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INTRODUKTION  

Hvad er historiefortælling og hvem har fortællerretten? Dét er nogle af de drivende spørgsmål for 

skaberkræfterne bag Betty Nansen Teatrets gendigtning af det store epos Iliaden. For hvis skæbner 

berettes om? Og hvorfor er en mandelig krigshelts liv og historie vigtigere at berette om end den 

kvinde han gjorde til sexslave? 

I Eline Arbos moderniserede version af Iliaden får tidligere forstummede personer og kategorier en 

stemme og mulighed for at dele deres perspektiv. Ligeledes bliver den klassiske forestilling om 

krigens og historiens arketyper nuanceret, og et langt brede portræt af fortællingens medvirkende 

tegnes. Og hvem ved, måske hører vi en anden version af den store klassiske fortælling, der har 

domineret i årtusinder? 

Forestillingen er derfor for dig, der ønsker at tale om historiefortælling, arketyper, fortællerret, 

perspektiver, hvad klassikerbegrebet er for en størrelse og hvordan en enkelt handling kan have 

store konsekvenser. 

For at I kan få mest muligt ud af Iliaden, har vi udarbejdet et undervisningsmateriale til jer. Det er 

udvalgte væsentligheder omkredsende forestillingen og dens udspring: Homers originalværk 

Iliaden. Der er arbejdsspørgsmål til både før og efter forestillingen, der er udarbejdet således, at de 

kan overleveres direkte til eleverne. I kan vælge at benytte alle spørgsmålene, eller I kan ”plukke” 

nogle ud så det tilpasses lige netop jeres undervisning.  

Vi ønsker jer rigtig god arbejdslyst og glæder os til at se jer i teatersalen!  

Kærlig hilsen,  

Alle os på Betty 
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DET PRAKTISKE  

SPILLEPERIODE  

11. marts – 19. april 2023 

Tirsdag – fredag kl. 20.00, lørdag kl. 16.00 Varighed: Ca. 2 timer + 20 minutters pause 

STED  

Forestillingen spilles på Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57, 1820 Frederiksberg C  

BILLETTTER  

For skoleklasser er prisen pr. billet 75 kr., hvis billetterne købes samlet. Køb billetterne på: 

https://www.brugteatret.dk/  

MØD EN SKUESPILLER  

På alle tirsdage, onsdage og torsdage tilbyder teatret et gratis møde med en skuespiller fra Iliaden.  

Mødet finder sted inden forestillingen, og her vil skuespilleren fortælle om sit arbejde med 

tilblivelsen af forestillingen, samt det særlige forhold, der opstår mellem publikum i salen og 

skuespillerne på scenen. Det vil være muligt for eleverne at stille spørgsmål undervejs.  

Skuespillermødet er specifikt målrettet skoleklasser og starter 45 minutter før forestillingen 

starter.  

I tilmelder jer mødet i forbindelse med billetbestillingen.  
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DET KUNSTNERISKE HOLD 

PÅ SCENEN 
 

Se også persongalleri og karakterbeskrivelser i vores magasin 

GRÆKERNE 

 
AGAMEMNON                           ACHILLEUS   PATROKLOS     THETIS 

                                        

 

 

 

 

     Anders Budde                Mathias Rahbæk                    Mathias Bøgelund               Ida C. Rasmussen 

 

TROJANERNE 

 
PRIAMOS                               HEKTOR                                ANDROMACHE                  HELENA  

                                                                                                                                           (stjålet fra grækerne) 

 

 

 

 

 

 

  Asbjørn Krog Nissen               Ena Spottag                     Xenia Noetzelmann              Mathilde Arcel          

https://issuu.com/bettynansenteatret/docs/vores_betty_magasin_fora_r_2023_issuu/14
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BAG SCENEN 

 

INSTRUKTION Eline Arbo 

MANUSKRIPT Frit efter Homers Iliade på dansk af Otto Steen Due 

DRAMATISERET AF Eline Arbo og Tom Silkeberg 

KOMPONIST OG MUSIKALSK ISCENESÆTTER Thijs van Vuure 

SCENEOGRAFI OG KOSTUMER Ida Marie Ellekilde 

LYSDESIGN Christian Alkjær 
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OM ILIADEN PÅ BETTY 
 

Der findes ingen helte 

 

Dette er Iliaden som man kender den – og det er også noget helt andet. Det er musik, humor, og 

øjeblikke af uhyggelig spænding og ubehag. Det er stort og respektløst og omvæltende. På Betty 

Nansen Teatret er Iliaden et kampskrift for svaghed og sårbarhed, en invitation til at revidere vores 

heltehistorier og hertil inkludere nederlag, smålighed, afmagt, sorg og medmenneskelighed. 

I sin gendigtning af det store klassiske epos kredser den norske stjerneinstruktør Eline Arbo om 

krigens (tabte) skæbner, barnlig stædighed i uniformer og menneskelige relationers 

gennemgribende påvirkning på verden, historien og hinanden. I Iliaden er følelserne og handlingen 

lige så rå som det klinkebelagte slagtehus, der udgør scenografien og hvor både blod og latter flyder. 

For i dette balancekunstens råderum står den direkte og skrigende brutalitet side om side med vittig 

ømhed, og græsk mytologi smeltes sammen med populærkulturelle greb og referencer. Det være 

sig gældende i ordet, musikken, kostumerne – og alt derimellem. Her vil den faderlige Priamos, den 

bortførte Helena, den læderjakkebærende Achilleus og fortællingens øvrige karakterer kæmpe for 

æren, livet, sproget, sangen og de stjålne kvindekroppe når den trojanske krig anno 2023 udfolder 

sig på Betty Nansen. 

MÅLGRUPPE: Udskoling og ungdomsuddannelser + disses forældre, lærer og undervisere  

FAG: Dansk, drama, historie, oldtidskunstskab 
 

EMNEORD: Perspektiv, historiefortælling, fortællerret, krig, arketyper  
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DEN STORE KLASSIKER 

 

Forestillingen er skabt på baggrund af originalværket 

Iliaden, der er en stor mytisk fortælling om guder og 

mennesker skrevet ca. 700 år f.Kr. af Homer 

omhandlende en 10-årig lang krig mellem grækerne og 

trojanerne. Men det er også en fortælling om en 

indbyrdes konflikt i den græske lejr, hvor krigshelten 

Achilleus (ham med hælen) og generalen Agamemnon 

bliver uvenner. Agamemnon tager nemlig Achilleus’ 

krigsbytte; kvinden Briseis.  

Iliaden er derfor en territoriel magtkamp om ære, umyndiggjorte kvinder, om helte og skurke, liv og 

død, guder og mennesker og betragtes som en af de vigtigste litterære værker nogensinde. Men 

trods dens klassikerstatus, er det nok de færreste, der rent faktisk har læst den. For grundet dens 

størrelse, dens form og dens sprog kan Iliaden være både svær at komme igennem og at forstå – og 

måske endnu sværere at forklare. Hør bare skuespillerenes forsøg på at forklare den komplekse 

fortælling på 15 sekunder i denne video. 

Men der er heldigvis andre, der er mere ferm i deres kendskab til Iliaden, blandt andre Christian 

Ammizbøll Thomsen, der er lektor på Københavns universitet, hvor han forsker og underviser i 

antikkens historie. I denne artikel fortæller han om sit syn på Iliaden. 

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL FØR OG EFTER FORESTILLINGEN: 

• Hvad kender du i forvejen til Iliaden? 

• Læs om Iliaden på nettet eller gennem ovenstående artikel. 

• Forsøg selv at forklare Iliaden – eller dele af den – på 15 sekunder.  

https://youtube.com/shorts/4wxqLB7DgTs
https://issuu.com/bettynansenteatret/docs/vores_betty_magasin_fora_r_2023_issuu/16
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UDDRAG FRA BOGEN 
Homers Iliade på dansk af Otto Steen Due 
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BEARBEJDELSEN 
fra græsk epos til moderne iscenesættelse 

 

Men hvorfor egentlig denne nyopsætning af en klassiker som Iliaden? Forestillingens instruktør, 

Eline Arbo drives af et helt særligt ærinde i arbejdet med ældre litterære klassikere. 

”At et værk betragtes som en klassiker, betyder at det skal kunne sige noget sandt på tværs af tider. 

Men 1800-tallets forståelse af en stærk kvinde eller et værks udlægning om ære, det gode, det onde 

eller en helt kan være modstridende med den forståelse, vi har i dag. Så jeg udfordrer nok hele ideen 

om klassikerstatus. Hvis ILIADEN skal være i trit med vores nutidige virkelighed, må der ske en 

modernisering af den. Det prøver jeg – eller påviser, hvor det ikke kan lade sig gøre. Desuden sagde 

Aristoteles i sin tid, at man aldrig skulle give sig i kast med en dramatisering af ILIADEN – og så kan 

men vel næsten ikke andet end netop at gøre det,” udtaler instruktør Eline Arbo. 

Hvis du nu har læst et uddrag af Homers værk, har du fået et lille indblik i forestillingens sprog. 

Men som Arbo påpeger, må der ske en modernisering af værket. Men hvordan? Er det nok blot at 

skrive guderne ud? 

På de næste sider er der en udvalgt scene fra Iliaden i manuskript-form, der er tilsvarende det sted 

i bogen, du netop har læst et uddrag af. Sammenlign det litterære værk og forestillingens 

manuskript, og stil dig disse spørgsmål:  

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL FØR OG EFTER FORESTILLINGEN: 

• Hvordan adskiller de to tekster sig fra hinanden? 

o Hvilke ligheder er der? 

o Hvilke forskelle er der? 
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• Hvilken kan du bedst lide? Og hvorfor? 

• Hvorfor er det vigtigt med en (moderniseret) version af Iliaden? 

o Hent evt. inspiration fra ovenstående udtalelse fra instruktøren. 

• Er der andre film, tv-serier, værker eller forestillinger, der også er en 

version/gendigtning af Iliaden? 

 

 

UDDRAG FRA MANUSKRIPT 

 

ILIADEN 
 

efter Homer 

 

dramatisering: Eline Arbo og Tom Silkeberg 

 

 

Betty Nansen Teatret 2023 

 



 15 

AKT lll, SCENE ll 

Patroklos græder 

 

ACHILLEUS 

Hvorfor græder du? 

 

PATROKLOS 

Det er fordi. 

 

ACHILLEUS 

Som var du en småbitte pige. Men stop med at græde. Eller har du fået ondt af grækerne for at de 

lider for torten de selv har begået? Sig nu bare hvorfor. Vi må begge vide det sammen. 

 

PATROKLOS græder 

 

ACHILLEUS 

Hvorfor græder du som en et lille barn, der løber efter sin mor og trækker hende i kjolen i håb om 

at blive båret? 
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PATROKLOS 

Vi bliver nødt til at gøre noget. 

 

ACHILLEUS 

Det her er straffen Agamemnon får for sin arrogance. 

 

PATROKLOS 

Vi kan ikke bare stå og kigge på. Vi bliver nødt til at gøre noget! Achilleus! 

 

ACHILLEUS 

Nej. 

 

Stille 

 

PATROKLOS 

Stærkeste helt i grækernes hær, Peleïde, Achilleus! Bliv ikke vred! Men grækernes sag er i yderste 

fare. Alle de mænd der før var de dygtigste krigere af dem, ligger med sår og læsioner i lejren ved 

deres skibe. Truffet er den stærke helt Diomedes såret Odysses og kvæstet Agamemnon, folkenes 

hyrde. 
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ACHILLEUS 

tier 

  

PATROKLOS 

Er du nødt til at være så hård? 

 

ACHILLEUS 

Nej. 

 

PATROKLOS 

De bliver nu behandlet af urteforstandige læger for deres skader. Men du er ligeglad med det, 

Achilleus. 

 

ACHILLEUS 

Det er lige meget. 

 

PATROKLOS 

Hvordan kan det være lige meget? 
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ACHILLEUS 

Det er bare et udtryk. 

 

PATROKLOS  

Måtte jeg blive forskånet for sådan en vrede du nærer, ulykkeshelt som du er! Hvad glæde vil 

kommende slægter føle ved dig hvis du ikke forhindrer grækernes ufærd? 

 

ACHILLEUS 

Du forstår det ikke. 

 

PATROKLOS 

Har du angst i dit hjerte for varsler som guder har sendt dig eller et ord fra Zeus din værdige 

moder har sagt dig? Har du det?! 

ACHILLEUS 

Nei, men – 

 

PATROKLOS 

Hvorfor går du da ikke ud i krigen, vore venner dør! 
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ACHILLEUS 

Jamen Patroklos, du herlige helt! 

 

PATROKLOS 

Ikke! Prøv det engang. 

 

ACHILLEUS 

Fint. 

kort pause 

Jeg ved ikke af varsler fra guder at ængste mig over. Det eneste jeg ved er at… At i mit hjerte og i 

mit sind blir jeg grebet af gruelig vrede hver gang en mand vil betage sin lige den ret han besidder, 

røve den gave han rettelig fik, og misbruge magten. Pigen grækerne valgte til mig som hædrende 

gave, vundet som bytte af mig fra en fæstning jeg har lagt øde, hende har kong Agamemnon med 

magt taget ud af mit eje midt i grækerne kreds som var jeg en fremmed og retsløs! 

 

PATROKLOS 

Så du vil ikke? 

 

ACHILLEUS 

Jeg vil ikke. 
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PATROKLOS 

Og det kan du godt holde ud? 

 

ACHILLEUS 

Ja. 

 

Stille 

 

PATROKLOS 

Lad mig da få dine våben at bære i slaget. 

 

ACHILLEUS 

Hvad? 

 

PATROKLOS 

Udsend mig og alle dine krigsfolk sammen med mig. Så kan det tænkes at Trojanerne tror det er 

dig og formindsker presset i kampen en stund så grækernes sønner får chancen for at få vejret 

igen og tid til at puste en smule. 

Stille 
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ACHILLEUS 

Hvis det er det du vil. 

 

PATROKLOS 

Ja? 

 

ACHILLEUS 

Men når du har jaget dem væk fra flåden, vend om! Prøv du blot ikke når jeg ikke er der, at slås 

med de stolte, krigsglade Trojanere! Vend tilbage så snart der er lyst omkring vore skibe, og lad så 

bare de andre om kampen derude på sletten. 

 

PATROKLOS 

tager hans hånd 

Du er så stærk. 

 

ACHILLEUS 

Det ved jeg ikke. 

 

PATROKLOS 

Og smuk. 



 22 

ACHILLEUS 

Kom med det. 

 

PATROKLOS 

Og vred. 

 

ACHILLEUS 

Og så holder du om mig. 

 

PATROKLOS 

Gør jeg det? 

 

ACHILLEUS 

Det er dejligt. 

 

PATROKLOS 

Ja. 
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ACHILLEUS 

Bliv. 

 

PATROKLOS 

Det her er ikke uvirkeligt. 

 

ACHILLEUS 

Ikke mindre uvirkeligt end alt andet. 

 

PATROKLOS 

Jeg vil være som dig. 

 

ACHILLEUS 

Hvorfor det? 

 

PATROKLOS 

Må jeg ikke godt? 
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ACHILLEUS 

Hvorfor? 

 

PATROKLOS 

Tage din berømte bevæbning omkring mine skuldre. 

 

Han kler av Achilleus, Achilleus kler av ham 

 

ACHILLEUS 

Bare du er forsigtig. Du må love mig at være forsigtig. 

 

PATROKLOS 

Tilgiv mig. Undskyld. Tilgiv mig. 

 

ACHILLEUS 

Tilgiv dig hvad? 

 

PATROKLOS 

At jeg vil være som dig. At jeg vil kæmpe i dit navn. 
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ACHILLEUS 

Bare lov mig at være forsigtig. Lov mig ikke at dø. 

 

PATROKLOS 

Jeg lover dig ikke at dø. 

 

ACHILLEUS 

Det kan du ikke love. 

 

PATROKLOS 

Jeg dør ikke. Jeg kommer tilbage. Jeg dør ikke. 

 

Musik 
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MUSIKKEN 
Iliadens andet sprog 
 

Det kunstneriske makkerpar, instruktør Eline Arbo og musiker Thijs van Vurre, har siden deres første 

opsætning i 2016 skabt tværæstetiske forestillinger, hvor dramatik og musik forenes. Iliaden er 

ingen undtagelse, for musikken spiller en ganske særlig og gennemgående rolle i forestillingen. 

”Musik kan give farve og følelser, som ord ikke altid kan,” fortæller Thijs van Vurre, der er manden 

bag forestillingens nykomponerede musik og flere af de hjemmelavede instrumenter, som er en 

fastforankret del af scenografien og fortællingen. 

Når du skal se forestillingen, kan du derfor have et skærpet fokus på, hvordan musikken påvirker 

forestillingen, dens handling og dens medvirkende. Efter forestillingen kan du stille dig selv følgende 

spørgsmål: 

 

ARBEJDSPØRGSMÅL TIL EFTER FORESTILLINGEN:  

• Hvilken rolle spiller musikken? 

• Kan du genkende Thijs’ udtalelse om, at musik giver følelse og farve? 

o Hvis ja, hvordan?  

• Hvad betyder det for forestillingen, at de medvirkende spiller live på scenen? 

• Hvordan tror du forestillingen havde været uden musikken? 
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RUMMET & KOSTUMERNE 
 

Det kan være anderledes at skabe et rum og et univers i en bog kontra på en teaterscene. I en bog 

har du udelukkende ordet og skriften til at beskrive, på en teaterscene kan du bruge flere 

virkemidler – eksempelvis den tidligere gennemgået musik – men også rekvisitter og det generelle 

visuelle udtryk. 

Det er derfor væsentligt at betragte, hvilke kunstneriske valg, der træffes i forbindelse med 

scenografi og kostumer, da det kan have en medfortællende funktion. Det kan eksempelvis være en 

tidsindikator: på Betty Nansen Teatrets scene optrædes der med læderjakker, glimmertrøjer og 

elektriske keyboard i Iliaden.  

 

ARBEJDSPØRGSMÅL TIL EFTER FORESTILLINGEN:  

• Beskriv scenografien: 

o Hvilken/hvilket farve, form, lys etc.? 

o Hvad minder det hvide flisebelagte rum dig om? 

o Hvad betyder scenografien for fortællingen? 

• Beskriv kostumerne: 

o Mindede de om noget du havde set før? 

o Hvad betød det for personkarakteristikken? 

o Hvilken effekt havde det, at alle kostumer var sorte? 
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KARAKTERNE 
at være eller ikke at være en arketype 

 

Når man skal analysere et værk, hvad end der er tale om litteratur, film eller scenekunst, er det altid 

væsentligt at kaste et blik på karaktererne. På forrige side fokuserede du blandt andet på 

kostumernes medfortællende funktion i personkarakteristikken, og nu kan du passende 

viderebygge disse tanker. For hvem er karaktererne egentlig? Hvad er deres rolle for fortællingen? 

Indtager de en arketypisk position i fortællingen?  

En arketype kunne eksempelvis være en fast ide om en helt, en skurk, en heks, en prinsesse. Altså 

roller vi tillægger nogle særlige kvaliteter, værdier, udfordringer etc. Når rollerne skal besættes i en 

Hollywood-film, sker der derfor ofte en typecasting: Heltinden skal være smuk og helten skal være 

rendyrket god og desuden indehaver af nogle ufatteligt store muskler. 

Instruktør Eline Arbo hat netop haft et ønske om, at bryde en smule med disse låste forestillinger 

om en karakter, og har med sin gendigtning af Iliaden både leget med den klassiske arketype, men 

har også forsøgt at udvide forståelsen en smule.  

Overvej hvordan karakterne enten reproducerer eller bryder med ideen om en arketype. På næste 

side kan du se Thit Thyrrings illustration af karaktererne.  

ARBEJDSPØRGSMÅL TIL EFTER FORESTILLINGEN:  

• Beskriv karakterne: 

o Hvad er kendetegnende for dem? 

• Mener du at de hver især er en arketype? 

o Hvad signalerer kostumerne, deres væremåde etc.? 

• Prøv selv at typecaste til Iliaden med skuespillere eller personer du kender: 

o Først arketypisk: At helten skal være stærk i klassisk forstand. 

o Dernæst det modsatte: Måske skal faren spilles af en kvinde? 
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DE STORE TEMATIKKER 

Iliaden kan betragtes som et stort og voldsomt værk. Særligt er krigen som omdrejningspunkt med 

til at fastslå det. Krig kan i sig selv være en svær tematik at håndtere og/eller at tale om, hvilket 

netop har været en væsentlig drivkraft for forestillingens skaberkræfter. Men der er ligeledes andre 

store og svære tematikker, der optræder i Iliaden: Sorg, død, kærlighed, privilegier, kønsroller mm.  

Udover at udpege, hvilke tematikker, der tager plads i værket og i forestillingen samt, hvordan disse 

fremtræder, kan det være væsentligt at stille dig selv følgende spørgsmål:  

 

ARBEJDSPØRGSMÅL TIL EFTER FORESTILLINGEN:  

• Synes du, det er vigtigt at tale om emner som krig, sorg, kønsroller etc.? 

o Hvorfor? 

o Hvorfor ikke? 

• Synes du, det er vigtigt at der skabes kunst – herunder scenekunst – om disse emner? 

o Hvorfor? 

o Hvorfor ikke? 

• Har forestillingen gjort det lettere for dig at tale om disse emner? 

o Hvordan? 

o Hvordan ikke? 

• Hvor i kunsten – eller andre steder – har du ellers oplevet, at disse emner bliver berørt?  
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PERSPEKTIVET 
der findes ingen helte  

 

Som det flere gange er blevet fastslået, har der været et ønske om, at denne moderniserede 

gendigtning af Iliaden, skulle kunne tilbyde perspektiver fra personer, der ellers har haft en 

begrænset fortælleret. Dette da det formodentligt vil kunne tilbyde et nyt blik på selv samme krig 

og fortælling – og måske også en bredere forståelse af, hvor mange skæbner, der involveres i en 

(stoltheds)konflikt og en skæbnesvanger krig. Hertil kan det eksempelvis overvejes, hvis død, der 

nævnes og begrædes og hvis der ikke gør. Overvej ligeledes hvem der får lov til at tale i forestillingen 

og hvordan de bruger sproget og ordet som et magtfuldt middel. 

 

ARBEJDSPØRGSMÅL TIL EFTER FORESTILLINGEN:  

• Hvordan oplever du, at forestillingen giver et nyt perspektiv på historien? 

o Er der nogle, der har fået en stemme? 

o Er der nogle, der er blevet frarøvet en stemme? 

o Er der nogen, hvis perspektiv og stemme, der fortsat mangler? 

• Hvad betyder forestillingens undertitel ”der findes ingen helte” egentlig? 

o Er det en ny måde at anskue en (krigs)historie? 

o Kan en karakter være entydigt god? 

• Er de vigtigt at alle har mulighed for at fortælle deres version af historien? 

o Hvorfor? 

o Hvorfor ikke? 

• Kan du komme i tanke om nogle personer/kategorier, der generelt i historien har/har 

haft en begrænset fortælleret? 
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EKSTRAMATERIALE 
 

 

• Forestillingens trailer kan ses her: 
https://bettynansen.dk/forestilling/iliaden/  
 

• Bagom-videoer kan blandt andet findes på Betty Nansen Teatrets YouTube-
kanal her: 
https://www.youtube.com/results?search_query=betty+nansens+teater 

 

• Tekster, videoer, billeder mm. kan ligeledes findes på forestillingens side 
her: https://bettynansen.dk/forestilling/iliaden/ 

 

• Videoer, billeder mm. kan findes på Betty Nansen Teatrets instagram-kanal 
her: https://www.instagram.com/bettynansenteatret/?hl=da 

 

• Læs mere om Iliaden i vores magasin her: 
https://issuu.com/bettynansenteatret/docs/vores_betty_magasin_fora_r_2
023_issuu 
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