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TIL DEG SOM ER LÆRER
 
Høsten 2016 er det premiere på forestillingen Vildanden + En folkefiende – Enemy of the 
Duck på Nationaltheatret. Den anerkjente islandske regissøren Thorleifur Örn Arnarsson 
har, i samarbeid med den islandske forfatteren Mikael Torfason, slått sammen to av Henrik 
Ibsens viktigste dramaer. Mens Vildanden problematiserer sannhet og sannhetssøken i 
familien, er det i En folkefiende sannheten i samfunnet som er gjenstand for debatt. 

Dette er en god anledning til å la elevene bli kjent med to Ibsen-dramaer – og samtidig 
møte moderne regiteater. Med et fargerikt, overraskende og ekspressivt estetisk univers, 
blir dette en forestilling som kan få i gang refleksjon hos elevene om hva teater er. Når 
handlingen i tillegg er flyttet til dagens Norge, og det ikke lenger handler om giftig 
badevann, men om oljerigger tilhørende selskapet Northern Oil & Gas, er det nærliggende å 
diskutere temaer i samfunnsdebatten, slik som varslerens rolle, miljøvern versus økonomisk 
gevinst og medias uavhengighet. Forestillingen legger også opp til samtaler om barns 
rettigheter, de voksnes ansvar – og spørsmålet om hvorvidt sannheten skal frem for enhver 
pris.

Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck er en visuell, leken og heftig  
Ibsen-montasje. Forestillingen åpner Ibsenfestivalen 2016.

Vi håper på gode opplevelser, ny innsikt – og engasjert debatt blant elevene.  
 
Velkommen til Nationaltheatret!

Hilsen Hanne Tømta,  
teatersjef

SIDE 3 
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Mads Ousdal i hoved-
rollen som Gregers Werle i 
Vildanden + en folkefiende  
– Enemy of the Duck.
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OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET:
 
Dette undervisningsopplegget passer i følgende fag: norsk, samfunnsfag, drama og 
KRLE. Det er tilpasset 10. klasse samt videregående skole. 

Vi ønsker at elevene skal kunne utforske teaterforestillingens problemstillinger sammen 
og hver for seg. Tekstutdragene som ligger vedlagt er til hjelp for å gå mer i dybden av 
tematikk, karakterene og deres relasjoner. Tekstutdragene er hentet fra forestillingens 
manus underveis i prøveperioden. Det kan skje endringer under prøvetiden slik at tekst-
utdragene blir endret, eventuelt tatt helt bort, når forestillingen har premiere. Uansett 
fungerer tekstutdragene godt som grunnlag for dypere kjennskap til Ibsens verk – og for å 
få en bedre forståelse av forestillingen.

Oppgavene er inndelt etter tema og kan brukes i forskjellige fag. Det er selvfølgelig ikke 
meningen at alle oppgavene skal løses; velg de oppgavene som passer din klasse, ditt fag 
og din undervisning! Oppgavene er merket med hvorvidt de passer før eller etter at man 
har sett forestillingen. Elevene får gjerne størst utbytte dersom noen oppgaver gjøres 
før forestilling, slik at de er forberedt og har noe kunnskap om det de skal se – og slik at 
de i ettertid kan diskutere opplevelsene og gjøre flere oppgaver. Det er viktig å formidle til 
elevene at når man snakker om scenekunst, kan det være flere riktige svar og flere mulige 
tolkninger.

Vi viser til kompetansemål i lærerplanen for 10. trinn og videregående skole, hvor elevene 
skal kunne drøfte og reflektere både muntlig og skriftlig om politiske forhold i samfunnet, 
verdivalg og mellommenneskelige relasjoner. Vi understreker at dramaøvelsene i dette 
heftet er ment for alle fag, ikke bare dramafag. En praktisk tilnærming til stoffet kan være 
med på å heve elevenes kompetanse.

Vi tar med glede imot kommentarer, innspill og eventuelle ønsker for innhold i teatrets 
pedagogiske materiell.

Undervisningsopplegget til Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck og til andre 
forestillinger på teatret er tilgjengelig på vår skolenettside: nationaltheatret.no/no/ung/
skolemateriell

Dette undervisningsopplegget er utformet av Gunhild Aarebrot Kilde og Marte Stubberød 
Eielsen. Alle foto: Øyvind Eide.

Velkommen til Nationaltheatret!

Vennlig hilsen,

Kari Nordberg Svendsby, prosjektleder skoleformidlingen  
kari.svendsby@nationaltheatret.no

Marte Eielsen, redaktør  
marte.eielsen@nationaltheatret.no
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BAKGRUNNSSTOFF:
 
I PDF-en med bakgrunnsstoff finner du følgende ressurser:

1. Manusutdrag fra Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck: 

 Tekstutdrag a) Hjemme hos familien Ekdal 
 Tekstutdrag b) I redaksjonen

2. Om Ibsen, sannheten, Vildanden og En folkefiende

3. Dagbladets Martine Aurdal om Ibsen og varslerens rolle

4. Intervju med kunstnertrioen bak forestillingen

5. Hvor langt skal teatrene gå i å aktualisere klassikere? Debattinnlegg:

 a) Mímir Kristjánsson, Klassekampen 5. august 2016: «De evig aktuelle» 
 b) Therese Bjørneboe, Klassekampen 13. august 2016: «Evig aktuell?» 
 c) Hanne Tømta og Ida Halvorsen, Klassekampen 17. august 2016: «Hva er godt teater?»

KLASSEKAMPENMENINGER KLASSEKAMPEN22 Onsdag 17. august 2016

Høyres Mathilde Tybring-
Gjedde avslører i sitt innlegg i 
Klassekampen 10. august at 
Høyre ikke har kommet 
videre etter barnehageopprø-
ret de selv satte i gang med 
barnehagemeldingen de la 
fram i vår. Hun avslører også 
Høyres snevre syn på barne-
hage: Målet deres er at barna 
skal lære norsk. 

Men barnehage kan ikke 
reduseres til et norskkurs. 
Arbeiderpartiet har høyere 
ambisjoner for barna en det.

Høyre ønsker flere tester, 
normer og vurderinger og en 

skolifisering av barnehagen. 
Arbeiderpartiet ser språkut-
vikling i sammenheng med 
sosial kompetanse. Lek og 
vennskap er veien inn til 
utvikling av et godt språk. 
Byrådet har derfor avbestilt 
massekartlegging og innført 
krav om at alle barnehager 
skal utvikle en plan som 
sikrer systematisk observa-
sjon, vurdering og oppfølging 
av barns språkutvikling. 

Dette er en forsterking av 
språkarbeidet i barnehagen 
sammenliknet med Høyres 
tiltak. Vi har tillit til dem som 
jobber i barnehagen, så der 
Høyre-byrådet påla barneha-
gelærere å bruke ett bestemt 
kartleggingsverktøy, mener 
Arbeiderpartiet at det må 
være opp til profesjonelle 

yrkesutøvere å velge hvilke 
verktøy de vil bruke så lenge 
de er forskningsbaserte. 

Det var ingen rød løper inn til 
barnehagesektoren for det 
nye byrådet. Høyre ga Oslo 
lange barnehagekøer og 
landets laveste dekningsgrad. 
Når vi vet hvor viktig barne-
hagen er for lek, sosialisering 
og læring, er det et paradoks 
at Høyre gjennom sine 18 år i 
byråd ikke klarte å bygge nok 
plasser til dem som ønsker 
barnehageplass. Høyre 
stoppet også bygging av 
barnehager i kommunal regi. 
Det har vi gjenopptatt. 

Andelen pedagoger har økt 
i Oslobarnehagen de siste 
årene, men fortsatt ligger vi 
langt under landsgjennom-

snittet. Arbeiderpartiet 
ønsker økt pedagogtetthet og 
nok voksne. 

Derfor fremmet  byrådet 
før sommeren en Strategi for 
rekruttering og kompetanse-
heving i barnehagene.  

I Oslo utvider vi kapasiteten 
med 3000 barnehageplasser, 
vi kutter 18.000 av rapportene 
som det forrige byrådet 
innførte og vi forbedrer 
tilsynet både med økonomi og 
kvalitet. 

Dette er bare starten på 
byrådets arbeid med å skape 
barnehager for en ny tid.

Tone Tellevik Dahl, 
byråd for oppvekst og kunnskap 

(Ap)

tone.tellevik.dahl@oslo.kommune.no

Farvel til Høyres barnehagepolitikk
BARNEHAGE
Tone Tellevik Dahl

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

Vi er alle preget av omgi-
velser vi vokser opp og bor 
i. Idar Mo er fra Sogndal, 
der det aldri vil komme 
tog, og buss er det beste 
valget av kollektivtran-
sport. I Klassekampen 9. 
august skriver Mo at «...ein 
samfunnsanalyse er avhen-
gig av kva ein vel å ta med i 
den...». 

Mo velger selv selektivt 
sine kriterier for valg av 
buss fremfor tog. Effektiv 
samferdsel kan regnes ut 
fra kriterier som klimagas-
ser, energi, tid, frihet, 
ulykker, komfort, fleksibili-
tet og penger. I Høghastig-
hetsutredningen fra 2012 
skrev Jernbaneverket at 
tog i Norge blir klimanøy-
tralt etter 65 års drift. Buss 
på fossil energi blir aldri 
klimanøytral. En elektrisk 
motor utnytter tilgjengelig 
energi fire ganger mer 
effektivt enn motor for 
fossil energi. 

Toget har også fordelen 
med mye lavere rullemot-
stand enn buss. Slik kan vi 
fortsette for fly, båt og bil. 

Norge er et mangslungent 
land som krever fleksible 
kollektive transportløsnin-
ger uten ideologier med 
sterk slagside. Jeg er enig 
med Mo i at IC-tog for 250 
kilometer i timen er lite 
smart dersom ikke stan-
darden bygges videre i 
forlengelse av disse 
toglinjene for distanser 
mer enn 30 mil. I spennet 
fra 30 til 75 mil er tog best 
der alle transportformer 
kan utfylle hverandre for 
miljøvennlige og økono-
misk effektive reiser. Da vil 
folk foretrekke stor 
arbeids- og reisekomfort på 
tog, fremfor ukomfortable 
busser. 

Fly vil da med stor 
miljøvennlig fordel bli 
erstattet av tog. Et høyhas-
tighetsnett for tog er godt 
egnet i Norge med noen 
mil mellom stoppene. Med 
varierende stoppmønster 
kan distansen Oslo-Bergen 
ha opp til 20 togstasjoner 
– stasjoner der bussen 
venter for videre frakt av 
passasjerer og lettgods 
lokalt. Slik kan tog og buss 
samvirke effektivt til 
miljøets og samfunnets 
beste. 

Mo synes dessverre å 
lide av vrangforestillingen 
om at billigste billett alltid 
er best.

Torbjørn Endal,
Eiksmarka

toendal@gmail.com

Samferdsel 
uten vidsyn

SAMFERDSEL
Torbjørn Endal

Teaterkritiker Therese 
Bjørneboe kritiserer Natio-
naltheatret for å spille for lite 
samtidsdramatikk (Klasse-
kampen 13. august). Og hun 
sier seg delvis enig i en 
kommentar av Mímir 
Kristjánsson 5. august om at 
aktualisering av klassikere 
er unødvendig: «Ibsens 
aktualitet er bad news – og 
bør i alle fall ikke være en 
kilde til begeistring», skriver 
hun. Begge legger vekt på 
klassikerne som publikums-
magneter for teatrene – noe 
som ikke stemmer overens 
med verken vår eller forlage-
nes erfaring: Det er ikke gitt 
at klassikere selger. 

Men denne debatten 
handler om langt mer enn 
økonomisk gevinst, den 
handler om hva godt teater 
er. Og for vår del handler det 
om Nationaltheatrets 
oppdrag: Vi skal både 
utvikle scenekunsten og 
forvalte kulturarven.

Det er snart klart for Norges 
største teaterfestival, Den 
internasjonale Ibsenfestiva-
len 2016. «Hvis teatrene 
virkelig vil være aktuelle, 
burde de spilt mer samtids-
dramatikk», skriver Bjørne-
boe. Hun savner den nå 
nedlagte Samtidsfestivalen. 

Men hva ble denne 
festivalen erstattet med? En 
kontinuerlig satsing på ny 
dramatikk, i Nationalthea-
trets repertoar og gjennom 
International CONtempora-
ry Stage Programme (ICON), 
som viser toneangivende 
internasjonale kompanier. 
Dessuten er selvfølgelig 
Ibsenfestivalen en viktig 
arena for ny dramatikk. 
Årets festival har fått 
overskriften «Etter Ibsen», 
fordi festivalen preges av 
nytolkninger, adapsjoner 
– og samtidsdramatikk. 

En av Nationaltheatrets 

fire egenproduksjoner under 
festivalen er urpremieren på 
«La deg være» av Arne 
Lygre. Den internasjonalt 
anerkjente Lygre har vært 
ansatt som husdramatiker 
på Nationaltheatret siden 
forrige Ibsenfestival – da han 
overtok stafettpinnen etter 
Johan Harstad. Vi presente-
rer en egen festival i festiva-
len: SPKRBOX festival for 
urban scenekunst, der 
hiphop møter teater. I tillegg 
vises fire forestillinger av det 
britiske teaterkompaniet 
Forced Entertainment, 
vinner av Den internasjonale 
Ibsenprisen 2016 – samt 
urfremføringen av dramati-
ker og slampoet Fredrik 
Høyers «Grønlandssutraen». 

Ibsenfestivalen arrangeres i 
år for 15. gang – og UiO-for-
skerne Frode Helland og 
Julie Holledge har vist at 
den har bidratt til å endre 
hvordan Ibsen spilles i 
Norge. Ibsenfestivalen har 
vært en sterk drivkraft i å 
bringe det tyske regiteatret 
til Norge, der regissørens 
tolkning, eller konsept, står i 
sentrum. 

Så til Kristjánsson er det 
vel egentlig bare å svare: Ja, 
du har rett, ulike former for 
nytolkning kjennetegner 
oppføringer av teaterklassi-
kerne i dag – og Ibsenfestiva-
len har mye av skylda! Og vi 

er også helt enige i at Ibsen 
slett ikke alltid trenger å 
være «aktuell», langt mindre 
«evig aktuell». 

Ofte er ikke nytolknin-
gene bundet til tid og sted 
– men understreker det 
allmenne i teksten. Regitea-
tret står og faller på at de 
kunstneriske grepene ikke 
står i veien for kraften i 
historien – men springer ut 
av den og formidler historien 
med nerve. 

Ibsenfestivalen har i litt for 
stor grad vært en intern 
bransjefestival. Det er viktig 
at vi også når ut til nye 
publikumsgrupper – og det 

må reflekteres i festivalkom-
munikasjonen. Bjørneboe er 
irritert over at vi presenterer 
Ibsen i en uhøytidelig 
ramme, blant annet med å 
lansere nyordet «Ibster». 

Vår erfaring er at måten vi 
har 
kommu-
nisert 
Ibsenfes-
tivalen på 
de siste 
årene har 
medført 

større besøk. Årets kommu-
nikasjon har vekket inter-
esse og engasjement – og da 
tenker vi at vi er på riktig 
vei. 

Så kan vi berolige Bjørneboe 
med at det «særdeles lite 
informative programmet» 
hun referer til bare er en 
liten salgsbrosjyre – og at en 
omfangsrik festivalkatalog 
kommer nærmere festiva-
låpningen den 8. september. 

God festival!

Hanne Tømta,
teatersjef

Ida Halvorsen,
kommunikasjonssjef,  

Nationaltheatret

Hva er godt teater?

IBSEN I NY DRAKT: Nytolkning kjennetegner oppføringer av teaterklassikerne i dag, skriver 
innleggsforfatterne. Her fra stykket «Villanden en folkefiende – Enemy of the Duck» ved presenta-
sjonen av programmet av Ibsenfestivalen 2016. FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Vi er helt enige i 
at Ibsen slett ikke 
alltid trenger å 
være «aktuell».

TEATER
Hanne Tømta og  
Ida Halvorsen
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Før teppet går opp for Ibsen-
festivalen på Nationalthea-
tret, som i kveld «tjuvstarter» 
med en ny versjon av «John 
Gabriel Borkman», er det 
fristende å ta opp tråden fra 
en kommentar av Mímir 
Kristjánsson i Klassekampen 
(5. august). Kristjánsson har 
lest teatrenes sesongprogram, 
og i kommentaren raljerer 
han over at det tilsynelatende 
ikke er måte på hvor aktuelle 
de gamle teaterstykkene 
utgis for å være. Slapp av! Alt 
trenger ikke være så aktuelt, 
skriver han. Det holder lenge 
med å si at Ibsen er vår 
største dramatiker og Ham-
sun nobelprisvinner i littera-
tur. 

I Klassekampen samme 
dag kunne man lese at 
nordmenn leser stadig færre 
klassikere og at forlagene 
forsøker å løse problemet ved 
å gi bøkene ny og aktuell (sic!) 
design. 

Det paradoksale ved 
teatrenes aktualitetsjag, er at 
de egentlig slett ikke trenger 
en slik make over, for (som 
Kristjánsson skriver) vet 
teatersjefene at å «sette opp 
et stykke av Ibsen er en 
nesten like innbringende 
pengemaskin som å tvinge 
ensemblet opp på scenen for å 
spille musikal».

Hvis teatrene virkelig ville 
være aktuelle, burde de spilt 
mer samtidsdramatikk. Da 
Eirik Stubø tiltrådte som 
teatersjef på Nationaltheatret, 
tok han initiativet til en 
samtidsfestival, som skulle 
alternere med Ibsenfestiva-
len. Ibsen er det ene beinet, 
men det andre beinet må også 
begynne å gå! 

I dag er Samtidsfestivalen 
nedlagt. 

Problemet er ikke en 
manglende selvtillit på 
klassikernes vegne, men at 
det er så vanskelig å få 
publikum til å komme på 
stykker av ukjente forfattere. 
Da Thomas Ostermeier tok 
over som sjef på Schaubühne 
i Berlin i 2000, hadde han et 
program om å sette opp ny 
dramatikk, som britiske 
Sarah Kane og David Harro-
wer, og han introduserte Jon 
Fosse i Tyskland. I dag vil de 
fleste assosiere ham med 
Ibsen og Shakespeare. Hva 
skjedde? 

I et intervju jeg gjorde med 
ham i 2006, sa Ostermeier at 
Ibsen gjorde det mulig for å 
fortelle de samme historiene 

som i mye av samtidsdrama-
tikken. Som ellers skremmer 
publikum vekk. Klassikerne 
gjør det mulig å diskutere 
ømtålige tema på avstand og 
som får publikum til å slappe 
av. 

I Ostermeiers oppsetning av 
«Et dukkehjem» lot han 
stykket slutte med at Nora 
skyter Thorvald Helmer. En 
banalisering, kan man si – det 
er den vanligste innvendin-
gen mot aktualiseringer av 
klassikerne. Grunnen til at 
Ostermeier valgte å la Nora 
skyte Helmer, var ikke at han 
ønsket å lage et psykologisk 
plausibelt samlivsdrama, 
men at han ikke ville gi 
publikum muligheten til å 
identifisere seg med Nora 
som et frigjøringsikon. Han 
mistenkte at stykker som «Et 
dukkehjem» og «Hedda 

Gabler» kunne fungere som 
en form for kiosk-litteratur 
for borgerlig-intellektuelle 
kvinner. 

Ibsens stykker handler ofte 
om mennesker som lider 
under livsbetingelser de 
opplever som forflatende – og 
legger skylden på alle andre 
enn seg selv. Hvis det gjør 
Ibsens stykker aktuelle, er 
det bad news – og burde ikke 
egentlig være en kilde til 
begeistring!

Alexander Mørk-Eidems 
oppsetning av «Peer Gynt» 
fra forrige Ibsenfestival i 
2014, åpnet i et tv-studio à la 
Skavlan, med gjester som 
Therese Johaug, Per Fugelli 
og Olav Thon. Underveis i 
forestillingen dukket Erna 

Solberg og Siv Jensen opp 
som troll i dovregubbens hall 
(«Mooorna Peer!»). Mørk-
Eidem tok seg friheter med 
teksten, men ambisjonen var 
å tegne et nidportrett av det 
moderne Norge som var i 
Ibsens ånd.

Det ligger et hav av tid 
mellom Mørk-Eidems 
oppsetning og den nasjonal-
romantiske «Peer Gynt»-opp-
setningen til Edith Roger på 
slutten av 80-tallet, med 
Toralv Maurstad, Griegs 
musikk og Solveig på ski. 
Men allerede da ble den 
omtalt som en «ønskerepri-
se», og da Stein Winge tok 
initiativet til Ibsenfestivalen 
ville han vise at «nordmenn 
ikke er verdensmestre i å 
spille Ibsen». Tiden var 
overmoden for å riste opp i 
den såkalte Ibsen-tradisjo-
nen, som en i hovedsak 

skuespillero-
rientert, 
individual-
psykologisk 
og historisk-
realistisk 
forankret 
teatertradi-
sjon. 

Jeg tror 
ikke det er 

noen vei tilbake. Mímir 
Kristjánsson slår et slag for å 
la teksten stå på egne bein. La 
Dr. Stockmann være Dr. 
Stockmann, ikke Donald 
Trump. Slike metaforiske 
forflytninger er omdreinings-
punkt for mange iscenesettel-
ser, selv om ikke alle lykkes 
like godt som Mørk-Eidem. 

Men Kristjánsson har rett i at 
teatrene med fordel kunne 
avstått fra honnørord som 
«moderne» og «aktuelt», og at 
det kan gi inntrykk av en 
mangel på selvtillit på 
klassikerne vegne. Mest 
nedslående i så måte, er årets 
Ibsenfestival-program. 
Redaksjonen har lagt hodene 
i bløt og oppfunnet nyordet 

«ibster». Er du en ibster? 
Sjekk din egen score. Det er 
som redaksjonen vil forsikre 
om at Nationaltheatret ikke 
er noe så utrolig lite coolt som 
en (borgerlig) dannelses-
institusjon. Men ungdom går 
ikke på Ibsen for å få et 
lavterskeltilbud, det er jo 
fordi han representerer en 
intellektuell utfordring. Det 
særdeles lite informative 
festivalprogrammet oppleves 
antakelig like nedslående for 
regissørene og skuespillerne 
som leserne. Et stikkord for 
årets festival er at det for en 
stor del dreier seg om ny-
skrivninger. Det er en trend 
som ikke minst den festival-
aktuelle australske regissøren 
Simon Stones har stått i 
bresjen for. På pluss-siden 
kan man si at det ikke dreier 
seg om halvhjertete aktuali-
seringsforsøk. 

Men hva er hensikten med å 
resirkulere de gamle styk-
kene? Ifølge Thomas Oster-
meier er en av årsakene til at 
Schaubühne har hatt så stor 
suksess med Ibsen at publi-
kum opplever det litt som å gå 
på kino. Etter to timer har 
man følelsen av å ha møtt et 
menneske, og det opplever 
man ikke så ofte i teatret, 
hvor det stort sett dreier seg 
om ideer, kunsthendelser og 
estetikk, eller et imponerende 
skuespillerensemble. Ibsens 
aktualitet henger sammen 
med tilbakekomsten av 
tradisjonelle familieverdier – 
men også økonomisk usikker-
het og angst for sosial dum-
ping. Mens Ibsens drama-
turgi tilfredsstiller en lengsel 
etter tradisjonelle former. 

Det gjenstår å se om 
festivalforestillingene 
banaliserer Ibsen. Hvis det 
ikke er slik at forflatning og 
kulturell uthuling er tema 
som gjør Ibsen «evig aktu-
ell»?

Therese Bjørneboe
kultur@klassekampen.no

Ibsens aktualitet er bad news – og bør ikke være en kilde til begeistring.

Evig aktuell?

KOMMENTAR

Therese Bjørneboe

TALKSHOW: I Alexander Mørk-Eidems oppsetning av Peer Gynt under Ibsenfestivalen i 2014 var Peer 
Gynt på Skavlan, med Siv Jensen som troll i dovregubbens hall.  FOTO: GISLE BJØRNEBY, NATIONALTHEATRET

«Redaksjonen har 
lagt hodene i bløt og 
oppfunnet nyordet 
‘ibster’»

www.nasjonaljazzscene.no

Karl Johans gate 35 - Oslo

Høydepunkter fra høsten som 
kommer er Sly & Robbie med 
Nils Petter Molvær, Live/Lien 

John Scofield, Donny McCaslin 
Quartet, Bill Frisell, Mark Ribot 

Ceramic Dog, Cyrille Aimée, 
The Young Mothers, Hedvig 

Mollestad Trio, Craig Taborn, 
Jacob Young - Forever Young,
Arild Andersen Trio, Jassbox, 

Øyunn,  Hanna Paulsberg med 
Bobo Stenson, Bushmans 

Revenge og Huntsville for å 
nevne noen.

Oslo Jazzfestival

14. - 20. august
Med bl.a Susanna, Chestnut, 

Williams & White, Jacky 
Terrasson Trio, Ida Nielsen,

The Oslo Jazz Festival 
Orchestra 2016 

Se oslojazz.no for program

Espen Berg Trio

Onsdag 7. september
Kl. 20.00 - 200/150

Moderne og tilgjengelig med 
betydelig temperament

Jazzland recordings 
20 årsjubileum 

- 2 dagers feiring!

New Conception of Jazz 
+ Farvel

Fredag 2. september 

Torun Eriksen (Release) 
+ Bansal Trio

Lørdag 3. september
Kl. 21.00 - 250/200

Todagersbilletter 400/300
To dager som viser det beste 
fra den vitale platelabelen!

Oslotonen

22, 25. - 28. august
En samlivskabaret med Guri 
Egge, Håkon Austbø, Håkon 
Thelin og Torgeir Rebolledo 

Pedersen (også tekster) 
Musikk: Synne Skouen
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Aktualitet er blitt gullstandarden 
på norske teaterscener. Leser man 
teatrenes programhefter, er det 
ikke måte på hvor evig aktuelt et 
gammelt teaterstykke kan være. 
Noen eksempler:

Knut Hamsuns «Landstrykere» 
er ifølge Riksteatret en historie 
som «har noe å fortelle oss i dag, og 
føles stadig like aktuell». Dersom 
teatret lykkes i å gjøre forestillin-
gen aktuell, er det ingen liten 
bragd. Hamsuns August-trilogi 
handler om framveksten av 
industrisamfunnet på 1860-tallet. 

På Rogaland Teater er det 
«Markens Grøde» som settes opp. 
Teateret vil undersøke «hvordan vi 
kan anvende Hamsuns fortelling i 
nåtiden på vår søken etter den 
rette måten å leve på i en kompleks 
verden». Minus nazismen, forhå-
pentligvis. 

På Trøndelag Teater vil de 
utforske «hvordan dagens frie 
moderne kvinne ville møtt de 
samme utfordringer som Hedda 
Gabler». Det vil si dersom det er 
noen frie moderne kvinner i våre 
dager som opplever at staten 
nekter dem skilsmisse. 

På Ibsenfestivalen skal de sette 
opp Peer Gynt, som ifølge regissø-
ren er «the role Ibsen didn’t realize 

he was writing for the 21st century 
woman». På Nationaltheatret er 
«Vildanden» slått sammen med 
«En folkefiende» og flyttet 130 år 
fram i tid. Aktuelt!

Så er Henrik Ibsen også «den 
nye oljen», som skuespiller Kåre 
Conradi proklamerer i program-
met til Ibsenfestivalen. Det holder 
tydeligvis ikke å bare være gode, 
gamle Ibsen.

Selv stakkars Pippi Langstrøm-
pe får ikke være i fred. For noen 
år siden kunne Hålogaland Teater 
fortelle at Pippi er «en moderne 
karakter, hun er en anarkist og en 
rabulist». Men først og fremst 

veldig moderne da, i alle fall når 
man har fått luket ut negerkon-
gen. 

Hvis jeg kan få rette én bønn til 
Teater-Norge denne høsten er det 
denne: Slapp av! Alt trenger ikke 
være så aktuelt. Dere må ha 
selvtillit nok på Ibsen og Hamsuns 
vegne til å stole på at folk vil dykke 
ned i de litterære skattene de har 
gravd ned under føttene deres uten 
å få dem presentert som «aktuelle» 
eller «moderne».

La Dr. Stockmann være Dr. 
Stockmann! «En folkefiende» 
trenger ikke å være Donald Trump. 
La Isak Sellanraa nyte sin nord-
norske natur uten å gjøre ham til 
varsler av vår tids klimaendringer. 
Vi som kommer og ser på, vil ofte 
bare oppleve tekstene slik Ibsen og 

Hamsun skrev dem ned. Må alt 
være så nyskapende?

Skal ikke teatrets rolle også 
være som scene for vår felles 
hukommelse og nasjonale kultur? 

Det er ikke rart man blir skvet-
ten i en tid hvor det skrives mer i 
avisene om pokémonen Psyduck 
enn om Ibsens «Vildanden». Men 
også i våre dager finnes det stort 
publikums-potensiale i klassikere.  

Er det noe folk flest er kanon-
glade i, er det kanon. I breie lag av 
befolkningen ønsker folk å kunne 
vårt kulturelle grunnpensum. Det 
er derfor en utstilling med bilder 
av Edvard Munch dro én million 

besøkende i 2012. 
Det er derfor alle 
teatersjefer vet at å 
sette opp et stykke 
av Henrik Ibsen, er 
en nesten like 
inn bringende 
pengemaskin som å 

tvinge ensemblet opp på scenen 
for å spille musikal. Og det er jo 
derfor norske teatre er proppfulle 
med Ibsen og Hamsun også denne 
høsten. 

Dette er ikke noe landets teater-
sjefer trenger å unnskylde seg for. 
Tvert imot holder det å si: Henrik 
Ibsen er vår største dramatiker. 
Knut Hamsun er nobelprisvinner i 
litteratur. De er viktige byggestei-
ner i folkesjelen, og vi bør kjenne 
deres verker for å kunne forstå hva 
det vil si å være nordmann. 

Så kjære norske teatersjefer: 
Ibsen og Hamsun kan kanskje 
ikke si oss så mye om klimaendrin-
gene eller flyktningkrisa. Men det 
kommer nok folk og ser på likevel. 

Mímir Kristjánsson
mimirk@klassekampen.no

Ibsen og Hamsun er kanskje ikke aktuelle. Men det gjør ikke noe.

De evig aktuelle

«Er det noe folk flest 
er kanonglade i, er 
det kanon»

Merkedagene kommer tett i begyn-
nelsen av august i det vestafrikan-
ske landet Burkina Faso. 4. august 
er datoen for navnebyttet fra Øvre 
Volta til Burkina Faso, som skjedde 
i 1980. Det var daværende presi-
dent Thomas Sankara som tok ini-
tiativ til endringen for å markere et 
oppgjør med fortida under revolu-
sjonen i landet.

Men Sankara fikk ikke 
mye tid ved makten. 
Statskuppene har kom-
met tett i både Øvre Volta 
og Burkina Faso etter 
uavhengigheten fra 
Frankrike. Den fikk lan-
det 5. august 1960, etter å 
ha hatt selvstyre innenfor Det fran-
ske samveldet siden desember 
1958.

Kolonitida var heller ikke noen 
stabil periode i området som seine-
re skulle bli Burkina Faso. Fransk-
mennene inntok området på slut-
ten av 1800-tallet, og i 1898 trakk 

britene og franskmenne-
ne i fellesskap opp grensa 
mot Gullkysten, dagens 
Ghana. Nåtidas Burkina 
Faso ble først styrt som 
del av Fransk Sudan, før 
området fra 1919 ble skilt 
ut og styrt som egen kolo-

ni. Navnet ble Øvre Volta, siden ko-
lonien lå langs de øvre delene av 
elva Volta. I 1932 ble kolonien split-
tet opp og delt mellom de tre fran-
ske koloniene Elfenbenskysten, 
Niger og Fransk Sudan, før Øvre 
Volta ble samlet igjen i 1947. 13 år 
seinere var landet selvstendig. MME

Nytt land, nytt navn

Burkina Faso
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Kalenderen

n Økt formuesskatt, gjeninnføring 
av arveavgiften og nasjonal eien-
domsskatt for dem som eier to eller 
flere boliger. Det er AUFs krav til 
Ap-leder Jonas Gahr Støre før 
stortingsvalget neste høst, ifølge 
Dagsavisen. Ungdomspartiet, som 
denne uka er samlet til sommerleir 
på Utøya, føyer seg dermed inn i 
rekken av dem som etterlyser en 
mer kraftfull fordelingspolitikk fra 
Arbeiderpartiet. Kravene kommer 
bare kort tid etter at Ap inngikk et 
skatteforlik med de borgerlige, der 
partiet gikk med på kutt i selskaps-
skatten og lettelser i formuesskat-
ten for de rikeste. Bakteppet er at 
ulikheten vokser raskt i Norge og at 
den rikeste tidelens andel av sam-
funnsinntekten blir større.

n Kravene fra AUF bekrefter at det 
er stor utålmodighet i Arbeiderpar-
tiet hva angår sosial ulikhet. Denne 
utålmodigheten har Ap-ledelsen så 
langt ikke tatt på alvor. Partiet har 
ikke villet forplikte seg til å rever-
sere kuttene i formuesskatten og 
har som tidligere nevnt inngått et 
skatteforlik med de borgerlige som 
her og nå betyr nye millioner i 
lommene på de rikeste. Forliket er 
omstridt også internt i Arbeiderpar-
tiet, ikke minst fordi det kan gjøre 
det vanskeligere å drive en offensiv 
valgkamp mot sosial ulikhet. 
Dessverre vet vi av erfaring at slike 
forlik som regel bare betyr at 
venstresida tar en pause fra sine 
krav, mens høyresida durer videre 
med nye skattekutt. Det synes også 
nå å være tilfelle. Både Høyre og 
Frp varslet nye, store skattekutt før 
blekket på forliket var tørket. 

n Viktigere enn fortidas forlik er 
naturligvis hva Ap gjør framover. Et 
ikke-borgerlig regjeringsalternativ 
bør i 2017 gå til valg på en kraftfull 
innsats mot sosial ulikhet. En slik 
innsats kan ikke bare bestå av 
tomme ord og fraser. Ap bør gi 
velgerne et konkret skatteløfte som 
sikrer at landets rikeste tar sin del 
av regningen for det gode samfun-
net de er så heldige å få ta del i. Økt 
formuesskatt og gjeninnføring av 
arveavgiften er åpenbart gode 
tiltak for å oppnå dette. Partiet bør 
også gå en ny runde om selskaps-
skatten. Ytterligere skattekutt for 
norske selskaper er ikke noen god 
idé. I 2017 bør Ap stille til valg med 
et skatteopplegg som innfrir AUFs 
krav om å redusere ulikhetene.

MÍMIR KRISTJÁNSSON

Skatteløfte

VILDANDEN + EN 
FOLKEFIENDE – 
ENEMY OF THE 

DUCK
Av Henrik Ibsen.  

Bearbeidet av  
Thorleifur Örn Arnarsson 

og Mikael Torfason. 

Festivalåpning 
8. september
Hovedscenen

Regissør: Thorleifur Örn 
Arnarsson.

Med: Mads Ousdal, 
Eindride Eidsvold, Nader 

Khademi, Kai Remlov, 
Andrea Bræin Hovig, 

Kjersti Tveterås, Frøydis 
Armand, Lasse Lindtner, 

Anders Mordal, Terje 
Strømdahl, Elisabeth Buer 
Vase, Emily Natalie Su, Ida 

Eline Wøien, Tuva Holen 
og Louise Tofte Røiri.

Fullt kunstnerisk team:
nationaltheatret.no

THORLEIFUR 
ÖRN  

ARNARSSON 
Utdannet skuespiller på 

Island, før regiut-
dannelse ved Ernst 

Busch-høgskolen for 
scenekunst i Berlin. 

Jobber mye i Tyskland 
og på Island. Har vunnet 
flere priser, blant annet 

for Njåls saga (Reykjavik 
stadsteater, 2016). 

HEFTIG IBSEN- 
MONTASJE

Informasjonsflommen virker uen-
delig i ei tid der ethvert leksikon i 
bokform er utdatert og all verdens 
fakta er et tastetrykk unna. Postjour-

naler ligger søkbart tilgjengelig, Google 
har overtatt for klisterhjernene og Face-
book er stadig flere leseres nyhetsforside. 
På Facebook er sakene utvalgt gjennom en 
personlig tilpasset algoritme – og nyheter 
fra konspiratoriske nisje-nettsteder pre-
senteres side om side med internasjonale 
kvalitetsaviser.

Aldri har kompetansen til å 
velge ut vesentlig informasjon 
vært viktigere, aldri har den jevne  
borger lest, sett og hørt mer jour-
nalistikk enn i dag. Men avisenes 
opplag stuper verden over, me-
dieøkonomien er i krise. Antall 
journalister synker, samtidig 
som stadig flere kommunika-
sjonsrådgivere jobber med å finsli-
pe PR-budskap og styre informasjon.

Derfor er varslerne så viktige. De som 
velger å presentere viktige sannheter for 
journalister og det brede lag av en befolk-
ning som har rett til å vite. Ofte med risiko 
for egen person, som Edward Snowden, 
Robin Schaefer og den anonyme kilden 
bak Panama Papers. I En folkefiende kan 
Stockmans avsløring utvilsomt bidra til å 
redde folkehelsen i byen han bor i.

Men når Stockman smelter sammen 
med Vildandens Gregers Werle under 

sistnevntes navn i Vildanden + En folkefien-
de – Enemy of the Duck, synliggjøres også 
dilemmaene knyttet til en kompromissløs 
holdning til sannhet. Når Gregers ser det 
som sin oppgave å avsløre venners familie-
hemmeligheter, blir den personlige kostna-
den for dem katastrofal.

Hadde Gregers Werle gått til mediene med 
opplysningene, ville de neppe blitt publisert. 
Men tips til kjendispressen fører ofte til at 

dem det gjelder blir kontaktet: 
Er det hold i saken? Vil du stille 
opp og snakke om det? Det kan 
oppfattes like dramatisk som 
faktisk offentliggjøring.

Sterke personlige historier 
pirrer mediebrukere og kan 
hjelpe andre i samme situasjon, 
derfor er ikke grensen for hva 
som har offentlig interesse all-
tid gitt. Men ikke alle historier 

trenger å bli fortalt, det er ikke alt som er 
sant, som er relevant for den brede offentlig-
heten. Avsløring av private hemmeligheter 
kan også endre verden, men oftest på et in-
dividuelt nivå og ikke alltid til det bedre.

Det som gjør Ibsen evig moderne, er beskri-
velsen av det dypt menneskelige. Gregers 
Werle er både en varsler og en sladrehank. 
Den absolutte sannhet kan redde liv, men 
også ta både livsløgnen og lykken fra et 
gjennomsnittsmenneske. 

Martine Aurdal, 
DEBATTANSVARLIG OG KOMMENTATOR I DAGBLADET

IKKE ALLE  
HISTORIER 
TRENGER Å  
BLI FORTALT

Den absolutte 
sannhet

Martine Aurdal: Tar du livsløgnen fra 
et gjennomsnittsmenneske, tar du 
lykken fra ham med det samme. 
Samtidig endrer du kanskje verden.

Den islandske trioens 
oppsetning av Njåls 
saga ved Reykjavik 

stadsteater (Borgarleik-
húsið) mottok i 2016 

hele 10 Gríman-priser, 
Islands mest anerkjente 

teaterpris! Aldri har 
noen forestilling vunnet 

så mange priser.
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8   HOVEDSCENEN    VILDANDEN + EN FOLKEFIENDE

– Sannheten er vår vei framover, men enkelte sannheter vil ødelegge mer enn de heler, 
sier den islandske trioen bak Ibsen-montasjen Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck. 

IBSEN-MONTØRENE

 REGISSØR Thorleifur Örn Arnarssons 
drøm om å sette sammen Ibsens stykker 
Vildanden og En folkefiende går ti år tilbake 
i tid – til hans egen skilsmisse. 
 – Jeg var nygift da det ble åpenbart at 
forholdet ikke kunne vare. Så leste jeg Ibsens 
refleksjoner over livsløgnen og forsto at jeg 
hadde løyet for meg selv, forteller han. 
 Regissøren strevde med å skrive de 
to stykkene om til ett – inntil forfatter og 
tidligere avisredaktør Mikael Torfason 
ble med på prosjektet. De gikk tilbake til 
Ibsens originaltekst, skrev i tillegg mye 
nytt, men hele veien forsøkte de å bevare 
essensen i Ibsens skuespill.

Kompromissløs sannhetsjakt. – Ibsen skrev 
stykkene med to års mellomrom. Det virker 
som om han problematiserer sannhetens to 
sider, sier Mikael Torfason. 
 – En folkefiende viser den vitenskapelige 
sannheten, fortsetter Arnarsson: – Det er 
nesten ingen tvil om at hovedpersonen 
Tomas Stockmann har rett. Er han fanatisk? 
Ja. Men han lyver ikke. I Vildanden har 
vi den private sannheten. Gregers Werle 
reagerer emosjonelt på en familieløgn ved å 
ville avsløre løgnen. 
 I En folkefiende spiller pressen en viktig 
rolle. I dag, med fallende opplag og Face-

books nyhetspersonifisering, makter media 
fremdeles å avdekke sannhet? 
 – Vi har alle et ansvar for hva slags medier 
vi har, sier eks-avisredaktør Torfason. – Slik 
politikere representerer folket, reflekterer 
mediene hvem vi er, og akkurat nå står det 
ikke bra til i mediene.
 I det siste har likevel flere varslingssaker, 
formidlet gjennom mediene, fått en rekke 
maktpersoner til å skjelve. Selv så islendingene 
sin egen statsministeren lyve på TV da 
Panama Papers avslørte at han var involvert 
i selskap i skatteparadiser. Statsministeren 
gikk av – Arnarsson og Torfason ble enda 
sikrere på stykkenes aktualitet. 

Tar magien tilbake. De hanket inn kunstneren 
Sunneva Àsa Weisshappel som kostyme- og 
maskedesigner. Hun sørget for et friskt blikk 
på Ibsen: «Her er enda to stykker skrevet av 
en gammel mann i krise. Hvor er kvinnene?» 
 Scenograf Vytautas Narbutas bygget en 
grønn og lysende andreetasje – en fantasi-
verden for den unge jenta Hedvig, som 
viser hvordan verden kunne ha vært om 
ikke de voksne hadde knust den. Drømme-
verdenen står i kontrast til mennenes verden, 
der kjedsomhet og grådighet understrekes 
av Weisshappels fedmedrakter. 
 – Fatsuitene skal være på grensa mellom 

groteske, morsomme og vakre, sier Weiss-
happel. Hun har ingen regler om hvilke 
materialer som skal eller ikke skal brukes; 
som kunstner har hun tidligere brukt alt fra 
saueblod og melk til maling, plast og fjær. 
 – Jeg vil bringe magien tilbake til teatret. 
Det er synd at så mye av surrealismen bare 
får eksistere i barnekulturen. Hvis teatret er 
det eneste stedet for fantasi, hvorfor tar vi 
fantasien ut av det?

Blanding. I oppsetningen blandes realisme 
og fantasi, nåtid og fortid – og ulike aldre: 
Hedvig spilles av to skuespillere: én  
aldrende og én ung.  
 – Jeg tror ikke på periodedrama, sier 
regissør Arnarsson. 

PRISBELØNT: Denne islandske trioens oppsetning av Njåls Saga, Njála, ved Reykjaviks 
stadsteater mottok i 2016 hele ti Gríman-priser, Islands mest anerkjente teaterpris, noe som er 
Gríman-rekord. Fra venstre: Thorleifur Örn Arnarsson, Mikael Torfason og Sunneva Àsa Weisshappel.

>

THORLEIFUR ÖRN ARNARSSON,  
regissør. Har satt opp teater og opera 
ved en rekke store scener i Europa.

MIKAEL TORFASON, forfatter, drama-
tiker, regissør og tidligere avisredaktør. 
Bøkene hans er oversatt til flere språk.

SUNNEVA ÁSA WEISSHAPPEL,  
kunstner og kostymedesigner med  
bakgrunn fra dans, prisbelønt for sitt  
arbeid med musikkvideoer.

VYTAUTAS NARBUTAS, litauisk sceno-
graf og bildekunstner med lang bakgrunn 
fra teater, film og opera. Bor på Island.



SIDE 7 STUDIEHEFTE | Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck

HANDLINGEN I EN FOLKEFIENDE (ORIGINALMANUS):
 
Dr. Tomas Stockmann får mistanke angående vannkvaliteten i byens kurbad og sender 
vannprøver til universitetet for analyse. Det viser seg at det er helseskadelige bakterier i 
vannet. Helseturismen gir gode inntekter, og stengning og ny rørlegging vil få store  
konsekvenser for eierne.

Folk ønsker å bringe Stockmann til taushet, samtidig som de betviler resultatene av hans 
funn. I sin kamp for sannheten arrangerer Stockmann et folkemøte. Han går til angrep 
på det demokratiske prinsipp, flertallsmeningen, og setter vitenskapelig ekspertise opp 
mot uviljen til å lytte. Stockmann fremstår som en folkefiende, som overfor den massive 
dumskap trøster seg med at «sterkest er den som står alene». Omkostningene ved felt-
toget har imidlertid sin pris for både ham og hans nærmeste.

HANDLINGEN I VILDANDEN (ORIGINALMANUS):
 
Familien Ekdal lever av fotografering i et lite loftskammer med mørkeloft, hvor det 
befinner seg en skadeskutt villand og andre temmede og fangede dyr: høns, kaniner og 
brevduer. Husfaren Hjalmar Ekdal er en selvhøytidelig narr med tiltro til at han uten noen 
form for anstrengelse skal komme opp med en oppfinnelse som vil endre fotokunsten. Det 
er doktor Relling som har vært på ferde; han deler ut livsløgner i megadoser til slike som 
trenger noe å leve for.

Hjalmars kamerat Gregers Werle er ute etter «den ideale fordring» og krever full sannhet 
og åpenhet. I striden mellom Relling og Werle om hvordan en skal innrette seg og på 
darwinistisk vis føre det beste videre til neste generasjon, brukes stikk motsatte strategier.

Den som har skadeskutt villanden, sluppet unna og latt andre ta skylden for økonomiske 
misligheter på verket, er Gregers’ far, grosserer Werle. Det viser seg at han også er den 
biologiske faren til husets datter, Hedvig Ekdal, og den hun har arvet sitt svakelige syn av. 
Av denne grunn lar han også penger tilflyte familien Ekdal.

Etter avsløringen ber Gregers den fjorten år gamle Hedvig om ofre villandens liv for 
Hjalmar, men da går det galt. Hedvig skyter seg selv.
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HANDLINGEN I VILDANDEN + EN FOLKEFIENDE – ENEMY OF THE DUCK
 
Gregers Werle har funnet ut at prestisjeprosjektet Northern Oil & Gas, der broren Peter 
er administrerende direktør og han selv er forskningsdirektør, utgjør en trussel mot 
samfunnet. Feil på oljeriggene kan medføre skadelig forurensning av havet. Han mener at 
all oljeproduksjon må stoppes. Gregers bestemmer seg for å legge frem saken for bystyret 
på Miljø- & Klimakonferansen samt gå ut med saken i en kronikk i avisen Folkebudet, 
noe Peter prøver å forhindre. Ifølge Peter vil utbedring av oljerørene koste flere milliarder 
kroner – og oljeproduksjonen må stoppes i minst to år. I tillegg frykter han at investorer 
vil skygge unna selskapet. Dette vil, ifølge Peter, ikke bare være en økonomisk katastrofe 
for oljeselskapet, men for hele lokalsamfunnet; byens viktigste næringskilde gir arbeids-
plasser, og oljeinntektene finansierer velferden til borgerne.  
  Gregers mener derimot at det er en plikt å sørge for at samfunnet får kjennskap 
til enhver ny oppdagelse og delta i debatten. Dessuten «lever vi av havet vårt, av fisken i 
havet, våre naturressurser», sier han. Og ikke minst: Han har sannheten på sin side og den 
kompakte majoritet i ryggen – tror han. 

Men sannhetssøkeren Gregers Werle finner ut av enda mer: For hvorfor har egentlig den 
14 år gamle Hedvig Ekdal så dårlig syn, i likhet med Peter? Og hvorfor har den bemidlede 
Peter Werle så sjenerøst hjulpet Gregers’ venn, Hjalmar, til å bli fotograf? Familien Ekdal 
har en liten bedrift i loftsleiligheten sin, som de så vidt får til å gå rundt. Og Hedvig hjelper 
til; på grunn av sitt dårlige syn går hun ikke på skolen. Hedvigs lykke i livet er en villand. 
Villanden er skadeskutt, etter at Peter en gang skjøt etter den på jakt. Hjalmars far, gamle 
Ekdal, var også en lidenskapelig jeger i sin tid. Men etter at businessen han drev sammen 
med Peter Werle gikk skeis, og gamle Ekdal fikk skylda, nøyer han seg med å gå på jakt og 
skyte på dyrene inne på loftsrommet i leiligheten. Men verken gamle Ekdal eller Hjalmar 
skyter villanden: Villanden er det kjæreste de har – og det er Hedvig som eier den. 
  Så finner Gregers ut at Hedvig ikke er Hjalmars datter, men datteren til Peter, fra 
den gang den kvinneglade Peter fikk viljen sin med Gina. Hvordan kan skaden opprettes? 
Gregers ber Hedvig, som ellers er villig til å gjøre alt for sin far, om å ofre villanden, for slik 
å vise sin sanne kjærlighet til Hjalmar. Det ender i tragedie.

Slik handler denne forestillingen om kampen om sannheten: Peter har alt å tape på at begge 
hemmelighetene avsløres. Gregers, derimot, er villig til å ofre alt for å få sannheten frem i lyset. 
Men når bør sannheten frem – og når bringer den med seg for store omkostninger? 

Kjersti Tveterås i rollen som 
Hedvig og Mads Ousdal 
som Gregers Werle.
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ROLLER OG RELASJONER: 

En del av rollene i Ibsens originalmanus er slått sammen, og noen roller er strøket 
helt. Slik ser rollegalleriet ut i Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck:

Gregers Werle (sammenslåing  

av Tomas Stockmann og Gregers 

Werle): Forskningsdirektør i Northern 
Oil & Gas, broren til Peter Werle, 
venn av Hjalmar Ekdal.
Spilles av Mads Ousdal. 

Peter Werle (sammenslåing av grosserer Werle 

og Peter Stockmann): Administrerende direktør i 
Northern Oil & Gas, styreleder i avisen Folke-
budet og broren til Gregers Werle. (I Vildanden 
er grosserer Werle faren til Gregers, men her er 
Peter Werle altså broren til Gregers.)  
Spilles av Eindride Eidsvold.

Hjalmar Ekdal: 

Fotograf, gift med 
Gina, faren til Hedvig 
(tror han), sønn av 
gamle Ekdal og 
venn av Gregers 
Werle. Spilles av 
Nader Khademi.

Gamle Ekdal (sammen-

slåing av gamle Ekdal, 

doktor Relling og 

Morten Kiil): Hjalmars 
far, Hedvigs farfar og 
den tidligere kompan-
jongen til Peter Werle. 
Spilles av Kai Remlov.

Gina: Hedvigs mor 
og Hjalmars kone. 
Har tidligere tjent 
i huset til Peter 
Werle. Spilles av 
Andrea Bræin 
Hovig.

Billing: Medarbeider 
i Folkebudet. 
Spilles av Lasse  
Lindtner.

Aslaksen: Medarbeider i 
Folkebudet. Spilles av  
Anders Mordal.

Hovstad: Redaktør av 
Folkebudet. Spilles av  
Terje Strømdahl.

Hedvig: Datteren til Hjalmar 
(tror hun) og Gina, og barne-
barn av gamle Ekdal (tror hun). 
Egentlig er faren hennes Peter 
Werle. (Hedvig spilles her av én 
ung og én eldre skuespiller.)  
Spilles av Frøydis Armand og 
Kjersti Tveterås.
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OPPGAVER

OPPGAVER FØR FORESTILLING:

1. Tema: Handling, tematikk og tolkning: forberedelser

Sett deg inn i handlingen i En folkefiende og Vildanden. Les gjerne også teksten «Henrik 
Ibsen og kampen om sannheten» og intervjuet med den islandske kunstnertrioen som står 
bak forestillingen og annet vedlagt bakgrunnsmateriale.

 Hva tror du Ibsen ønsker å si med Vildanden og med En folkefiende?

  Hvorfor tror du regissøren ønsker å sette sammen disse to skuespillene til Vildanden 
+ En folkefiende – Enemy of the Duck? 

  Hva tenker du om forestillingens tematikk – synes du dette er relevant i dag? Hva 
kjenner du igjen fra dagens samfunnsdebatt?

 Hvilke forventninger har du til forestillingen?

2. Tema: Status

2.1  Les tekstutdrag a, fordel roller. Still opp rollefigurene, gjerne med navneskilt, og lag en 
rekke av alle karakterene ut fra sosial status. Plasser dem inn i riktig statuslinje: høyest 
rang – lavest rang. Bli enige i klassen, diskuter hva som er høyest og lavest status, og 
begrunn valgene ut fra teksten.

2.2 Les teksutdrag b, gjør samme oppgave.

Refleksjonsspørsmål: 

2.3  Hva vil det si å ha høy status? Hvem har høy status i samfunnet, i mediene og hjemme? 
Hvorfor? Hvordan får man høy status?

2.4  Hva vil det si å ha lav status? Hvem – slik du ser det – har lav status i samfunnet, i 
mediene og hjemme? Hvorfor? Hvordan har disse menneskene fått slik status?
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3. Tema: Undertekst

Hva er det karakterene egentlig mener når de snakker sammen – kan de mene noe annet 
enn det de sier? Henrik Ibsen var en av de første dramatikerne som bevisst brukte såkalt 
undertekst i sine skuespill. Dette kan gjøre dramaet mer komplekst og interessant, og det 
gir rollen større dybde. Undertekst finner vi ikke bare på scenen, men også overalt i hver-
dagen. Ofte unngår vi å si det vi mener, slik som det virkelig er. 

Dramaøvelse: «Gi underteksten». 

Les tekstutdrag 1 og fordel roller. Rydd litt plass i klasserommet og prøv å spille ut karak-
terene. Legg vekt på Hedvig og Gina. Ytterligere to i klassen får rollene som «Undertekst- 
Hedvig» og «Undertekst-Gina», som plasseres stående på hver sin side av «scenen». Mens 
tekstutdraget spilles ut, kan disse to – etter Gina eller Hedvigs replikker – rope «Frys!» og 
fylle inn en setning om hva de tror karakterene egentlig tenker. For å fortsette scenen, sier 
den som har artikulert underteksten: «Spill!»

4. Tema: Frampek og retrospektiv teknikk

Noen av Ibsens skuespill er nesten som detektivhistorier, der man kan oppleve små 
mystiske hint om ting som vil dukke opp senere. Dette kalles frampek. Ofte ser vi hos 
Ibsen også den såkalte retrospektive teknikken, der teksten gir et tilbakeblikk på noe som 
har hendt tidligere. Mye av dramaet kan dreie seg om konflikter rundt hendelser som fant 
sted før stykkets start. 

Les tekstutdrag a.

4.1  I starten av stykket snakker Peter Werle om å «… skåne øynene mine, de begynner å 
gi meg problemer.» Senere i stykket, som vi kan lese i tekstutdraget, finner vi lignende 
synsfeil hos en av de andre karakterene, hvem er det? Og hva kan dette fortelle oss 
om deres relasjon?

4.2  Hvorfor tror du at gamle Ekdal drikker inne på loftsrommet sitt – og hvorfor får han 
arbeid av Peter Werle?

4.3 Hvorfor er Gina opptatt av om Gregers fremdeles er like stygg?

OPPGAVER
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OPPGAVER

Mads Ousdal som Gregers Werle.
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OPPGAVER ETTER FORESTILLING

5. Tema: teksttolking og symbolikk 

Hva er symbolikk?

I Vildanden + En folkefiende sier Gregers: «Hjalmar, du har mye av villanden i deg, du.» 
Og senere sier Hjalmar: «Villanden er Peter Werles vingeskutte jaktbytte.» Mens Gregers 
omtales som jakthunden som dykker ned etter villanden. Hva eller hvem tror du villanden 
et symbol på? 

Familien Ekdal driver med fotografi og retusjering av bilder. Hvilken symbolsk betydning 
kan dette ha i stykket?

Hva forteller handlelista om familien Ekdal?

I Vildanden snakkes det mye om å være 13 til bords: 

I selskapet hos Werle påpeker Peter Werle overfor Gregers at de er 13 til bords. Peter peker 
på Hjalmar og sier: «Vanligvis er vi 12.» Når Hjalmar kommer hjem, og Hedvig spør hvor 
mange de var i selskapet hos Werle, svarer Hjalmar: «Vi var vel en 12–14 personer til bords.»

Den avsluttende replikkvekslingen lyder:

 Gamle Ekdal: Og kan jeg spørre hva din skjebne er?

 Gregers: Å være den trettende mann til bords.

 Gamle Ekdal: Å, faen tro det.

 Gregers: Helten er den som til slutt står alene. 

Hva betyr det å være den trettende til bords? Og hva menes med uttrykket her? Hjalmar 
vil ikke være den trettende til bords, mens Gregers på sin side, mener det er hans skjebne. 
Hvorfor? Har det å være trettende mann til bords noe å gjøre med den siste replikken, som 
er en omskrevet replikk fra En folkefiende: «Helten er den som til slutt står alene»?

Gregers sier: «Vi lever av å selge råttenskap og korrupsjon! Verdens beste land å bo i 
nærer seg på en løgn!»  

Hvordan er Vildanden + En folkefiende et samfunnskritisk stykke?

OPPGAVEROPPGAVER
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I Vildanden + En folkefiende er de to brødrene, Gregers Werle og Peter Werle, to nokså 
ulike typer. Under følger noen beskrivelser. Kan du plassere de ulike beskrivelsene på 
enten Gregers eller Peter – og begrunne valgene? Kanskje er det noen beskrivelser som 
ikke passer?  Eller passer kanskje flere og tilsynelatende motstridende beskrivelser på 
samme person?

En feig tviler, en sannhetens apostel, en moralist, en egoist, en naiv idealist, en kynisk  
kapitalist, en helt, en skurk, en tulling, en folkefiende, en folkevenn, en jakthund, en 
familiær bråkmaker, en revolusjonær, en maktglad kvinnejeger.

Historien om brødrene Peter og Gregers Werle kan leses som en «Kain og Abel»-historie. 
Hvem var Kain og Abel? Og hva er sammenhengen mellom dem og brødrene Werle?

6. Tema: Rollefabel

6.1  Skriv en såkalt rollefabel: Velg en av karakterene fra stykket og skriv karakterens indre 
monolog – hvem de egentlig er, hva de tenker og det de bærer med seg.

Gregers Werle: Skriv for eksempel om oppvekst og forholdet til mor, far og bror. Alle 
årene han bodde oppe i nord alene … Har han hatt kjæreste? Har han venner? Hvilke 
drømmer har han for fremtiden? Hvilke verdier tror han på i livet? Hvilke konflikter står  
han i? Hva ønsker han å oppnå? Hvilket samfunn ønsker han seg?

Peter Werle: Skriv for eksempel om oppvekst og forholdet til mor, far og bror. Forholdet 
til hans avdøde kone. Forholdet til Gina. Og Hedvig. Om å være far. Drømmer. Hobbyer. 
Jobb. Hvilke verdier tror han på i livet? Hvilke konflikter står han i?

Gina: Skriv for eksempel om hennes historie da hun jobbet hos Werle. Hva drømmer hun 
om? Ble livet hennes som hun hadde tenkt? Hva tenker hun om Hjalmar? Om Gregers og 
Peter Werle? Hvilket forhold har hun til Hedvig? Hvordan opplever hun det å være mor?

Hedvig: Hva hun liker å lese? Hvilke drømmer har hun for fremtiden? Savner hun venner? 
Hvilket forhold har hun til villanden? Hva synes hun om å hjelpe til i huset? Hva slags 
forhold har hun til mor, far og bestefar?

7. Tema: Tablå

7.1  Dramaøvelse: «Før og etter»-bildet. Del opp i grupper på 5–7 elever. Lag bildene 
som er skissert under, hold det i ti sekunder, skift – gjerne i sakte film – til bilde 2. Bruk 
stemningsskapende musikk for å forsterke opplevelsen. 

OPPGAVER
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Familien Ekdal: 

 Bilde 1: En (tilsynelatende?) lykkelig familie. 

 Bilde 2: Familien etter at sannheten har kommet frem.

Hedvig og villanden:

  Bilde 1: Hedvig, glad og omsorgsfull. Mor, far, Gregers i bakgrunnen, bekymret eller 
iakttagende? 

  Bilde 2: Hedvig forvirret etter å ha snakket med Gregers om å ta livet av villanden. 
Mor, far, Gregers i bakgrunnen, er de fraværende eller opptatt av seg selv?

OPPGAVER

Andrea Bræin Hovig (fra venstre) som Gina, Nader 
Khademi som Hjalmar og Kjersti Tveterås som Hedvig.
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Redaksjonen i avisen: 

 Bilde 1: Vi trykker saken! Motiverte og kampklare. Gregers til stede. 

 Bilde 2: Frykt, latskap, feighet, Werle til stede.

7.2 Skap flere tablå-bilder!

8. Tema: Sjanger

Da Henrik Ibsen fullførte En folkefiende, skrev han i et brev at han var i tvil om at han  
skulle kalle det et lystspill eller et skuespill. Det ble til at han valgte det siste. Vildanden 
har en tragisk utgang, men det har også mange komiske sider. Ikke minst blir karakteren 
Hjalmar ofte sett som en klovn, med sine pompøse, selvmedlidende trekk og sine mange 
stemningsskifter.

8.1  Tragedie, komedie, drama – hvilken av disse sjangrene vil du si at Vildanden + En 
folkefiende – Enemy of the Duck er? Hva har kunstnerne lagt hovedvekt på, synes du?

OPPGAVER

Kai Remlov i rollen som Gamle Ekdal og Mads Ousdal 
som Gregers Werle. I bakgrunnen: Frøydis Armand 
som Hedvig.
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OPPGAVER

9. Tema: Miljø og samfunnsdebatt

Mens Gregers Werle er opptatt av at feil på oljeriggene innebærer en potensiell miljøkatastrofe, 
er Peter Werle mest opptatt av det økonomiske tapet det innebærer å stenge riggene og 
utbedre skadene. Han mener firmaet «kanskje burde overveie å utbedre skaden en gang i 
fremtiden» – og frykter at Gregers’ rapport vil få store konsekvenser for et lokalsamfunn 
der oljeinntekter sikrer innbyggernes velferd. 

9.1   De to brødrene representerer to ulike holdninger til miljøspørsmålet. Kjenner du igjen 
de to holdningene fra samfunnsdebatten i dag? Hvem er det i så fall som forfekter 
holdninger som ligner Gregers’, og hvem kan Werles holdninger minne om? Hvem av 
de to brødrene holder du mest med? 

10. Tema: Demokrati og ytringsfrihet

«Som forskningsdirektør i Northern Oil & Gas har du ikke rett til noen personlig mening», 
uttaler Peter Werle, som er administrerende direktør i selskapet der Gregers Werle er 
forskningsdirektør. Peter vil nekte broren å publisere sine funn. 

10.1  Hva kaller vi dem som våger å si ifra om uheldig eller ulovlig praksis på sin arbeids-
plass – eller i annen virksomhet?

10.2  Kjenner du til Edward Snowden, Julian Assange eller Robin Schaefer? Hvis ikke, bruk 
internett og finn ut hva disse tre har gjort. Ser du noen likheter mellom disse og noen 
av karakterene i stykket?

Eindride Eidsvold i rollen som 
Gregers’ bror, Peter Werle.
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OPPGAVER

10.3  Peter Werle uttaler: «Oljeprisene er historisk lave, markedet er nervøst, noe som 
igjen skremmer bort investorene». Han bruker dette som argument mot Gregers’ 
ytringsfrihet. Hvorfor tror du han argumenterer slik? Og er det et legitimt argument? 
Tror du at dette kan brukes som argument også i samfunnet vårt i dag? 

10.4  «Jeg ber dere alle huske hva denne byen var før oljen», sier Werle. Også dagens 
Norge kan takke oljeindustrien for finansiering av et godt velferdstilbud. Diskuter for 
og imot at forurensende virksomhet, som oljeproduksjon, finansierer velferdsstaten. 
Og medfører dette at private selskaper dermed får mye fortjent eller ufortjent makt i 
samfunnet?

10.5  «Majoriteten har alltid feil» og «Helten er den som til slutt står alene», uttaler Gregers 
Werle i denne forestillingen. Hva slags syn på folkestyre og demokrati forfektes av 
Gregers Werle her? 

11. Tema: Medienes rolle

Les tekstutdrag b.

11.1  Hvem bestemmer hva som skal trykkes i en avis? Redaktøren, annonsøren, den 
offentlige mening eller andre? 

Terje Strømdahl (fra venstre) som 
Hovstad, Lasse Lindtner som Billing 
og Anders Mordal som Aslaksen i 
avisen Folkebudet.
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OPPGAVER

11.2 Hvorfor tror du at redaktør Hovstad til slutt ikke vil trykke artikkelen til Gregers?

11.3 Hvem begrenser og kontrollerer ytringsfriheten – eller trykkefriheten – i et samfunn?

11.4 Hvilke regler gjelder for redaktørens ansvar for innholdet i mediet?

11.5 Synes du at redaktør Hovstad burde trykket Gregers’ artikkel? Begrunn oppfatningen din.

11.5 Tror du denne situasjonen kunne oppstått i det virkelige liv?

12. Tema: Sannheten

12.1  Gregers er opptatt av den ideale fordring, eller det ideale krav. Hva menes med 
dette? Og er du enig i dette livsmottoet?  

12.2  En berømt replikk fra Ibsens originalmanus av Vildanden, lyder: «Tar du sannheten fra 
et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra ham med det samme.» Hva betyr det? 
Og ser du eksempler i forestillingen på at uttalelsen kan stemme?

12.3  Skal sannheten frem for enhver pris? Kan du tenke deg situasjoner der det er best å 
vite sannheten – og tilsvarende der det er best at sannheten forblir skjult? 

13. Tema: Forumteater

Teaterteoretikeren Augusto Boal utviklet forumteater – «de undertryktes teater» – som 
en slags generalprøve på virkeligheten. Dette er et spill der rettferdigheten skal seire. Vi 
legger vekt på Hedvig; barnets rettigheter står i sentrum. Øvelsen er ment for å skape 
refleksjon og økt handlingskraft ut fra elevenes egne ideer om etikk, moral og empati.

13.1 Dramaøvelse: forumteater. 

Lag en såkalt antimodell: 

Bruk tekstutdrag a (fra der hvor Hjalmar returnerer hjem etter selskapet hos Werle og til 
der hvor Hedvig får menyen overlevert).

Fordel roller og øv inn scenen. Elevene lærer replikkene noenlunde utenatt, men kan også 
improvisere i scenen, så lenge de forholder seg til plottet. Hovedrollen er den som fører 
scenen fremover og er «hoved-undertrykkeren», altså Hjalmar. 

Velg en «Joker». Denne skal stå utenfor og kontrollere spillet. Ikke overdriv, det skal være realistisk. 

Spill scenen for resten av klassen. 
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Når det er tydelig at undertrykking skjer (idet Hedvig får overlevert menyen fra selskapet, 
for eksempel), roper Joker «Stopp!» og henvender seg til resten av klassen og spør om 
det er noen som har en bedre løsning på situasjonen – en realistisk vinkel som kan hjelpe 
den undertrykte, Hedvig. 

Eleven med en ny idé går inn i scenen, overtar en av rollene – og scenen spilles om igjen. 

Eleven forsøker i sitt spill å endre scenen ved replikker som fører til en mer rettferdig slutt, 
ved å spille ut sin idé til ny argumentasjon/vinkling. De andre som spiller, må svare på 
denne elevens forslag i spillet.

Pass igjen på at det ikke overdrives i noen retning. Da roper Jokeren «Stopp!» Så prøver 
de som spiller å justere og spille scenen om igjen.

Flere elever med nye vinklinger kan prøve seg og gå inn og spille i antimodellen – helt til 
klassen har funnet en scene hvor rettferdigheten seirer.

Forumteatret kan også gjøres med tekstutdrag b som utgangspunkt, da med en mer 
samfunnsrelatert problemstilling, og der Werle er hoved-undertrykker og Gregers er den 
undertrykte.

14. Tema: Forestillingen

Les debattartiklene om aktualisering av teaterstykker. Hvor langt synes du en regissør 
kan gå i å aktualisere dramatikerens tekst eller sette teksten inn i andre sammenhenger? 
Hvordan synes du regissøren har løst oppgaven her?

Det ryktes at filmregissør Steven Spielberg var sterkt påvirket av En folkefiende da han 
lagde filmen Jaws (Haisommer). Plottet er det samme, bare satt i en ny sammenheng: 
Einstøingen som vil advare badegjester mot haiangrep, mens resten av byens overord-
nede vil ta sjansen på ikke å advare, da dette kan forårsake at feriesesongen og turismen 
forsvinner … 

Hvis du skulle vært regissør og satt opp En folkefiende, ville du satt stykket inn i en ny og 
kanskje mer moderne sammenheng? Hvilken?

Regissøren av Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck, Thorleifur Örn Arnarsson, 
er kjent for en ekspresjonistisk stil, og han er inspirert av teaterfornyeren Bertolt Brechts 
såkalte fremmedgjøringseffekt («Verfremdung»). Det vil si at man bryter illusjonen om at 
det publikum ser på scenen er virkelig. Dette skjer for eksempel ved at skuespilleren trer ut 
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av rollen sin, at man bryter ut av handlingen med musikk, eller ved å fremstille karakterer  
eller handling på andre ikke-realistiske måter. Hva betyr det at regissøren har en 
ekspresjonistisk stil? Og finner du noen eksempler på verfremdungseffekt i denne  
forestillingen?

Hvorfor tror du karakteren Hedvig i tillegg til å bli spilt av en ung skuespiller også blir spilt 
av en eldre?

Scenerommet er delt inn i to etasjer. Hvordan ser det ut nede, hvordan ser det ut oppe,  
og hva tror du er tanken bak denne inndelingen? 

Det er flere unge dansere med i forestillingen. Hvilken funksjon mener du disse har? 

Hvorfor tror du de tre mennene som jobber i avisen Folkebudet er ikledd fatsuits (fedme-
drakter)? 

Teater er et totalkunstverk som rommer mange andre kunstarter. Hvilke kunstarter er 
representert i denne forestillingen, tror du? 

Ingen teaterforestilling blir helt lik den neste. Hvilken rolle tror du publikum spiller her? 
Hvordan tror du at publikums reaksjoner (latter, klapping, uro, stillhet osv.) påvirker  
skuespillernes prestasjon?

Vekket forestillingen noen følelser eller refleksjoner hos deg? Ble du overrasket over noe? 
Synes du noe var vanskelig å forstå? Hva sitter du igjen med etterpå? Levde forestillingen 
opp til forventningene dine?

Regissør Thorleifur Örn Arnarsson (til venstre) 
og skuespiller Lasse Lindtner under en prøve.
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