døden.

I Danmark koster faneflugt i krigstid op til ti års fængsel.

Efter krigen blev de 
danske frivillige, der 
trak i tysk uniform …

• Dømt for landsforræderi af den danske stat, selvom 
staten i starten af krigen, som led i den danske samar-
bejdspolitik med tyskerne, havde givet sin tilladelse til, 
at danskere deltog i tysk krigstjeneste. 

• Udstødt og lagt for had af den danske befolkning.
• Anset for at være uintelligente eller kriminelle af den 

danske befolkning.

Flere undersøgelser har senere vist, at de danskere, der 
meldte sig i tysk tjeneste, kom fra alle sociale lag i det 
danske samfund. De var hverken specielt uintelligente 
eller mere kriminelle end gennemsnittet. 

Refleksion i klassen
Hvorfor tror du, at de danskere, der havde 
været i tysk tjeneste, i mange år blev anset 
for at være uintelligente og kriminelle?

13



Besættelsesmagten og den 
danske regering
Da Danmark blev besat af tyskerne, mente den danske re-
gering, at det var klogest at samarbejde med besættelses-
magten. Regeringen mente, at det var den måde de bedst 
kunne beskytte danskerne og sikre mest mulig dansk 
selvbestemmelse. Regeringen havde dog tre krav. 

De ville ikke:
• Indføre racelovgivning
• Genindføre dødsstraf (den var blevet afskaffet i 1933)
• Lade Danmark gå i krig på tysk side

Til gengæld skulle de danske myndigheder forhindre 
modstand fra befolkningen.

Som en del af samarbejdspolitikken måtte regeringen give 
danskere lov til at melde sig som frivillige i tysk tjeneste. 
Det gjorde de for at undgå, at tyskerne beordrede den 
danske hær til at kæmpe på tysk side.

Størstedelen af den danske befolkning støttede sam-
arbejdspolitikken, og kun en lille del gjorde modstand. 
Samarbejdspolitikken betød, at Danmark i første omgang 
ikke blev ramt af krigen i lige så voldsom grad som resten 
af Europa. Danmark blev bl.a. sparret for mange bombar-
dementer.

I august 1943 stillede tyskerne den danske regering et ul-
timatum: Erklær Danmark i undtagelsestilstand og indfør 
natligt udgangsforbud, forsamlingsforbud og dødsstraf 
for sabotage, ellers gør vi det!

Det ville den danske regering ikke, så tyskerne indførte 
militær undtagelsestilstand, og samarbejdspolitikken var 
ikke længere gældende. Nu kom den danske besættelse til 
at ligne resten af Europa. 

Efter sammenbruddet af samarbejdspolitikken voksede 
den danske modstandsbevægelse.

Militær 
undtagelses
tilstand
Demokratiet sættes ud af spil og 
militæret overtager kontrollen med 
alle offentlige funktioner.

Ultimatum
Krav eller betingelser, der skal op-
fyldes, hvis man vil undgå ubeha-
geligheder.

Refleksion i klassen
Forestil jer, at I er den danske regering under besættelsen. I skal 
nu blive enige om, hvorvidt I vil samarbejde med tyskerne eller ej.

Del klassen i to:
• Den ene del er for
• Den anden del er imod

Med udgangspunkt i ”Fordele og ulemper ved den danske samarbejdspolitik”, 
skal I argumentere for og imod et samarbejde med besættelsesmagten. Find 
selv på flere argumenter for og imod. 

Alternativ: Løs opgaven i par, hvor en part er for og den anden imod. Grup-
perne fremlægger efterfølgende begge parters argumenter - evt. i form af en 
mundtlig fremlæggelse, et lille skuespil eller en video. 
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Refleksion i klassen

For at forhindre at den danske hær blev tvun-
get til at kæmpe på tysk side, gav den danske 
regering tilladelse til, at danske frivillige kunne trække i 
tysk uniform og kæmpe på tysk side ved Østfronten. Da 
østfrontfrivillige kom hjem efter krigen, blev de dømt for 
landsforræderi.

Er det retfærdigt? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Møde i fællessalen på Christiansborg den 9. april 1940. 
Det er ikke en helt almindelig dag på ”Borgen”.
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Frihedskampen
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Refleksion 
i klassen

Forestil dig, at Danmark endnu en-
gang er blevet besat af en fremmed 
magt. En mørk aften banker det på 
døren. Det er din nabo. Han for-
tæller, at han står i spidsen for en 
modstandsgruppe, der vil kæmpe 
mod besættelsesmagten. 

Han vil have dig med. Hvad svarer 
du? … og hvorfor?

Den danske modstandsbevægelse var 
ikke samlet i én organisation, men 
bestod af flere grupper, der operere-
de selvstændigt og med forskellige 
metoder.  

Nogle af de mest kendte grupper var:
• BOPA (Borgerlige Partisaner)
• Holger Danske
• Hvidstengruppen
• Churchill-klubben

Modstandsbevægelsens aktiviteter 
bestod bl.a. af sabotage (f.eks. bomb-
ning af fabrikker, der producerede 
varer til tyskerne), samt modtagelse og 
distribution af våben til modstands-

Junchers Konfektionsfabrik i 
Randers producerede uniformer 
til den tyske værnemagt. Det 
var en torn i øjet på de lokale 
modstandsfolk, der om aftenen 
den 30. januar 1944 iværksatte en 
stor sabotageaktion. Det udløste 
den største brand, som Randers 
havde set i flere år. Ingen mistede 
livet under aktionen, men 70 
personer mistede deres job. Det 
var ikke kun fabrikken i Randers, 
der producerede uniformer til 
tyskerne. Det gjorde langt de fleste 
konfektionsfabrikker i landet.

Forræderi/ 
forræder
En forræder er en person, 
der svigter en sag og lader sine 
kammerater i stikken. Han begår 
derved forræderi. 
Ordet bruges ofte om sladrehanke, 
stikkere og desertører.

En forræder betegner også en 
person, der modarbejder nationale 
interesser. 
Her skelnes der mellem: 
• Højforræderi - forbrydelser mod 

statsoverhovedet og den øverste 
statsmagt

• Landsforræderi - forbrydelser 
mod statens sikkerhed og selv-
stændighed

• Krigsforræderi - at yde fjenden 
bistand i krig

grupperne fra England. Nogle mod-
standsgrupper likviderede desuden 
stikkere. Omkring 400 dansker blev 
under besættelsen likvideret af mod-
standsbevægelsen, fordi de var under 
mistanke for at hjælpe den tyske be-
sættelsesmagt. 

Da den danske samarbejdspolitik 
med tyskerne ophørte, steg befolk-
ningsmodstanden mod værnemagten 
markant, og antallet af modstandsfolk 
voksede. Det var dog med livet som 
indsats, hvis man tog del i modstands-
kampen. Hvis du blev taget af ty-
skerne, blev du henrettet eller sendt i 
koncentrationslejr.

Størstedelen af den danske befolkning 
anså medlemmerne af modstandsbe-
vægelsen som helte, der satte deres liv 
på spil for Danmark. Alle, der havde 
hjulpet tyskerne, blev anset som for-
rædere. 
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Refleksion i klassen
I forestillingen bliver Karl kaldt forræder. Først af sin far 
og senere af Mikkel. 

A. Hvorfor mener Karls far, at Karl er en forræder?

B. Hvorfor mener Mikkel, at Karl er en forræder?
Mikkel lokker Karl til at melde sig som frivillig. Karl siger 
ja, fordi han gerne vil på eventyr og fordi, han gerne vil 
redde Danmark fra russerne. Karl er ikke nazist, og han 
holder ikke med Hitler. Alligevel bliver Karl en del af Waf-
fen-SS og kæmper på tyskernes side.

C. Er Karl en forræder? Hvorfor?/ Hvorfor ikke?
I forestillingen bliver Mikkel både kaldt en helt og en 
forræder. 

Først kalder hans far ham en helt ,og senere 
kalder hans kæreste, Signe, ham for en forræ-
der.

D. Hvorfor mener Mikkels far, at Mikkel er en helt?

E. Hvorfor mener Signe, at Mikkel er en forræder?

F. Hvem mener Signe, er en rigtig helt og hvorfor?

Mikkel synes, Hitler er en fyr, som danskerne kunne lære 
noget af og siger: ” Hitler har trods alt afskaffet arbejds-
løsheden i Tyskland”. Mikkel er ikke nazist, men vil på 
eventyr og beskytte Danmark mod russerne. 

G. Er Mikkel en forræder? Hvorfor? /Hvorfor ikke?

Modstandsbevægelsen tog sig af stikkere og folk, der samarbejdede med 
tyskerne. Her har modstandsbevægelsen anholdt to mænd og en kvinde, som 

de har under mistanke for forræderisk aktivitet. 
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Hitlers Blå Bog

Navn
Adolf Hitler

Født
20. april 1889 i Østrig

Død
30. april 1945 i Berlin, Tyskland

Job
Diktator og leder af det tyske nazistparti
Officiel titel: Der Führer (Føreren)

Drøm
Som ung: at blive kunstner
Som voksen: et stærkt og racerent Tyskland

Kendt fra:  2. Verdenskrig
Særligt kendt for: at være nazismens fader og systematisk udrydde jøder, kom-
munister, sigøjnere, homoseksuelle, udviklingshæmmede og andre, han ikke 
mente passede ind i det tyske storrige.

Andet 
• Hitler løftede Tyskland ud af fattigdom og arbejdsløshed. Det blev han beun-

dret for - også i Danmark, hvor arbejdsløsheden var stor. 
• Hitler tog sit eget liv, da russerne nærmede sig hans bunker i Berlin.
• Dagen inden selvmordet, var han blevet gift med sin elskerinde, Eva Braun. 

Hendes lig blev fundet i bunkeren sammen med Hitler.

Fem finurlige facts om Hitler
1. Hitler var vegetar
2.  Hitler var stor fortaler for dyrevelfærd
3.  Hitler søgte ind på kunstskolen to gange, men blev ikke optaget
 (det var før, han blev diktator)
4.  Hitler var Disney-fan. Hans yndlingsfilm var Snehvide
5.  Hitler havde problemer med maven, hvilket gav ham utrolig dårlig ånde

Kilde:
https://historienet.dk/krig/2-verdenskrig/hitler/10-ting-du-ikke-vidste-om-hitler og  
https://historienet.dk/krig/2-verdenskrig/hitler/video-7-ting-du-maaske-ikke-vidste-
om-hitler
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Hvorfor ville Hitler 
have fingrene i 
Rusland?
Hitler invaderede Rusland, fordi han ville knuse jøderne 
og kommunisterne - eller som det var beskrevet i den 
tyske propaganda: ”den jødiske bolsjevisme”.

Hitler ville desuden sikre sig de russiske landområder, 
så der kunne skabes plads - lebensraum - til det tyske 
folk. 

Rusland havde også nogle råstofressourcer, som Hitler 
ville have adgang til (bl.a. korn og olie).

Lebensraum

Livsrum, leverum, plads til at leve, udfoldelses-
mulighed

• Lebensraum var en af Hitlers grundlæggende idéer, og 
dermed var også det også en grundlæggende idé i det 
nazistiske livssyn. 

• Lebensraum var grunden til Tysklands voldsomme 
ønske om at udvide egne grænser.

• Lebensraum udsprang af idéen om, at det tyske folk 
var uløseligt knyttet sammen med landet og jorden. 

• Lebensraum skulle skaffes ved at fortrænge de slavi-
ske folkeslag fra Østeuropa og lade tyskerne bosætte 
sig der i stedet.

Propaganda
En slags reklame, der 
bruges til at påvirke andre 
med et bestemt og ensidigt budskab, 
og derved få dem til at mene noget 
bestemt. 

Propaganda kan have mange former:
• Plakater
• Brochurer
• Bøger
• Film
• Taler
• Radioudsendelser
• Teaterstykker
• Aviser
• Sange
Propaganda kan også være fordom-
me og rygter, som man spreder om 
en bestemt gruppe mennesker.

Refleksion i 
klassen
Kender du nogle fordomme og ryg-
ter om en bestemt gruppe menne-
sker?

F.eks.
• Jøder
• Sigøjnere 
• Skotter
• Rødhårede
• Folk med blå øjne
• Drenge
• Piger
• Andre?

Er det godt eller skidt at have for-
domme?
Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Refleksion i 
klassen
Menneske eller monster?

Hvordan kan man, som Hitler, på 
den ene side elske dyr, men på den 
anden side være ansvarlig for at 
flere millioner mennesker mister 
livet?

Kan man være god og ond på sam-
me tid?
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Hitler havde et særligt talent: Han var god til 
at holde taler og havde evnen til at begejstre 
sine tilhørere med sine talegaver.
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Josef Stalin
Josef Stalin, der var Ruslands leder, havde fået flere meldinger 
om, at Tyskland ville invadere Rusland. Men han troede ikke 
rigtig på det. Heller ikke da han fik besked om, at de tyske tropper bevægede 
sig langs den russiske grænse. Stalin gav endda sine generaler besked på, at 
de ikke måtte gøre noget, der kunne provokere Hitler. 

Da det gik op for Stalin, at Hitler rent faktisk havde invaderet Rusland, var 
han så chokeret, at han trak sig tilbage i sit sommerhus.

At Stalin ikke ville lytte til de efterretninger, han fik, betød, at de første uger, 
efter at invasionen var startet, gik ret godt for de tyske tropper. De fik den ene 
sejr efter den anden, og alt tydede på, at Hitler ville få held med sin invasion.

Josef Stalin læste egentlig til præst, 
men endte som russisk diktator.
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Ikke-angrebspagt

Hitler og Stalin indgik en ikke-angrebspagt. Den blev under-
skrevet den 23.8.1939. De to parter skrev bl.a. under på, at de skulle forholde 
sig neutralt i tilfælde af krig med et tredje land. Det gav Hitler frit lejde til 
at invadere Polen og dermed starte 2. Verdenskrig. Det skete otte dage efter 
pagten blev underskrevet. 

Da Hitler iværksatte sin plan om at invadere Rusland, brød han ikke-an-
grebspagten. 

Hitler iværksatte Operation Barbarossa med 3 millioner soldater bakket op 
af 3000 fly og 3000 kampvogne.

De tyske tropper (inkl. danske østfrontfrivillige) inva-
derede Rusland den 22. juni i1941. 

Invasionen havde kodenavnet Operation Barbarossa.
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Ved Østfronten

Det blev hurtigt et problem at få forsyninger 
frem til de tyske tropper. Afstandene i Rusland var store, 
og den russiske hær gjorde sit for at forhindre, at forsy-
ningerne nåede frem. Det betød, at de tyske soldater ikke 
kunne få mad, ammunition, benzin og vinteruniformer. 
Da vinteren indtraf, døde flere soldater af sult og kulde.

Fordi de tyske tropper ikke var forberedte på vinteren og 
ikke kunne få vinteruniformer tilsendt, var soldaterne 
desperate. Den russiske vinter bliver meget kold, og tem-
peraturen kan falde helt ned til -50 grader. 
Så i et forsøg på at komme kulden til livs, stjal de tyske 
tropper vinteruniformer fra dræbte russiske soldater, men 
de stjal også fra den russiske civilbefolkning. Det betød, 
at man kunne se soldater i kamp viklet ind i flere lag af 
russiske dameklæder. 

Ved fronten havde man ikke de nødvendige faciliteter til 
at opretholde hygiejnen. Vand skulle tropperne selv brin-
ge med sig, så det blev ikke brugt til at vaske sig i - og da 
slet ikke til at vaske tøj i. 

Den dårlige hygiejne førte til en epidemi af lus blandt 
soldaterne - og som om det ikke var nok, så florerede der 
også dysenteri blandt soldaterne ved fronten (en smitsom 
infektion i tarmen, der giver blodig diarré). 

Det var ikke kun vinteren, der voldte de tyske tropper 
problemer. Efteråret var plaget af store mængder regn. 
Det samme var foråret - her fik man i tillæg til regnen 
også ”fornøjelsen” af smeltevandet var vinterens sne. 
Det gjorde jorden mudret, og det var svært at komme 
frem. 

De russiske soldater var klædt godt på til vinteren. De havde både 
varmt tøj og snehvide camouflagedragter

To soldater fra den tyske hær midt i knæhøj russisk sne. De tyske 
tropper var ikke forberedte på den strenge russiske vinter. Men 
russerne vidste, hvad en ægte russisk vinter kan byde på, så de 
var klar til sne og bidende kulde.
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Den tyske hær
Den tyske hær invaderede det meste af 
Europa i årene 1939-40. Den tyske krigsmaskine var 
på daværende tidspunkt ikke bare imponerende, men 
muligvis også verdens bedste. I begyndelsen fejede de 
al modstand af banen lige indtil de forsøgte at invadere 
England. Med en brav indsats fra særligt de engelske 
piloter lykkedes det England at holde tyskerne fra døren. 

Hitler opgav at invadere England i 1941 og vendte i ste-
det sin opmærksomhed mod Rusland. I starten gik det 
godt. De tyske tropper stormede frem men så blev det 
vinter. Tyskerne var ikke forberedte på den barske russi-
ske vinter. Det var russerne.

Førerens fatale fejl

Adolf Hitler blev advaret om den barske 
russiske vinter. Men han slog det hen af flere årsager:

1. Han regnede med, at Operation Barbarossa ville være 
slut, længe før vinteren gjorde sit indtog i Rusland. 

2. Han mente, at vejrudsigter var upålidelige.

3. Føreren regnede med, at russerne ret hurtigt ville 
overgive sig. 

4. Hitler undervurderede den russiske hær - både i styr-
ke og i antal. 

5. Og så undervurderede han Stalins brutalitet. Stalin 
ofrede egne soldater i hobetal for at vinde over Hitler. 

De tyske køretøjer havde problemer med at klare det russiske ter-
ræn. Det regnfulde efterår og forår gjorde det ikke nemmere.

De tyske tropper gjorde, hvad de kunne for at klare sig i den russi-
ske vinter. På billedet ses tyske soldater i lagener og dynebetræk, 
som de har stjålet fra de civile russere for at holde varmen.

Tyske soldater i starten af Operation Barbarossa. Vinteren, lusene 
og diarréen har endnu ikke indfundet sig. 
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Som det ses på kortet her, lykkedes det Hitlers tropper at komme et 
godt stykke ind i Rusland. Den stiplede linje angiver frontlinjen i de-
cember 1941. Den er 3000 km lang og strækker sig fra Finland i nord 
til Sortehavet i syd.

De tyske tropper holder øje med fjendens bevægelser. 
Lusene behøver de ikke at holde øje med. Dem kan de 
mærke krible under tøjet
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Billedet her skulle efter sigende forestille russiske 
soldater, der beundrer deres krigstrofæer, som de 

har erobret fra de tyske tropper. 
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Refleksion 
i klassen

A:  Hvor mange beskeder sender du i 
løbet af en dag? (inkl. snaps, sms’er, 
messenger-beskeder og lignende).

A2:  Hvad er det for en slags beske-
der, du sender? (Hvem er de til, og 
hvad handler de om?)

A3:  Er det altid vigtigt, eller er det 
også bare for sjov?

A4:  Forstil dig, at det ville tage hver 
besked 30 dage at nå frem. Hvordan 
tror du, det ville være? Tror du, det 
ville ændre noget i forhold til det, 
du skrev? Hvad? Hvorfor?

B:  Holder du kontakten med nogen 
i en anden by eller i et andet land?

B2:  Hvordan holder I kontakten?

B3:  Hvordan tror du, det ville være, 
hvis I ikke kunne ringe til hinanden 
eller sende beskeder online?

C:  Forstil dig, at der sad en frem-
med og skulle godkende dine beske-
der til vennerne. Ville det ændre på 
det, du ville sende, når du vidste, at 
det ville blive set af andre?
Hvorfor? /Hvorfor ikke?

Internet og smartphones var ikke opfundet under 2. Verdenskrig. Hvis de østfrontfrivil-
lige ville i kontakt med dem derhjemme, måtte de finde pen og papir frem og skrive et 
brev. Brevet på billedet er sendt til en kvinde i Fredericia i 1942 og bærer poststempler 
med hagekors og teksten ”Feldpost” skrevet øverst i højre hjørne.

I 1944 blev der udgivet private indsamlingsmærkater til 
støtte for Frikorps Danmark og regiment ”Danmark”. Mær-
katerne er meget sjældne og samlerværdien er op mod 8.000 
kr. pr. stk. I dag er der ikke tale om egentlige frimærker, men 
om vignetter uden frankeringsværdi. Vignetterne blev solgt 
til støtte for frivillige danskere i tysk tjeneste.

Under nazismen blev 
der udgivet omkring 
800 forskellige fri-
mærker. Flere af dem 
hyldede Hitler og 
Nazistpartiet.
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Feldpost - det tyske 
militærpostvæsen

Post til og fra de frivillige blev sendt med Feldpost. Posten 
kunne sendes portofrit, hvis man skrev ”Feldpost” øverst 
i højre hjørne. 

For ikke at afsløre militærenhedernes placering, skrev 
man ikke adresse på brevene til soldaterne. På kuver-
ten skrev man navn, rang og en kode, som angav hvor 
soldatens enhed befandt sig, som det militære postvæsen 
sad med nøglen til. På den måde vidste de, hvor brevene 
skulle sendes hen.

Det tog omkring 30 dage - og ofte mere - for et brev at nå 
ud til tropperne ved Østfronten.

Hverken soldater eller deres pårørende måtte skrive hvad 
som helst i brevene. Det var bl.a. forbudt at angive by- 
og stednavne. Man måtte heller ikke skrive kritiske, om 
militæret, og man måtte ikke videregive fjendtlig kritisk 
propaganda og rygter. Til gengæld måtte man skrive på 
alle sprog, men man måtte dog ikke skrive i kode. 

Feltposten var underlagt brevcensur. Det betød, at breve-
ne blev læst af den tyske censur. På grund af den store 
mængde post, der blev sendt, blev ikke alle breve læst, 
men der blev taget stikprøver. Hvis der stod noget i brevet, 
der ikke måtte, blev det streget ud med sort blæk eller 
klippet ud af brevet. Af og til blev brevene undersøgt for 
hemmelige beskeder skrevet med usynligt blæk.

Soldaterne censurerede også sig selv. Mange skrev kun 
overfladisk om krigen eller undlod helt at fortælle om 
de rædsler, de oplevede. Det var formentligt for ikke at 
bekymre deres pårørende. 

Langt størstedelen af brevene var skrevet af venner og 
familie til soldaterne. Det var kun en fjerdedel af brevene, 
der var skrevet af soldaterne til deres familie og venner. 
Ofte kneb det med tid til brevskrivning ved østfronten, og 

i vinterhalvåret var dagene korte og lyskil-
derne begrænsede. 

Man ved ikke, hvor mange feltbreve, der 
blev sendt i løbet af krigen. Men alene for Tyskland anslås 
det, at der blev sendt omkring 40 milliarder breve i løbet 
af de seks år, som krigen varede. Det svarer til et gennem-
snit på 20 millioner breve om dagen. 

Censur - ikke kun af breve
Det var ikke kun brevene, der var underlagt den tyske 
censur. Det var pressen - og dermed nyhedsstrømmen - 
også. Det vil sige, at de tyske soldater kun fik den infor-
mation, som det tyske styre mente, de skulle have Det 
betød, at soldaterne ikke altid vidste, hvad der foregik, og 
hvad status for krigen var.
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Refleksions- og 
skriveopgave

Baseret på virkelige hændelser. 

Forestillingen ”Forræder” er baseret på virkelige hændel-
ser. Rollerne ”Karl” og ”Mikkel” er opfundet til lejligheden, 
men det, de oplever, er inspireret af virkelige hændelser, 
der fandt sted under 2. Verdenskrig.

Refleksion i klassen
• Hvilke ting i forestillingen er baseret på virkelige hæn-

delser?
• Hvilke ting (ud over Karl og Mikkel) har dramatikeren 

selv fundet på?
• Hvad gør det ved din oplevelse af forestillingen, at du 

ved, at det, Karl og Mikkel oplever, er baseret på virkeli-
ge hændelser?

• Kender du andre historier, der er baseret på virkelige 
hændelser? (fx andre teaterstykker, bøger, film eller 
tv-serier?)

• Hvad er forskellen på en dokumentar og en film, der er 
baseret på virkelige hændelser?

• Hvad er fordele og ulemper ved en dokumentarfilm?
• Hvad er fordele og ulemper ved en dokumentarfilm/

bog/teaterstykke baseret på virkelige hændelser?

Nu er det din tur til at lave en historie baseret på virkelige 
hændelser. 

• Vælg et emne fra én af ovenstående faktabokse
• Undersøg/research emnet nærmere
• Vælg din hovedperson: Hvem fortæller historien? 
 (Du må gerne opfinde din egen hovedperson ligesom i 

forestillingen. Det kunne fx være en dansk pige, hvis far 
er frihedskæmper, eller en russisk dreng, hvis familie 
får deres ting stjålet af tyske tropper.)

• Lav dit plot: Hvad er din handling?
 (Giv din historie en start, en midte og en slutning.)

• Skriv din fortælling baseret på en virkelig 
hændelser.

 
Når du skriver:
• Vælg om din fortælling skal skrives i 1. eller 

3. person. (1. person: Jeg stod med brevet i hånden. 3. 
person: Han stod med brevet i hånden.)

• Tænk i sansemæssige beskrivelser: hvordan ser der ud, 
hvordan føles det, hvordan lyder det, hvordan lugter 
der, hvordan smager det. Det er med til at drage læse-
ren ind i historien. (Fx Døren knirkede, da jeg åbnede 
den. En fæl stank af armsved og fedtet hår ramte min 
næse.)

• Giv din historie en titel 
 (Fx Stalins kælder.)
• Skriv dit navn under titlen
• Vælg en letlæselig skrifttype fx Times New Roman 

eller Calibri
• Vælg skriftstørrelse 12
• Længde: bestemmes af din lærer 

Læs jeres fortællinger op i klassen:
Tal om hvad der er sandt, og hvad der er fiktion (det I 
har fundet på) i jeres historier. 

BONUS
Saml fortællingerne til jeres helt egen bog. 
Lav illustrationer til bogen. I kan bytte rundt og lave 
illustrationer til hinandens fortællinger.
Bogen kan evt. laves digitalt.
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FORRÆDER
 
Sådan bliver en forestilling til

Når en professionel teaterforestilling bliver til, er der mange til 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 af en dramatiker. Når 
forestillingen er skrevet, kan man gå i gang med at bygge scenografien og sy ko-
stumerne. Sammen med instruktøren og teknikkerne begynder skuespillerne at 
arbejde med forestillingen. De har prøver hver dag 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 teaterforestillingen.

Manuskript (eller manus)
Det er det nedskrevne teaterstykke. 

Scenograf
Den der bestemmer, hvordan scenen 
skal se ud, og hvilket tøj skuespilleren 
skal have på.

Tekniker
Den person, der styrer lys og lyd til 
forestillingen.  

Instruktør
Den person, der fortolker manuskrip-
tet og instruerer 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 scenen.

Kostumer
Det tøj, som skuespillerne har på i fore-
stillingen. 

Og måske det allervigtigste teaterord:

Publikum
Dem, som sidder og ser på teater-
stykket.

Caspar Juel Berg

Matias Hedegård 
Andersen

Erik Viinberg

Skuespillere i 
Forræder
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HANDLINGSREFERAT
(kan evt. bruges til højtlæsning)

ORDFORKLARING

*Patriot 
En person, der elsker sit fædreland 
og som udviser stolthed og loyal 
adfærd overfor sit land.  Resumé

Rammefortælling - Gamle Karl
Gamle Karl tænker tilbage på dengang, 
han og bedstevennen Mikkel meldte 
sig som Østfrontfrivillige i den tyske 
hær under 2. Verdenskrig. De var ikke 
nazister. De gjorde det for Danmark. 
Men krig er ikke, som man tror, og in-
gen havde fortalt dem, hvordan krig i 
virkeligheden er. Gamle Karl fortryder 
ikke, at de tog afsted. Deres hensigt 
var jo ædel. De ville være helte, der 
reddede Danmark fra russerne.

1. del: EVENTYRET
2. Verdenskrig er i fuld gang. Mikkel 
vil melde sig som frivillig i Waffen-SS, 
så han kan komme til Østfronten og 
give russerne bank - og han vil have 
Karl med. Karls far mener, at Hitler 
er en farlig mand, men Mikkel er ikke 
enig i det synspunkt. Han mener, at 
Hitler er en helt, fordi han på tre år 
har afskaffet arbejdsløsheden i Tysk-
land. Karl lader sig overtale til at tage 
med Mikkel på eventyr. 

De to unge mænd er sikre på, at de 
vender hjem som helte, fordi de har 
beskyttet Danmark mod russerne. 
Desuden er der både penge og damer 
i at melde sig til Waffen-SS (men det 
med damerne behøver Mikkels kære-
ste, Signe, jo ikke vide noget om). De to 
unge mænd blander blod og forsegler 
deres venskab som blodbrødre.

Karls far tager afstand fra Karls 
beslutning om at melde sig til den 
tyske hær. Hvis man gør det, er man 
landsforræder. Karl ser ikke sig selv 
som forræder. Han ser sig selv som 
patriot*. En der kæmper for Danmark.  

Mikkels far er af den overbevisning, 
at Mikkel gør det rigtige, og han er 
stolt af sin søn. Hitler er nemlig ikke 
en farlig mand. Han er en mand, som 
Danmark kunne lære noget af. 

Karl og Mikkel begiver sig afsted mod 
Tyskland. De regner med, at de kun 
skal være væk et par måneder. Nu 
begynder eventyret. 

2. del: VIRKELIGHEDEN
Karl og Mikkel ankommer til kasernen 
og melder sig til tjeneste. Officeren, 
der tager imod dem, kalder Karl og 
Mikkel for ”flødeskumssoldater” og 
”fatsvage skidesprællere”. Officeren 
tager alligevel imod dem og indkvar-
terer dem i barak 12. Trods officerens 
uforskammethed er Karl og Mikkel 
stadig i godt humør. 

Karl og Mikkel gennemgår et benhårdt 
træningsprogram med dagøvelser, 
natøvelser og marchture med fuld 
oppakning. De får bajonettræning og 
nærkampstræning - og så aflægger de 
faneeden og sværger dermed troskab 
og lydighed til døden til Der Führer, 
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Aldolf Hitler. Nu fanger bordet: for 
faneflugt straffes med døden. 

Og så rammer virkeligheden for alvor 
Karl. Det her er ikke det eventyr, som 
Mikkel lovede. Karl vil hjem. Men 
kontrakten med Waffen-SS og fane-
eden kan man ikke løbe fra. I stedet 
beslutter Karl sig for at bevise overfor 
den barske officer, at han ikke er en 
flødeskumssoldat.

Mikkel skriver et brev til sin kæreste, 
Signe, hjemme i Danmark. Han fortæl-
ler om alt det, han og Karl har lært. I 
brevet skriver han også, at det er godt, 
at Hitler gør noget ved russerne - og 
jøderne! Han slutter brevet af med 
”Heil Hitler” og ”kærlig hilsen”. Og så 
sker det … Officeren kommer ind og 
meddeler, at de skal med toget om en 
time. De skal til fronten!

Karl og Mikkel sidder i toget, der be-
væger sig gennem Rusland. En ældre 
soldat kommer ind og sætter sig i Karl 
og Mikkels kupé. Soldaten fortæller 
om livet ved fronten. Han fortæller, at 
om sommeren er der stegende hedt, 
og der er fluer, lus og myg over alt. 
Om vinteren er der så koldt, at det gør 
ondt at trække vejret, og man risikerer 
at ens kropsdele falder af. Og de russi-
ske soldater skal man ikke undervur-
dere. De er nådesløse mod krigsfanger, 
så det er bedre at skyde sig selv end at 
blive taget til fange.  
Toget ankommer til destinationen. 

Selvom de er ankommet til Østfronten, 
er der masser af ventetid. 
Karl skriver et brev til sin far. Han 
fortæller, at han har det fint, og at han 

godt kunne tænke sig et brev fra sin 
far - selvom faderen er imod, at Karl 
tog afsted. 
Mikkel er ved at blive utålmodig. Han 
vil bare gerne i gang med at kæmpe. 
Pludselig hører de noget …

Luftangreb. Flyene kommer nærmere 
og nærmere … bomber falder. Mikkel er 
bange og skriger, at han vil hjem. Karl 
holder Mikkel fast og beroliger ham. 
Da luftangrebet er overstået, er der 18 
døde og 37 sårede soldater. 

En gammel kone med et lille barn i en 
bylt kommer hen til Karl og Mikkel. 
Hun beder de to unge soldater om no-
get mad til sit barnebarn. Mikkel flip-
per fuldstændig ud og giver den gamle 
kone skylden for bomberne og de 18 
døde kammerater. Han vil angribe den 
gamle kone, men Karl stopper ham. 

3. del: BLODBRØDRE
Det er blevet vinter. Kulden har tæret 
på Karl og Mikkels kræfter. De mang-
ler mad, ammunition, benzin og folk. 
De mister folk hver dag, men der 
kommer ikke nye til. Alligevel skal de 
forsøge at erobre et brohoved, når det 
bliver lyst. Men det er bidende koldt, 
og Mikkel kan ikke falde i søvn. 
Han har det elendigt og synes ikke 
længere, at Hitler er en helt: ”Mein 
Führer, min bare røv!”

Næste morgen modtager Mikkel 
et brev fra sin kæreste Signe. Hun 
skriver, at stemningen i Danmark 
er vendt, og at de fleste danskere er 
begyndt at hade tyskerne. Hun skriver 
også, at Mikkel er en ussel landsforræ-
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der, og at hun skammer sig over ham. 
Signe vil under ingen omstændighe-
der være Mikkels kæreste længere. 
Faktisk har hun fundet sig en ny 
kæreste - en modstandsmand. 

Mikkel siger til Karl, at han er pisse 
ligeglad … og så tager de to venner 
afsted. For nu går det løs! Slaget om 
brohovedet skal stå.

Mikkel skyder om sig som en gal. Han 
vil ikke indse, at de er ved at tabe hele 
baduljen. Men det har Karl indset, og 
han beslutter sig for at gøre noget ved 
sagen. Han forlader Mikkel med løftet 
om at komme igen. 

Mikkel er alene tilbage. Pludselig står 
han ansigt til ansigt med en russisk 
soldat. Den russiske soldat angriber 
Mikkel, der ikke når at reagere. Russe-
ren sårer Mikkel alvorligt og forsvin-
der. 

Karl kommer tilbage og finder den 
sårede Mikkel. Karl har aftalt med 
en russisk officer, at han og Mikkel 
skal komme over på russisk side. Men 
Mikkel vil ikke over til russerne. Karl 
bønfalder ham. Det er deres eneste 
chance for at overleve. Hvis de ikke 
går over til russerne, bliver de dræbt. 
De er færdige. Hitler er færdig. Tysk-
land er færdig. Men Mikkel nægter 
stadig. Han vil ikke forråde sit land. 
Mikkel kalder Karl for en forræder - og 
beder ham skride ad Helvede til. Karl 
går, men lover at sende nogen tilbage 
efter Mikkel. 

Mikkel bander over Karl og fortæller 
sig selv, at han fandme ikke er nogen 
landsforræder. Og russerne, de kan 
bare komme an. Han kan høre, at de 
kommer tættere på… Russerne er helt 
tæt på. Så er det nu.

Rammefortælling - Gamle Karl
Gamle Karl husker, hvordan ingen talte 
om, at tyskerne var ved at tabe. Hitler, 
Himmler* og Goebbels** blev i krigen 
ved med at tale om hæder, ære og den 
store sejr. Men der ventede ikke nogen 
stor sejr. Kun helvede. 

Gamle Karl gør status: han giftede sig 
aldrig og fik ingen børn. Da kan kom 
hjem, ville hans far ikke kendes ved 
ham. Han kaldte Karl for en landsfor-
ræder og smækkede døren i hovedet 
på ham. Karl mistede sin familie og 
sin bedste ven. Sin blodbroder. Men 
Karl tænker på ham hver dag. Krig er 
noget forbandet lort. Det ødelægger 
alting. 

Hvem var …

*Himmler
Chefen for nazisternes hær (SS, 
herunder også Waffen-SS)

**Goebbels
Hitlers propagandaminister 
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SCENE 1

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. 

Fra scene 1: Kammerater
(Karl og Mikkel hyggesnakker)
… 

Mikkel
Har du tænkt over det, jeg sagde?

Karl
Hvad?

Mikkel
Hvad? Altså hallo, vågn lige op, bon-
derøv. Du ved godt, at der er krig, ikke? 
Og at tyskerne er i gang med at inva-
dere Rusland. 

Karl
Selvfølgelig ved jeg dét.

Mikkel
Så har du tænkt over det? 

Karl
Over hvad?

Mikkel
Hold nu op! Har du ko-lort i hovedet, 
eller hvad? Jeg har jo fortalt dig, at 
det er vigtigt! Og at vi skal være med 
der, hvor tingene sker. Så kunne du 
også komme lidt væk fra gården. Prøv 
og hør: Hvis ikke vi smadrer russer-
ne, så smadrer de os. Der er allerede 

mange, der er taget ned for at kæmpe 
med tyskerne mod russerne, så har du 
tænkt over det? Jeg melder mig i hvert 
fald som frivillig, og det burde du også 
gøre. 

Karl
Og hvad så med gården imens, har du 
måske tænkt over dét? Den passer jo 
ikke sig selv.

Mikkel
Prøv og hør: Tyskerne er totalt over-
legne, så det er overstået i løbet af 
nogle måneder. Inden du får set dig 
om, er du tilbage i svinestalden igen, 
og din far når knap nok at opdage, at 
du er væk.

Karl
Min far siger, at deres fører er en farlig 
mand. Ham der den lille skrigeskinke 
med overskægget. 

Mikkel
Din far er en gammel brokkerøv. Hitler 
er en helt. Han passer på os, og ty-
skerne passer på Europa. De gør noget, 
handler. Hvis ikke vi æder russerne, så 
æder de os, kan du ikke forstå dét?

Karl
Er du nazist?

Mikkel
Gu’ er jeg da ej. Der er da ikke nogen 
af os, der er nazister. Vi skal bare ned 
og hjælpe tyskerne. Waffen-SS, du ved, 
ikke? Verdens bedste soldater. Med de 

SCENER FRA FORESTILLINGEN 
MED TILHØRENDE SPØRGSMÅL
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lækreste uniformer, de sejeste køretø-
jer og de nyeste og mest avancerede 
våben. Og Hitler, han er god nok. Ved 
du, hvad han gjorde? Han afskaffede 
arbejdsløsheden i Tyskland på tre år. 
Tre år, du! Tag lige den! Det kunne vi 
lære noget af herhjemme. Danmark er 
jo fuldstændig på røven. 

Karl
I har da jeres på det tørre.

Mikkel
Jo jo, men hvad med alle andre? Der 
er jo ingen jobs at få mere, folk bliver 
mere og mere desperate, og det hele 
kører ad helvede til. Da Hitler kom til 
magten, var der seks millioner ar-
bejdsløse i Tyskland, seks millioner! 
Forestil dig lige det. Tre år efter var 
der nul arbejdsløse. Nul komma nul 
komma numsehul! Det er dét, Hitler 
kan. Du skal ikke høre på din far eller 
andre, der taler dårligt om tyskerne. 
De ved ikke en skid. Demokratiet har 
spillet fallit, og det er tyskerne, der 
har fat i den lange ende. Alting blom-
strer dernede, der er fremgang over 
hele linjen, og det er en stor ting, de 
har gang i mod russerne. 

Karl
Du snakker og røven går, men hvor-
for fikser tyskerne det ikke bare selv? 
Jeg mener, hvis de er så overlegne, 
verdens bedste soldater og alt det der, 
hvorfor skal vi så hjælpe dem? Hvorfor 
klarer de det ikke bare selv?

Mikkel
Det kunne de da også, men hør nu her: 
Russerne skal ned med nakken, okay? 
Og jo hurtigere, des bedre. Russerne 
skal væk, før de sætter deres store, 

stinkende fødder i Europa. Vi er nødt 
til at passe på vores grænser, og rus-
serne vil jo have det hele. Alting. De 
sviner, svindler, stjæler, voldtager og 
dræber og venter kun på at udrydde 
os alle sammen, og derfor er vi nødt til 
at stoppe dem, og det er det, Hitler er i 
gang med. Og vi skal hjælpe ham. Hvis 
vi tager ned og kæmper, er vi med lige 
dér, hvor historien skrives. Tænk på 
dét. Den chance kommer aldrig igen. 
Og vi gør det jo for vores egen skyld, 
ikke? For Danmark. Fordi vi er patri-
oter, der passer på vores land. Og i 
øvrigt, og det her er vigtigt: Tyskerne 
betaler hamrende godt. De giver en 
virkelig god løn, og I kan jo godt bruge 
nogle penge, har jeg ikke ret i det?

Karl
Jo, for fanden, vi er på røven ligesom 
alle andre. Alle landbrug har det ad 
helvede til de her år.

Mikkel
Lige præcis! Det er jo det, jeg mener. Så 
hvad venter du på? Og ved du hvad? 
Der er en ting mere… Uniformer, ikke… 
Nu skal jeg fortælle dig noget, bonde-
knold, så hold ørerne stive. Hvis det er 
noget, kvinder ikke kan modstå, er det 
flotte fyre i uniformer. Jeg siger dig, vi 
vil få så meget fisse, vi kan drømme 
om. Hvad siger du til det, hvad? Hvor 
meget fisse er det lige, du får derude 
på gården? Det skal jeg sige dig: grise-
fisse får du og ikke en skid andet. Nu 
har du chancen for den ægte vare, du. 
Alt det du vil. Er du frisk?

Karl
De betaler godt, siger du?

Mikkel
Man tjener kassen. Din far kommer til 
at tabe underkæben ned i møddingen, 
når han ser alle de penge, du kommer 
hjem med.

Karl
Og det varer kun nogle måneder?

Mikkel
Jeg vil sige, at russerne er nedkæm-
pet om max. fire måneder. Hvis vi vil 
være med, skal vi melde os nu, helst 
i dag, faktisk, ellers er det hele over-
stået, inden vi overhovedet når frem 
til fronten. Det er ligesom en fest, man 
bare ikke vil komme for sent til, så er 
du med?

Karl
Min far siger også det der med, at rus-
serne er farlige. At de er nogle kom-
munist-svin.

Mikkel
Godt at høre, at din far ikke er helt tabt 
bag en vogn, selvom han er en gam-
mel idiot. 

Karl
Stop det, min far er god nok.

Mikkel
Ja ja, jeg driller jo bare, ikke, men hvad 
siger du? 

Karl
Uniformer?

Mikkel
De flotteste i verden, du. Mørke, blan-
ke, skinnende. Rene kussemagneter. 
Karl… Så så man lige os, ikke? I de 
der helt utroligt seje uniformer, sorte 
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Spørgsmål til scene 1

1. Hvorfor vil Mikkel ned og kæm-
pe på tysk side mod russerne?

2. Hvorfor vil Karl ikke?

3. Hvorfor lader Karl sig overtale?

4. Har du nogen sinde ladet dig 
overtale til noget, du faktisk 
ikke havde lyst til? 

 Hvorfor lod du dig overtale?

5. Da Karl spørger Mikkel, hvad 
hans kæreste siger til, at han ta-
ger til Tyskland og laver damer, 
svarer Mikkel: ”Hvad man ikke 
ved, har man ikke ondt af.”

  Hvad betyder det? 

6. Mikkel synes, at Hitler er en fin 
fyr? Hvorfor synes han det? 

7. Er Mikkel nazist? Hvorfor? / 
Hvorfor ikke?

8. Mikkel siger, at han og Karl er 
patrioter. Hvad betyder det?

9. Hvordan kommer Karl og Mik-
kels venskab til udtryk i sce-
nen?

10. Hvorfor blander Karl og Mikkel 
blod? Hvad betyder det?

læderstøvler, hjelme på hovedet og det 
bedste og nyeste gevær over skulde-
ren. Kvinderne bliver våde, bare de ser 
os. Vi tager afsted, ser verden, oplever 
en masse, mærker livet, tjener gode 
penge – og pløkker russere og svøm-
mer i drivvåd fisse. Hvad mere kan 
man ønske sig?

Karl
Hvad med din kæreste? Hvad siger 
hun til, at du tager afsted?

Mikkel
Signe? Hun ved ikke noget endnu. 

Karl
Og hvad tror du, hun vil sige til, at 
du skal ned og svømme i… Fremmede 
damer og alt det der?

Mikkel
Prøv at hør: Hvad man ikke ved, har 
man ikke ondt af. Hvad siger du? (Intet 
svar.) Det tager jeg som et ja. Godt, 
Karl. Dygtig dreng. Giv mig din lom-
mekniv. 

Karl
Hvorfor det?

Mikkel
Kom nu bare med den. (Han får kniven 
og skærer sig i fingeren, så det bløder.)

Karl
Hvad laver du?

Mikkel
Du skal gøre det samme, vi blander 
blod. Så er vi blodbrødre. (Karl ser på 
ham.) Kom nu, vi har ikke hele dagen. 
(Karl skærer sig i fingeren, og de blan-
der blod.) Sådan. Venner til evig tid, 

sammen for altid. Lad os se at komme 
hen på hvervekontoret, så vi kan kom-
me på eventyr. Spyt i næven, nu skal 
russen have på tæven. Kom. 
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SCENE 9 Fra scene 9: Barakken
(Karl og Mikkel sidder i Barak 12. De 
er netop kommet tilbage fra dagens 
træning, og deres officer har kørt dem 
hårdt.)
...

Karl
Ah, jeg ved sgu ikke, Mikkel. Jeg kan 
ikke lide det her. Altså, hvad fanden er 
det for en måde at herse med folk på?

Mikkel
Hvad havde du regnet med?

Karl
Du sagde, at det var en udflugt. Det var 
dét, du sagde: en udflugt. Jeg vil hjem.

Mikkel
Hold op, det kan du ikke.

Karl
Selvfølgelig kan jeg det.

Mikkel
Du har meldt dig, bonderøv. Til Waf-
fen-SS.

Karl
Ja, og nu afmelder jeg mig. 

Mikkel
Du har skrevet under på en kontrakt. 
Det kan du godt huske, ikke? Sig efter 
mig: K O N T R A K T.

Karl 
Og hvad så? Jeg bryder den kontrakt, 
jeg skal hjem. 

Mikkel
Hør nu efter, for helvede! Det er Waf-
fen-SS, det her, og du har tegnet 

kontrakt på ubestemt tid, indtil krigen 
slutter. Du kan ikke komme ud af det 
igen, før krigen er forbi!

Karl
Gu’ ka’ jeg så.

Mikkel
GU’ KA’ DU EJ! Det er ikke en eller 
anden spejdertur, vel?! Tyskland er i 
krig, og du har meldt dig. Husk lige, 
hvad han sagde: Faneflugt straffes med 
døden! Er du med? Hvis du stikker af, 
henretter de dig! Det er betingelserne, 
og dem har du skrevet under på.

Karl
Men… Det kan de sgu da ikke.

Mikkel
JO, DE KAN! Det er lige præcis det, de 
kan. Hold nu bare din kæft og væn dig 
til, at det her er virkeligheden. 

Karl
Sådan noget lort, Mikkel. Det er kraf-
tedme noget lort, det er! Sådan noget 
forpulet pisselort! Hvad fanden er det, 
du har lokket mig ud i, hvad? Udflugt, 
sagde du! Eventyr! Fisse! Kan du huske 
det? Men hvad er det, der sker? Hvad er 
det her for noget, hvad Mikkel, kan du 
fortælle mig det?! Hvad fanden har du 
gang i?! (Han får ikke noget svar. Han 
trækker vejret… Tænker. Længe.) Men 
okay. Ja ja… Godt så. Så siger vi det. 
Hvis det er sådan, du vil have det, så er 
det sådan, du skal få det. Så er det bare 
om at få det bedste ud af det. Og jeg 
skal kraftedme nok vise den stjerne-
psykopat der, at jeg ikke er en skide flø-
deskumssoldat! Jeg skal kraftedme nok 
vise ham, at jeg kan slå russere ihjel! 

38



Spørgsmål til scene 9

1. Hvorfor vil Karl hjem?

2. Hvorfor kan Karl ikke komme 
hjem?

3. Hvorfor skrider han ikke bare?

4. I scene 1 siger Mikkel til Karl, at 
de skal på udflugt. Nu siger han 
”det ikke er en eller anden spej-
dertur”. Hvad har ændret sig?

5. At være frivillig i Waffen-SS er 
ikke, hvad Karl forventede. Tror 
I Mikkel løj for Karl? Hvorfor? /
Hvorfor ikke?

6. Har du oplevet, at noget du så 
frem til ikke levede op til forvent-
ningerne?

 Hvordan føltes det? Hvad tror 
du, Karl og Mikkel føler?

7. Hvad er en flødeskumssoldat? 
Hvordan beviser man, at man 
ikke er sådan én?

Mikkel
Sådan! Sådan, Karl! Nu kan jeg kende 
dig igen. Vi er i det her sammen. Ven-
ner til evig tid, sammen for altid. Det 
skal nok gå, det hele. Vi har hinanden. 

Karl
Ja ja ja, men hvis han ikke slapper lidt 
af, ham OberStrumbannführeren dér, 
så stikker jeg min bajonet så langt op 
i røven på ham, at den kommer til at 
stikke ud ad munden på ham, det kan 
jeg kraftedme godt love dig for!

Mikkel
Shh! Hvis han hører dig, bliver du hen-
rettet på stedet. 

Karl
Mikkel, for helvede… Hvad fanden er 
det, du har rodet os ud i, hvad?

Intet svar. 

39



SCENE 21 Fra scene 21: Krig
(Karl og Mikkel står midt i slaget om 
brohovedet)
…

Mikkel
Vi er lige ved at vinde.

Karl
Gu’ er vi ej, vi er ved at tabe hele lortet. 
De er mindst ti gange så mange som 
os. … Vent her. 

Mikkel
Hvad skal du?

Karl
Vent her. Jeg skal fikse noget. Vi skal 
ud herfra. 

Mikkel
Ud?

Karl
Ja, vi skal ud, ellers er vi færdige. Bliv 
her, gør ingenting, forhold dig i ro. Jeg 
skal undersøge noget. 

Mikkel
Skal jeg være her helt alene? Og hvor 
er alle de andre? 

Karl
Det ved jeg ikke. Døde, sikkert. Jeg er 
snart tilbage. Skyd ikke, gør ingenting. 
Sid helt stille, så russerne ikke kan 
finde dig.
 
Mikkel
Jeg vil fandme ikke være alene!

Karl
Du er sikrere her, Mikkel. Det er ikke 

ufarligt, det jeg skal, men jeg lover, 
jeg kommer tilbage. 

Mikkel
Du kan sgu da ikke efterlade mig her! 

Karl
Jeg kommer tilbage, okay? Venner til 
evig tid, sammen for altid. Jeg kom-
mer tilbage. (Han går.)

Mikkel
Karl! Karl, for helvede! Vent! Satans… 
Hvad fanden sker der? Hvad fanden 
har han gang i? 

Han venter. Efter et stykke tid: En 
russisk soldat træder ind.

Mikkel, fortsat
For helvede… For helvede i røven… 
(De står over for hinanden, nerve-
krig. Holder hinanden i skak. Ingen 
tør trække våbnet først.) Hør engang: 
Hvis du ikke trækker dit våben, så 
trækker jeg heller ikke mit. Okay? 
Forstår du, hvad jeg siger? Vi trækker 
ikke vores våben, og så går vi hver 
vores vej. Er du med? … Nu begynder 
jeg lige så stille at gå, og så går du 
også. Forstår du det? Jeg går nu. Tag 
det roligt, ikke? Lad være med at gøre 
noget dumt, så har vi begge to en 
chance. 

Han trækker sig langsomt baglæns. 
Russeren angriber ham pludselig. 
Mikkel når ikke at reagere. Russeren 
stikker sin bajonet i ham og forsvin-
der. Mikkel falder sammen.

Mikkel
Karl! Karl, for satan, hjælp mig… 
KARL! Jeg er såret!

Spørgsmål til scene 21:

1. Karl skal lige ordne noget. Hvorfor 
fortæller han ikke Mikkel, hvad 
han skal?

2. Hvorfor angriber Mikkel ikke 
først, da han står overfor russe-
ren?

3. Hvorfor vil Karl over til russerne?

4. Hvorfor vil Mikkel ikke med?

5. Hvorfor vil Mikkel ikke indse at 
slaget er tabt, og Hitler er færdig?

6. Mikkel siger: ”Jeg forråder ikke 
mit land, kraftedme nej! Så hellere 
dø. Skal du være landsforræder, 
hvad? Er det det? Kæmpe for fjen-
den? Mod vores egne? Er du blevet 
sindssyg?” Hvilket land mener 
Mikkel, at Karl forråder? Danmark 
eller Tyskland? Hvorfor?

7. Hvorfor vil Mikkel hellere dø end 
at være en forræder?

8. Hvorfor insisterer Karl på at sen-
de nogen tilbage efter Mikkel?

9. Hvordan kommer Karl og Mikkels 
venskab til udtryk i scenen?

40



Karl, off stage
Mikkel! Hvor er du? MIKKEL!

Mikkel
Her! Jeg er her! 

Karl
Mikkel, for fanden…

Mikkel
Han fik mig. Han fik mig kraftedme. 

Karl
Lad mig se. (Undersøger ham.) Det er 
dybt, men ikke livstruende. Her, det 
kommer til at gøre ondt. (Han for-
binder Mikkel, som skriger i smerte.) 
Sådan, det skal nok gå. Kom. 

Mikkel
Hvor skal vi hen? 

Karl
Jeg har talt med en russisk officer. De 
vil gerne have os, kom.

Mikkel
Hvad fanden taler du om? 

Karl
Kom nu bare, vi har ingen tid. Vi skal 
afsted. 

Mikkel
Jeg skal kraftedme ikke over til rus-
serne.

Karl
Det er vores eneste chance.

Mikkel
Jeg vil tilbage til lejren!

Karl
Hør efter, hvad jeg siger til dig! Vores 
eneste chance er at gå med russerne, 
forstår du det? De smadrer os, lejren 
er væk, og vores folk falder som fluer. 
Kom nu!

Mikkel
Jeg skal ikke over til russerne! 

Karl
Kom så, for helvede! Vi skal afsted, før 
det er for sent. Fanger de os her, er vi 
færdige. Vi skal over til den deling, jeg 
har kontakt med, kom så! 

Mikkel
Du må sgu da være totalt sindssyg! Vi 
kan da ikke bare lade russerne vinde! 

Karl
Vi er færdige, Mikkel! Hitler er færdig, 
Tyskland er færdig, så fat det dog! 

Mikkel
Jeg skal ikke nogen steder!

Karl
Det her er den eneste chance, vi får! Vi 
får ikke flere!

Mikkel
Jeg forråder ikke mit land, kraftedme 
nej! Så hellere dø. Skal du til at være 
landsforræder, hvad? Er det det? Kæm-
pe for fjenden? Mod vores egne? Er du 
blevet sindssyg? Er du blevet totalt 
sindssyg?

Karl
Mikkel… Hvis du vil leve, skal du kom-
me med mig. Nu! Kom, jeg støtter dig. 

Tager fat i Mikkel.

Mikkel
Slip mig! Slip mig, for satan! Lad mig 
være! 

Karl
Mikkel…

Mikkel
Skrid! Skrid med dig! Gå, forsvind! 
Forræder! 

Karl
Mikkel!

Mikkel
Skrid nu bare med dig! Lad mig være! 
Gå! Væk med dig! Svin! Lortesvin! 
Skrid ad helvede til med dig! Skrid! 
…

Karl
Okay… Jeg går, Mikkel. Det er nu eller 
aldrig. Jeg sørger for, at der kommer 
nogen og henter dig. 

Mikkel
Jeg skal ikke hentes af nogen russer-
svin, det kan jeg kraftedme godt love 
dig. Skrid med dig, forsvind. 

Karl
Vi ses, Mikkel. Der kommer nogen og 
henter dig, okay?

Mikkel
Skrid, dit svin.

Karl går. 
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FORRÆDER – 
REFLEKSIONER I 
KLASSEN
Til underviseren
Denne del af undervisningsmaterialet består af tre dele. 
Der lægges op til refleksioner via samtale, skriftlige opga-
ver og kreative aktiviteter. Hver del har tre kategorier: 
- en personlig vinkel
- en forestillingsvinkel
- en historisk vinkel
Materialet kan behandles kronologisk eller som enkeltstå-
ende nedslag i arbejdet med forestillingen.

OPLÆG TIL SAMTALER 
I KLASSEN
Til underviseren
Samtalerne kan foregå som fælles debat i klassen eller som 
gruppearbejde.
Signes brev og de angivne scener (scene 2, 4, og 14) kan evt. 
bruges som højtlæsning.

Personlig vinkel
•  Hvad betyder venskab for dig?
• Findes der flere grader af venskab? Hvilke?
• Har du en bedste ven, som du laver alt med? 
• Hvad er det skøreste/vildeste, I har lavet?
• Er du nogen sinde blevet skuffet over en god ven? Hvor-

dan føltes det?
• Har du nogen sinde skuffet en god ven? Hvordan føltes 

det?
• Er du og din bedste ven nogen sinde blevet uvenner? 

Hvordan blev i venner igen?
• Hvordan føles det at være uvenner? Hvordan føles det at 

blive venner igen?

Forestillingsvinkel
• Hvad husker du bedst fra forestillingen? Hvorfor?
• Hvem er forestillingens hovedperson? Hvorfor?
• Beskriv Mikkel, Karl og Gamle Karl:

• Hvilke typer er de?
• Hvordan forandrer de sig i løbet af forestillingen?
• Hvordan forandrer deres venskab sig i løbet af forestil- 

lingen?
• Hvordan slutter krigen for Karl?
• Hvordan slutter krigen for Mikkel?
• Hvorfor tror du scenerne med Gamle Karl er med?
• Hvordan husker Gamle Karl Mikkel? 
• Hvordan tror du, Gamle Karl har det?

Historisk vinkel
• Hvorfor er det vigtigt at lære om 2. Verdenskrig?
• Hvorfor er det vigtigt at lære om østfrontfrivillige og 

Østfronten?
• Hvordan markeres Danmarks befrielse i dag?
• Hvorfor markeres Danmarks befrielse så mange år efter?
• Hvorfor er det vigtigt at huske, hvad der foregik den-

gang?
• Hvorfor opstår krig?
• Kender du til andre krige? Hvilke? Hvad handler/handle-

de krigen om?
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Fra scene 2 
Karls afsked

Karl
Det er en stor ting, tyskerne har gang i. Det handler om 
vores sikkerhed og vores grænser. 

Far
Du skal ud og redde Europa?

Karl
Ja, lige præcis.

Far
Hvorfor?

Karl
Hvorfor? Hvad mener du? Fordi det er vigtigt.

Far
At gå med tyskerne?

Karl
Vi gør det jo for at redde Danmark. 

Far
Ved at kæmpe sammen med tyskerne? 

Karl
Ja, mod russerne. Vi kæmper for et frit Danmark.

Far
Du forstår ingenting, knægt. Og du bliver hjemme, hører 
du? Jeg forbyder dig at tage afsted. 

Karl
Men jeg vil gøre noget, Far. Gøre en forskel. Handle. Ellers 
kommer russerne.

Far
Du ved godt, at der er nogle, der kalder dem, der kæmper 
sammen med tyskerne for landsforrædere, ikke? Og det vil 
jeg også mene, at de er. Landsforrædere. Hitler er en farlig 
mand, man kan ikke stole på ham. 

Karl
Hitler har afskaffet arbejdsløsheden i Tyskland på tre år! 
Og hvad sker der her i Danmark? Ingenting. Folk har ikke 
noget arbejde og ikke nogen penge. Se på os selv! Og vi er 
ikke landsforrædere. Vi er patrioter, der kæmper for Dan-
mark. 

Far 
Patrioter? Du taler, som du har forstand! Og hvem skal i 
øvrigt passe gården sammen med mig, mens du er væk? 
Har du tænkt på det? Jeg kan ikke passe gården alene, Karl, 
det kan ikke lade sig gøre, og jeg har ikke råd til at hyre folk 
ind. Er du ude på at ødelægge mig?

Karl
Man får en rigtig god løn. Jeg kan sende penge hjem til dig.

Far
Jeg tager ikke imod tyske blodpenge, ellers tak! Så hellere 
gå fallit. Du kan ikke gøre det her imod mig, Karl. Jeg forby-
der dig at tage af sted.

Karl
Jeg er snart hjemme igen.

Far 
Du bliver hjemme, det er en ordre! Er det forstået? Jeg slår 
hånden af dig, hvis du tager afsted. Jeg mener det. Hvis du 
gør det der, er du ikke længere min søn.

Karl går. 

Far
Karl! Karl, for fanden! ... Satans! 
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Fra scene 4
Mikkels afsked

Far
Mikkel… Min kære dreng. 

Mikkel
Nogen skal gøre det beskidte arbejde. 

Far
Absolut. Og uden Hitler var der ingen fremtid. Ham kunne 
vi lære noget af her i Danmark. Jeg er stolt af dig, Mikkel. 
Du gør det rigtige, selvom det er farligt. 
 
Mikkel
Du kan være helt rolig, der sker ikke noget. Det er bare en 
udflugt. Tre-fire måneder, så er det overstået, og så er jeg 
tilbage igen. Det bliver sjovt.

Far
Det håber jeg. 

Mikkel
”Spyt i næven – nu skal russen have på tæven!”, som du 
altid har sagt. Det bliver kattens leg med musen. Ved du 
hvad, Far? Russerne, ikke? De kan slet ikke finde ud af at 
kæmpe, de er nogle elendige soldater. Fuldstændig uden 
disciplin. De er bare mange. Det er det, de er. Mange. Som 
rotter, og rotter udrydder man. 

Far
Sandt nok. Jeg har lavet en madpakke til dig.

Mikkel
Med blodpølse?

Far
Selvfølgelig, hvad regnede du med?

Mikkel
Med din blodpølse kan det kun gå godt.

Far
Gid din mor kunne se dig nu, Mikkel. Hun ville have været 
stolt af dig. Det er jeg. Kom h er, min dreng. Tag det her. (Han 
tager et lommeur frem og giver det til Mikkel.) Det har været 
din farfars. Han havde det med sig, dengang han var i krig. 
Han sagde, at det havde passet på ham og bragt ham held. 
Nu er det dit.

Mikkel
Tak… Tusind tak! Jeg har altid godt kunnet lide det ur. 

Far
Det ved jeg. Pas godt på dig selv, min dreng. Og kom hjem 
igen, så snart russerne er besejret.

Mikkel
Inden du får set dig om, er jeg tilbage. Du når knap nok at 
mærke, at jeg har været væk. Heil Hitler! 

Han går. 

• Hvad er forskellen på Karls og Mikkels afsked?
• Hvorfor vil Karls far ikke have, at Karl tager afsted?
• Hvordan prøver Karls far at stoppe Karl?
• Hvorfor tager Karl afsted alligevel?
• Hvorfor fortæller Karl ikke sin far, at det også er fordi, 

han gerne vil på eventyr med Mikkel og lave damer?
• Har du nogensinde gjort noget, dine forældre sagde, du 

ikke skulle? Hvordan føltes det?
• Hvorfor opmuntrer Mikkels far Mikkel til at tage af sted?
• Hvorfor ville Mikkels mor være stolt af ham?
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Fra scene 14
Et møde
Mikkel mister kontrollen

En gammel russisk kone beder de to soldater om mad til sit 
sultne barnebarn, som hun holder i armene. Mikkel mister 
besindelsen …

Mikkel
”Hør lige efter engang: Dine landsmænd har lige bom-
bet os sønder og sammen, okay? Du ved, flyvemaskiner, 
huuuuiiiii, bomber, eksplosioner, bum, bum, bum! Du hørte 
det godt, ikke? Du forstå, du ruski-snuski-kælling, ja?”

Karl
”Hold op, Mikkel, det er jo bare en gammel kone med sit 
barnebarn. Barnets forældre er sikkert døde, slap nu af.”

Mikkel
”Gu’ vil jeg ej slappe af, hun skal kraftedme ikke komme her 
og tigge. (Til konen:) I har lige slået 18 af vores kammerater 
ihjel, forstår du det?”

Efter yderligere replik udvekslinger, slår Mikkel den gamle 
kone. Karl stopper ham. 

Fra scene 20
Morgen og et brev
Signes brev til Mikkel

Mikkel fortæller Karl, hvad Signe skriver:

”Hun skriver, at stemningen derhjemme har ændret sig. At 
de fleste danskere er begyndt at hade tyskerne, og at der 
bliver lavet voldsom sabotage mod dem. Og så skriver hun, 
at jeg er en ussel landsforræder, en kujon, der kæmper på 
fjendens side. At hun under ingen omstændigheder vil 
være kærester med mig mere, at jeg har blod på hænderne, 
og at hun skammer sig over mig. Hun slutter med at skrive, 
at hun i øvrigt har fundet en anden… Der hedder Simon. 
Som er modstandsmand og kæmper mod tyskerne. Han 
står for de ægte værdier, skriver hun.” 

• Hvad betyder det at ”stemningen derhjemme har æn-
dret sig”?

• Hvorfor har Mikkel og Karl ikke hørt, at stemningen 
har vendt sig før nu?

• Mikkel troede, han skulle ned og være en helt. Hvorfor 
skriver Signe så, at han er en kujon, og at hun skam-
mer sig over ham?

• Hvad mener Signe med, at hendes nye kæreste ”står 
for de ægte værdier”?

• Hvordan reagerer Mikkel på Signes brev?

• Er det fair, at Signe slår op i et brev ,eller skulle hun 
have ventet, til han kom hjem? Hvorfor?

• Hvad er forskellen på Mikkels og Karls reaktion overfor 
den gamle kone?

• Hvorfor reagerer Mikkel så voldsomt overfor den gam-
le kone? Det er jo ikke hende, der har bombet dem.

• Hvorfor mister Karl ikke besindelsen? Det er jo også 
hans kammerater, der er døde.

• Hvad tror du, der ville være sket, hvis Karl ikke havde 
stoppet Mikkel?
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OPLÆG TIL SKRIFTLIGE 
REFLEKSIONER I 
KLASSEN
Personlig vinkel
•  Karl og Mikkel drømte om eventyr og damer. Hvad drøm-

mer du om?
Skriv om dine drømme. 
Måske drømmer du om at blive sanger? Eller læge? Eller 
måske drømmer du om at bo på en gård med en masse dyr? 
Måske drømmer du om at få en hund? Eller om at rejse til 
et fjernt land?

Forestillingsvinkel
•  I forestillingen bliver Mikkel såret. Karl går over til 

russerne, men kommer tilbage efter Mikkel. Gamle Karl 
fortæller: 

” … jeg ville hente ham. Og jeg fandt ham også. Men det var 
for sent. Han… ” 
Forestillingen lægger op til, at Mikkel er død, men hvad nu 
hvis Karl tog fejl?

Skriv ny slutning på historien
Vælg én af følgende opgaver:
1. Fortsæt historien efter Karl har forladt Mikkel i den tro, 

at han er død. Hvad gør Mikkel? Prøver han at finde Karl? 
Forsøger han at komme til Danmark? Eller forbliver han i 
tysk tjeneste? Eller måske går han under jorden og lever 
forklædt som stum russisk tigger?

2. Fortsæt historien, 10 år efter at Karl efterlod Mikkel i 
sneen. Karl bor alene i en lille lejlighed på 3. sal. En dag 
får han en ny nabo. Karl vil være flink, så han ringer på 
inde hos den nye nabo for at sige ”Velkommen til.” Døren 
bliver åbnet - og indenfor står Mikkel!
Hvordan reagerer Karl? Hvordan reagerer Mikkel? Vidste 
Mikkel godt, at han flyttede ind ved siden af Karl? Hvor-
dan har deres venskab det? Synes Mikkel stadig, at Karl 
er en forræder?

3. Skriv en ny slutmonolog til Gamle Karl, hvor han for-
tæller, at han fandt Mikkel i live. Han fortæller også om, 
hvordan de to venner overlevede resten af krigen. Han 

fortæller om, hvordan det er gået dem efter krigen. Fandt 
Mikkel en ny kæreste? Blev han gift? Gjorde Karl?

Historisk vinkel
•  I forestillingen sender og modtager Karl og Mikkel breve. 

Forestil dig, at du er en soldat ved Østfronten. Du har 
endelig tid og dagslys nok til at skrive et brev til dem 
derhjemme.  

Vælg, hvem du vil skrive brevet til, og fortæl dem: 
•  Om hvordan du har det.
•  Om hvad der skræmmer dig.
•  Om du har oplevet noget særligt.
•  Om hvad – eller hvem – du savner derhjemme.
•  HUSK:  - dit brev skal gennem den tyske censur, så du 

skal passe på, hvad du skriver. 
•  HUSK: - at tage hensyn til din familie. De er nervøse for 

din sikkerhed.

 

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 til undervisningsmaterialets 
øvrige opgaver. I kan også vælge at bruge en til to hele 
undervisningslektioner  på drama og lave alle drama- og 
teaterøvelserne 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 
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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 to af de 
vigtigste arbejdsredskaber kroppen og samarbejdsevnen. 
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 rytmen.
- Læreren bestemmer, hvornår I skal skifte ”konge”.
- Alle er ”konge” tre gange. 

3. Kongens cirkel - i rundkreds med en ”konge” i midten
- 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. Skobutikken - i rundkreds med én sko fra hver deltager 
i midten
- Alle deltagerne stiller sig i en rundkreds.
- Alle deltagerne tager den ene sko af.
- Alle skoene lægges i en bunke i midten af rundkredsen.
- Alle deltagerne tager deres sidemænd i hænderne. 
- Alle deltagene skal tage en sko fra bunken i midten 

uden at bruge hænderne. I skal nu hjælpe hinanden 
med at få skoene hjem til rette ejermand UDEN AT 
SLIPPE SIDEMÆNDENES HÆNDER!

- Legen slutter når alle sko har fundet hjem.

5. Morder - i rundkreds med en detektiv i midten
- Alle deltagerne stiller sig i en rundkreds.
- Læreren vælger en Detektiv, der sendes uden for døren.

- Alle i rundkredsen lukker øjnene og læreren prikker 
den deltager på skulderen, der skal være Morder. 

- Alle må åbne øjnene igen.
- Læreren henter nu Detektiven, der stiller sig i midten 

af rundkredsen. 
- Morderen må nu myrde deltagerne. Morderen myrder 

ved at få øjenkontakt med en deltager og blinke til 
vedkommende.
(Tip til Morderen: Hold øje med Detektiven!)

- Når en deltager bliver myrdet, falder vedkommende om 
på gulvet med et dramatisk skrig.

- Detektiven har tre gæt til at finde Morderen.
- Gætter detektiven ikke rigtigt, har Morderen vundet.

OBS: Når I står i rundkredsen, er det vigtigt, at alle kigger 
hinanden i øjnene - også selvom man opdager, hvem mor-
deren er - ellers bremser man legen. 
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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 deres helhed i undervisningsmaterialet (scene 1, 
9 og 21).

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

1. Scene 1: Kammerater - i grupper af 2
• Læs scene 1.
•  Fortsæt scenen fra det øjeblik, hvor Karl og Mikkel skærer 

sig i fingrene og blander blod.
•  Lav en venskabs-ed, som de fremsiger, mens de blander 

blod.
•  Brug evt. det hemmelige håndtryk fra øvelse A.

Inspirationsspørgsmål
•  Hvordan er stemningen?
•  Hvordan reagerer de, når de skærer sig i fingeren?
•  Hvordan reagerer de, når deres blod blandes?
•  Siger Karl og Mikkel venskabs-eden i kor eller én ad gan-

ge?
•  Skal de gøre noget imens, eller efter de siger eden?
•  Hvad gør de, når deres lille ceremoni er overstået?

Vis scene for resten af klassen.

2. Scene 9: Barakken - i grupper af 5
•  Læs scene 9.
•  Forestil jer, at den skrappe Strumbannführer har hørt 

Karl og Mikkels samtale i barakken. Og nu er han ikke 
bare vred, han er edderspændt rasende! Han anklager 
Karl og Mikkel for forræderi. Han er fuldstændig ligeglad 
med, at Mikkel fik overbevist Karl om, at de var bundet af 
deres kontrakt med Waffen-SS. 

•  Lav en retssalsscene:
- Med Karl og Mikkel som anklagede

A. Teaterøvelse
Hemmeligt Håndtryk - i grupper af 2

Lav et hemmeligt håndtryk til blodbrødrene Karl og 
Mikkel: 
• Lav en serie af bevægelser, der tilsammen udgør hånd-

trykket.
• Andre kropsdele - som albuer, fødder og knæ - kan 

sagtens indgå i håndtrykket.
•  Hop, piruetter og armkrog kan sagtens være en del af 

”håndtrykket”.
•  Tilføj gerne et ”kampråb” til håndtrykket. 
Det kan fx være: ”Spyt i næven, nu skal russen have på 
tæven.”
Vis jeres hemmelige håndtryk for klassen.

B. Teaterøvelse
Morgengymnastik med Strumbannführeren - 
i grupper af 5

Vælg en Strumbannführer. De andre fire er soldater un-
der optræning. 
•  Fordel disse ”persontyper” på de fire soldater: 

den friske, den dovne, den klodsede og ”elitesoldaten”
• Soldaterne stiller sig på en række skulder ved skulder.
•  Det er nu Sturmbannführerens opgave at guide solda-

terne gennem en omgang morgengymnastik.
•  Lav en lille scene baseret på Strumbannfüherens mor-

gengymnastik. 

Overvej
• Hvordan kommer soldaterne ind på scenen?
• Hvilke øvelser skal soldaterne lave? (Mindst: 2 / Max: 4)
• Hvordan sætter Strumbannführeren øvelserne i gang?
• Hvordan stopper Strumbannfüreren øvelserne igen?
• Hvordan klarer soldaterne de forskellige øvelser? (Husk 

persontyperne!)
• Hvordan forlader soldaterne scenen igen?
• Hvad skal der bruges af musik til morgengymnastikken?

Vis Strumbannführerens Morgengymnastik for klassen.
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- Strumbannführeren som anklager
- En forsvarer
- En dommer

•  I retssagen skal Strumbannfüreren fremsætte sin anklage. 
Hvorfor er Karl og Mikkel forrædere?

•  Forsvareren skal forsvare Karl og Mikkel. Hvorfor er Karl 
og Mikkel ikke forrædere?

•  Karl og Mikkel skal i vidneskranken og forhøres af både 
Strumbannführeren og forsvareren, der stiller de to kam-
merater spørgsmål om deres forræderi. 

•  Strumbannführeren og forsvareren har de afsluttende 
bemærkninger, inden dommeren skal beslutte om Karl og 
Mikkel er skyldige.

Hjælp hinanden med at planlægge både anklage og forsvar. 

Inspirationsspørgsmål
• Hvornår er man forræder? 
• Er Karl og Mikkel forrædere, når de kæmper på tysk side?

Hvis ja: Hvorfor? Hvem forråder de? 
Hvis nej: Hvorfor ikke?

•  Er Karl og Mikkel forrædere, når de har fortrudt, at de 
har meldt sig til den tyske hær?
Hvis ja: Hvorfor? Hvem forråder de? 
Hvis nej: Hvorfor ikke?

•  Hvad er dommen?: Er Karl og Mikkel uskyldige eller skyl-
dige i Strumbannführerens anklager? 
Hvorfor? /Hvorfor ikke?

Tip til Strumbannführeren
Brug evt. Signes brev som bevis mod Karl og Mikkel. Her 
slår Mikkels kæreste op med ham, fordi hun mener, at 
han er forræder.
Rekvisit: Jeres feldpostbreve

Tip til forsvareren
Signes brev kan ikke bruges som bevis for noget som 
helst, da hun er blevet kæreste med en frihedskæmper. 
Og det er jo frihedskæmperne, der er forrædere, da de 
går op mod værnemagten.
Rekvisit: Jeres feldpostbreve

Vis jeres retssalsscene for klassen. 
Tal om dommen. Er den retfærdig?

Alternativ slutning
Stop eventuelt scenen efter de afsluttende bemærkninger 
fra Strumbannführeren og forsvareren, og lad klassen 
stemmen om afgørelsen. Tal om, hvorfor eleverne stemte, 
som de gjorde. 

3. Scene 21: Krig - i grupper af tre
• Læs scene 21 
•  Roller: Karl, Mikkel og en tv-vært
• Lav tv-programmet ”Kammerater i Krig”. 
•  Aftenens tema er ”Faneflugt - fejt eller fedt!”
•  Aftenens gæster er Karl og Mikkel.
•  I programmet skal tv-værten interviewe Karl og Mikkel 

om deres holdning til faneflugt. 
•  Karl er for (se scene 21 for argumenter).
•  Mikkel er imod (se scene 21 for argumenter).

Inspirationsspørgsmål
•  Hvordan er stemningen i studiet?
•  Er Karl og Mikkel uvenner eller bare uenige?
•  Er tv-værten kæk eller kedelig?
•  Hvilke spørgsmål stiller tv-værten til Karl og Mikkel?
•  Hvordan slutter interviewet?

Spil scenen for resten af klassen.
Eller: Film scenen med en iPad eller smartphone, og vis 
filmen i klassen.

Tak fordi I arbejdede med ”Forræder”!
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