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har skabt forestillinger over hele verden.
Siden 1979 har han med La Fura dels Baus skabt
operaer og udendørs forestillinger i kæmpeformat. Deres forestillinger er præget af ønsket om
at nedbryde konventioner og skabe nedværende, sensuel scenekunst ved at nedbryde barrierer
mellem performere og publikum.
Som scenograf og iscenesætter er Padrissa den
mest aktive af La fura del baus’ medlemmer. Han
er kendt som en anarkistisk instruktør, der hele
tiden skubber til grænserne for hvad teatret er
og kan. Han er interesseret i at flytte tilskueren
ind i centrum for forestillingen f.eks. ved at benytte nye teknologier i samspil med skuespillere,
artister og teaterteknikkere. Hans forestillinger
er kendetegnet ved at musikken, det visuelle og
scenografien ofte spiller en lige så stor rolle som
skuespillerne og artisternes fortælling.
De seneste år har han skabt en række operaer
på nogle af Europas største teatre. Zimmermans
Die Soldaten (2018), Haydns Skabelsen (2017)
på Oper Köln,Rossinis Le Siege de Corinthe til
Rossini Opera Festival (2017), Terre Nova Landestheater Linz (2016), Elektra NorrlandsOperan
(2014) Verdis Aida Arena de Verona Opera Festival (2013), Berlioz Trojanerne Valencia Opera, El
Palau de les Arts Reina Sofia & Marinsky Theater
(2009), Orffs Carmina Burana Quincena Musical
de San Sebastian (2009), Wagners tetralogi Niebelungens ring Valencia Opera, El Palau de les
Arts Reina Sofia (2007-2008). Mange af hans operaer kan opleves på turneer i Europa.
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INDLEDNING

En Nobelpristager i litteratur. En vanvittig roman,
der af danske avislæsere blev kåret som den bedste i det 20. århundrede. En catalansk iscenesætter fra det verdenskendte totalteater La Fura dels
Baus, som har skabt spektakulære forestillinger i
hele verden – blandt andet åbningen af De Olympiske Lege i Barcelona i 1992. Der er lagt op til
en sanselig og dramaturgisk eksplosion, når det
Kongelige Teater og Aarhus Teater åbner dørene
til opsætningen af Johannes V. Jensens berømte
roman ’Kongens Fald’.
Dette undervisningsmateriale til gymnasierne har
til formål at forberede og introducere eleverne
til forestillingen. Det er ikke nogen nem opgave,
da ’Kongens Fald’ i sig selv er et værk præget af
kompleksitet og mystik. Og da Henrik Szklanys
dramatisering af romanen i skrivende stund endnu ikke er omsat til forestilling, står mange elementer stadig hen i det spændende uvisse. Prioriteringen og fokus i dette materiale er således
at forsøge at skabe et grundlag for at forberede
sig bedst muligt på den konkrete forestilling og
samtidig skabe mulighed for refleksion over nogle
mere grundlæggende danskfaglige områder som
knytter sig til henholdsvis klassikerbegrebet samt
dramaet som genre og æstetisk kunstform. Materialet har derfor tre emneområder, som alle har
tilknyttede arbejdsspørgsmål, der kan arbejdes
med, som det passer ind i fokus og tid:
• Romanen
Det er oplagt at læse ’Kongens Fald’ som værklæsning inden et besøg i teatret. Men det er
også en udfordrende læseoplevelse, som
kræver tid og tålmodighed. Materialet er derfor ikke lagt an på, at man nødvendigvis har
læst romanen, men vil til gengæld forsøge at
introducere grundigt til den i forhold til både
Johannes V. Jensen, handling og centrale personer, historisk kontekst i den fortalte tid samt
temaer.
• Klassiker- og kanonbegrebet
’Kongens Fald’ er uden tvivl en klassiker – og
en kanoniseret en af slagsen – i dansk littera5

turhistorie. Men hvilke kvaliteter besidder den
som klassiker, og hvad udgør egentlig kriterierne for dette begreb? Og hvorfor og hvordan
overfører man overhovedet et litterært mesterværk til scenen?
• Forestillingsanalyse
En tur i teatret er for de fleste unge ikke en
ugentlig begivenhed. Det kan derfor være et
møde med en fremmed kunstform, når først
man er der, og det teateræstetiske formsprog
kan være svært at afkode og forholde sig til i al
sit nærvær og sanselighed. Så hvad er væsentligt at være forberedt på og lægge mærke til,
når man eksempelvis skal se en konges fald på
de skrå brædder.
Det er muligt at finde hele ’Kongens Fald’ som
roman på Gutenberg.org.
Vi bringer uddrag fra Henrik Szklanys manuskript til ’Kongens Fald’ til slut i dette materiale.
Vil du gerne have tilsendt hele manus, kan du sende en mail til berit.gislason@aarhusteater.dk.
Du kan også høre DRs podcast ”Klassikere Genfortalt II” (1:6), hvor Lone Hørslev genfortæller
Kongens Fald.
Arbejdsspørgsmål
På Instagram er #kongensfald fyldt med gode,
aktuelle og sjove billeder. Tjek nogle af dem og
tal i klassen om, hvilke associationer og forventninger de giver til bogen og forestillingen.
God arbejdslyst!
Peter Kennebo
Lektor, Aarhus Katedralskole

DEL I
ROMANEN
1. ’KONGENS FALD’ – EN ROMAN OM LIV OG DØD, MEST DØD…
’Kongens Fald’ er en vanvittig bog. Både hvad
angår indhold og form. Den er fascinerende og
dragende i sin voldsomme handling og sit skønne sprog, og den bliver hængende i bevidstheden lang tid efter endt læsning. Men den er også
voldsomt irriterende i alle sine urealistiske sammentræf og (mandlige) hovedpersoner, der kokser rundt i tilværelsens muligheder uden rigtigt at
gribe livet - og man får til tider lyst til at kaste den
fra sig under læsningen. Men det gør man ikke,
for den er god. Vanvittig god.
’Kongens Fald’ udkom oprindeligt som tre små
selvstændige romaner med titlerne Forårets Død
(1900), Den store Sommer (1900) samt Vinteren
(1901). De tre bind omhandlede hver en periode centreret omkring Mikkel Thøgersen og Kong
Christian d. 2 med mange forskellige bipersoner
flettet ind i handlingen. På handlingsplanet er der
et spring på cirka 20 år mellem hvert bind, så vi
følger Mikkel Thøgersen og Kongen fra ungdom
til alderdom og Mikkels død.
Romanen bliver ofte genremæssigt karakteriseret
som en historisk roman, da den udspiller sig omkring faktuelle begivenheder fra Kong Christian
d. 2’s tid i begyndelsen af 1500-tallet. Men den
er så meget mere – og andet – end en historisk
roman. Det er i bund og grund historien om, hvordan menneskets stræben efter storhed altid ender
med faldets lov. Alt, hvad der på et tidspunkt står
oprejst og har livsvilje, styrter til slut mod jorden.
Og dette eksistentielle og evigtgyldige tema er
formidlet i et guddommeligt sprog, der kan karakteriseres som prosa på lyrisk ecstasy.
Da romanen udkom vakte den ikke umiddelbart
stor begejstring. Man kunne godt se og anerkende Johannes V. Jensens sproglige talent, men
romanen manglede sammenhæng i plot og formidling og mere dybdegående psykologiske persontegninger, mente mange. Den blev ligefrem
kaldt smagløs og en knaldroman.

skrev: ’Kongens Fald er det bedste Johannes V.
Jensen har skrevet… Den sandeste bog, der er
skrevet om det danske sind.
Litteraturforskeren Sven Møller Kristensen gav
bogen følgende karakteristik:
Den er halvt fortælling og halvt digt i prosa, hurtig
handling og blodige begivenheder veksler med
stemninger af lykke og vemod og sorg, den taler
med mange stemmer: bistert, brutalt, sværmerisk,
ømt, lunt, medfølende, docerende, galgenhumoristisk, smertefuldt, og den blander naturalisme
med fantasi og drøm. Søger man sammenklangen
af alle disse toner, fællesnævneren for alle disse
elementer, så er ’Kongens Fald’ en digtning om
Eros og Døden, om vekselspillet mellem den stadig fornyede og uudslukkelige livsdrift og den altid nærværende og sikre død.
Og i nyere tid har litteraturkritiker Klaus Rothstein
også udtrykt sin begejstring: Hver linje bærer Johannes V. Jensens sproglige mestersignatur, og
alene for det skal’ Kongens Fald’ elskes. Men den
er samtidig en fri og forrygende fortolkning af
Danmarkshistorien, psykologisk portrætkunst, gotisk skæbnefortælling, brutal blodbadsroman, kulørt skattejagtroman, rørende kærlighedsroman,
skamløs knaldroman…
Det samme har de danske avislæsere af Politiken
og Berlingske, som ved to afstemninger kårede
’Kongens Fald’ som århundredets danske bog i
1999 – se hele resultatlisten fra afstemningen her:
http://www.litteraturpriser.dk/polaarh.htm.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Hvad er den vildeste skønlitterære bog – eller
tekst – du har læst? En bog, som har gjort stort
indtryk på dig og som forblev levende i dine
tanker, da du var færdig med læsningen? Forklar dit valg.

Men sidenhen har ’Kongens Fald’ ikke manglet
ros og beundring. Forfatteren Tom Kristensen
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2. JOHANNES V. JENSEN OG SAMTIDENS LITTERÆRE PERIODER
Johannes V. Jensen (1873-1950) er som forfatter
lige så fascinerende som ’Kongens Fald’. Og han
er også – ligesom romanen – irriterende svær at
sætte i bås. Han er en overgangsfigur omkring århundredeskiftet, der lever og skriver inden for flere forskellige herskende litterære perioder – men
som hele vejen er helt sin egen. Jensen fødes –
både som menneske og forfatter – ind i moderniteten, som han omfavner og skriver sig ind i i sine
tidlige værker. Præget i sin ungdom af store tænkere og forfattere som Friedrich Nietzsche, Knut
Hamsun og August Strindberg kredser han i de
tidlige værker om det moderne menneskes udfordringer og splittelse i en ny verden præget af værdisammenbrud, hjemløshed og nihilisme. Senere
hen i forfatterskabet falder han ’til ro’ og tager i
meget af sin litteratur udgangspunkt i bondekulturens oprindelse og styrke og bliver endda fore-

gangsmand for en såkaldt jysk litterær bevægelse.
Han ses ofte placeret litteraturhistorisk under det
folkelige gennembrud, hvilket ikke yder retfærdighed over for spændvidden i det komplekse og
helt særegne forfatterskab. Der er i hele forfatterskabet en spænding mellem det traditionelle og
det moderne, og litterater har i mange år diskuteret, hvilken –isme han skal placeres inden for. Den
diskussion får nok aldrig en ende og vidner om
et forfatterskab, der stadig er lige så levende og
vitalt, som da bøgerne blev skrevet. Utallige store
danske forfattere som blandt andre Tom Kristensen, Martin A. Hansen og Klaus Rifbjerg har da
også udtrykt deres respekt for og gæld til Johannes V. Jensens, og han nåede også selv at opleve
en af de største formelle anerkendelser i verden,
da han i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Lav et portræt af forfatteren Johannes V. Jensen ud fra jeres fagbøger i dansk eller brug eventuelt disse
links:
• Forfatterweb: https://forfatterweb.dk/oversigt/zjvjensen00
• Epoke: https://www.e-poke.dk/jensen.php
• Den Store Danske: http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1900-14/
Johannes_Vilhelm_Jensen
• Litteratursiden: https://litteratursiden.dk/forfattere/johannes-v-jensen
• Johannes V. Jensen Museet: http://jensenmuseet.dk/
Kom omkring følgende spørgsmål og emner:
• Hvor er Johannes V. Jensen født, og hvilken betydning i forfatterskabet får hjemegnen?
• Hvad er interessant og specielt ved Johannes V. Jensens to første romaner ’Danskere’ og ’Einar
Elkær’?
• Beskriv Johannes V. Jensen udvikling fra modernist til hans tilknytning til det folkelige gennembrud
• Giv en kort karakteristik af værkerne ’Digte (1906)’, ’Himmerlandshistorier’ og ’Den Lange Rejse’
• Hvad dækkere genren ’Myter’ over hos Johannes v. Jensen?
• Hvor mange danske forfattere har modtaget Nobelprisen i litteratur – søg på nettet.
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3. HANDLINGEN I ’KONGENS FALD’
Der sker meget i ’Kongens Fald’, der har et stort
og sammenflettet persongalleri og strækker sig
over mange år – og indeholder mange sjove og
urealistiske tilfældigheder. Her kommer derfor et
handlingsresumé med de væsentligste begivenheder og personer.1
FØRSTE DEL: FORÅRETS DØD
I åbningsscenen omkring år 1497 er studenten
Mikkel Thøgersen på vej tilbage fra en landtur til
København. Han stifter bekendtskab med nogle
lejesoldater heriblandt junker Otte Iversen. De
begiver sig ind mod København, hvor Mikkel på
afstand betragter den unge kongesøn Christian,
der er på druktur.
Mikkel Thøgersen bliver smidt ud af Universitetet. Han møder Otte Iversen igen. Otte er på vej
i krig mod Sverige, men inden han drager i krig
er han sammen med den jødiske pige Susanna
Speyer i en scene, hvor det er svært at afgøre,
hvem der forfører hvem. Mikkel har været hemmeligt forelsket i hende, og da han ser Otte som
skyldig i, at Susanna ender i gabestokken for hor,
beslutter han sig for hævn. Mikkel tager til sin
hjemegn og besøger sin far og bror. Mikkel hævner sig her mod Otte Iversen, da Mikkel voldtager Ane Mette, en pige fra egnen, som Otte er
forelsket i. Otte kommer hjem fra krigen i Sverige og rider med al hast gennem landet. Da han
kommer til Himmerland erfarer han, hvad der er
sket. Han rider i dyb sorg tilbage til familiens herregård Moholm. Efter sin forbrydelse lader Mikkel
sig hverve som lejesoldat. Han overlever med nød
og næppe krigen mod ditmarskerne.
ANDEN DEL: DEN STORE SOMMER
Næste gang vi møder Mikkel Thøgersen er omkring 1520, hvor han arbejder for bispen Jens Andersen Beldenak i Odense. Den tilsyneladende
forældreløse yngling Axel ankommer til bispegården for at levere en besked til bispen. Jens

Andersen læser beskeden og sender ham videre med en ny besked til Børglum i Nordjylland i
selskab med den noget ældre Mikkel Thøgersen.
De rider sammen gennem Jylland, og på turen
fortæller Axel om et slags skattekort skrevet på
hebraisk, som han har fået af en gammel mand.
Mikkel og Axel er forskellige som dag og nat.
Axel er sorgløs og udadvendt og nærer stor tiltro
til livet, mens Mikkel er indesluttet, eftertænksom
og skeptisk. Hjemme i Himmerland erfarer Mikkel, at både Otte Iversen og Ane Mette er blevet
gift – men ikke med hinanden, som var planen.
Samtidig viser det sig, at et af de breve, som Axel
medbringer, skal afleveres til Otte Iversen. Under
sit korte besøg hos Otte Iversen fortæller Axel
om det hebraiske dokument og afslører over for
sin vært, at han har fået det foræret af en gammel
mand, en jøde ved navn Mendel Speyer. Det går
op for Otte Iversen, at Axel er resultatet af Ottes
fortvivlede nat med Susanna i København mere
end 20 år tidligere. Med en undskyldning sender
Otte Axel videre for natten. Forbindelsen mellem
de to går aldrig op for Axel. Imens besøger Mikkel Thøgersen sin broder Niels og deres aldrende far, smeden Thøger.
I næste kapitel skriver vi november 1520, og Mikkel Thøgersen befinder sig igen i Jens Andersen Beldenaks følge. Jens Andersen er rejst med
kong Christian 2. til Stockholm, og efter et besøg
i kongens sauna får Mikkel Thøgersen til opgave
at overlevere en kort besked på latin til ærkebiskop Gustav Trolle. Den korte latinske sætning
lyder consummatum est – det er fuldbragt – de
sidste ord, Jesus sagde på korset. Og med de ord
indledes en af de mest dramatiske begivenheder i
Nordens historie, Det Stockholmske Blodbad. Efter besøget hos Gustav Trolle bliver Mikkel Thøgersen indlemmet i kongens følge, og samtidig
møder han igen Axel. De to fester en enkelt nat i
Stockholm, hvor de møder den prostituerede Lucie. Næste morgen indfinder Mikkel sig hos kongen, og mens Axel og Lucie ser til fra et vindue,

1 Resumeet er en redigeret udgave af Wikipedias handlingsresume:
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongens_Fald
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oplever han på nærmeste hold, hvordan op mod
hundrede af Stockholms fineste borgere bliver ført
til skafottet og henrettet på kong Christians bud.
Efter blodbadet i Stockholm bliver Mikkel Thøgersen syg. Axel opsøger Mikkel, da de begge
tror han ligger på sit yderste. Mikkel tilbyder at
oversætte det hebraiske dokument, som Axel aldrig har fået oversat, af frygt for at nogen skulle
stjæle hans skat. Axel afviser. Ingen af dem ved på
det tidspunkt, at skøgen Lucie for længst har stjålet dokumentet. Mikkel bliver rasende over Axels
mistro, og hadet mod Axel giver ham styrke i sygdommen. Mens Mikkel kommer sig, bliver Axel
gift med pigen Sigrid, som han længe har lagt an
på. Få dage efter brylluppet stikker Axel dog af
for at opsøge ungdomskæresten Kirsten i Danmark. Beruset af kærlighed til Sigrid og længsel
efter Kirsten, beslutter han at ride den lige vej til
Danmark, men farer i stedet vild i en svensk skov.
Her møder han hedningen Kese og hans datter,
Magdalene. Glemt er Sigrid og Kirsten, og Axel
tilbringer i stedet vinteren sammen med Magdalene i skoven.
Sommeren efter forlader han Magdalene, og kort
tid efter krydses Axel og Mikkel Thøgersens veje
for sidste gang. Mikkel har orlov fra kongens tjeneste for at rejse til det hellige land, men først vil han
aflægge sin hjemegn et besøg. På vej mod hjemmet
hører Mikkel om et stort bryllup, hvor Axel skal giftes med Inger. Hurtigt går det op for Mikkel, at Inger er hans egen datter og resultatet af hans hævngerrige voldtægt mod Otte Iversens forlovede Ane
Mette. Mikkel ønsker ikke at møde Inger på trods
af opfordringerne fra Axel, og i stedet følger Axel
ham på vej over Hvalpsund. Hadet mod Axel brænder imidlertid stadig i Mikkel, og da de to er nået
et stykke undervejs slår Mikkel Thøgersen Axel
hårdt over knæet med sit sværd. Derefter åbner han
hornkapslen, hvor Axel har gemt det hebraiske dokument, men beholderen er tom. Da Axel vågner
bliver han hjulpet til en lokal kro, men såret efter
Mikkel Thøgersens sværd vil ikke hele, selvom Axel
får behandling og operation af den noget suspekte
kvaksalver Zacharias og få dage efter dør Axel.
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Christian d. 2. er ved at miste grebet om magten
i Norden. I 1523 befinder Mikkel Thøgersen sig
igen i kongens følge, da kongen en skæbnesvanger nat besegler sin skæbne på Lillebælt. Kongens forhandlinger med den jyske adel er brudt
sammen, og igen og igen sejler den faldne konge
frem og tilbage mellem Middelfart og Snoghøj
uden at kunne beslutte sig for, om han skal fortsætte forhandlingerne i Jylland eller forlade riget.
Da dagen gryr befinder han sig i Middelfart, og
han vælger derfor at tage tilbage til København.
I Kvorne græder Inger over Axel, som hun jo har
mistet. En nat besøger han hende med sin kiste
på ryggen, og hun bønfalder ham om at tage hende med i graven, men Axel nægter. Han går tilbage til sin grav, og hun ser ham ikke igen.
TREDJE DEL: VINTEREN
Romanen springer endnu engang i tid, og vi er nu
i 1535. Mikkel kommer hjem fra sin pilgrimsrejse
til det hellige land. Alt virker uforandret, men der
er ved at ske omvæltninger. Bønderne på egnen
gør oprør, brænder herregården Moholm og dræber Otte Iversen. Ved siden af Otte ligger Steffen af Kvorne, den mand, som Ane Mette giftede
sig med efter Mikkels voldtægt. Mikkel har overværet bøndernes oprør, og nu er alle Ane Mettes
mænd samlet: den hun holdt af (Otte), den der
holdt af hende (Mikkel) og den, hun giftede sig
med (Steffen).
Bønderne besejrer adelsmændene i et slag ved
Svenstrup by. Krigslykken varer dog ikke ved:
Bønderne under Skipper Clement besejres i et
slag ved Aalborg kort efter. Kongens trofaste forbundsfælle, ærkebisp Trolle, såres dødeligt, og
andre enten begår selvmord eller bliver myrdet.
Kong Christian bliver sat i fangenskab på Sønderborg Slot, og Mikkel bliver tjener for ham og
medfange.
Kongen og Mikkel diskuterer, om jorden drejer
om solen eller omvendt. For at få svar på dette
rejser Mikkel til Lübeck til ’troldmanden’ Zachari-

as (som tidligere behandlede Axels sår uden succes), som må vide besked. Han har et hemmeligt
middel: Et dværgmenneske, som har fået fjernet
hovedskallen, så hjernen uhindret kan vokse. Denne homunculus hedder Carolus og er kongens
uægte søn. Zacharias og Mikkel aftaler, at han
skal komme tilbage næste dag for at få svaret.
Men Mikkel falder hen i feber. Han kommer til
at røbe i byen, hvem Zacharias gemmer i sit hus.
Zacharias og Carolus bliver brændt på bålet. Mikkel vender tilbage til Sønderborg med uforrettet
sag. I mellemtiden er Mikkels barnebarn Ide kommet til slottet sammen med en Jakob spillemand.
Mikkel er meget syg, men han får det bedre og
bruger tid på at fortælle kongen historier om slagmarkerne i Europa. Kongen viser Mikkel Ide, men
Mikkel vil ikke have noget med hende at gøre; han
har ingen børn, siger han. Mikkel dør, og romanen ender med, at Jakob Spillemand hænger sig
selv i et træ i gården.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Hvis I har læst ’Kongens Fald’, kan I læse resumeet og vurdere, om det er dækkende, eller
om der mangler noget eller er overflødige informationer.

4. PERSONERNE I ’KONGENS FALD’ – CITATMOSAIK
FRA ROMANEN:
’Kongens Fald’ har et stort persongalleri. De vigtigste personer optræder selvfølgelig også i Henrik Szklanys dramatisering. En afgørende ændring
i dramatiseringen er, at Axel og Ingers datter Ide
har fået en afgørende rolle, da hun her fra begyndelsen af stykket bliver fortælleren, som binder de
enkelte scener sammen, hvor hun i romanen først

optræder ganske sent i handlingen. Men Ide er
også i romanen personen, der faktisk binder alle
personerne i Mikkel Thøgersen-fortællingen sammen, da hun fødes som barn og barnebarn af de
forskellige hovedpersoner, som illustreret nedenfor.

Mikkel & Ane Mette

Otte & Susanna

Inger

Axel

Ide
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Livet slår. Livet tager.
Mikkel Thøgersen

Her er en kort citatpræsentation fra romanen af
de væsentlige personer:1

Axel saa aabent op. I det samme kendte Otte
Iversen ham. Det var Susannas Søn.

MIKKEL THØGERSEN:
Drømmeren Mikkel – søn af smeden Thøger. En
tragisk figur - der bliver kaldt Storken på grund af
sin lange, tynde statur - med en konstant længsel
efter noget mere end det, livet tilbyder ham. Ude
af stand til rigtigt at involvere sig i livet bliver han
en handlingslammet tilskuer, der styres af indre og
ydre kræfter og omstændigheder, han aldrig helt
formår at kontrollere. Mikkel identificerer sig fra
sit første korte møde med Kong Christian d. 2 –
blandt andet fordi de begge er rødhårede - og
han kommer til at følge hans liv først på afstand
og til sidst som frivillig medfange på Sønderborg
Slot, hvor han dør.

Det var Susannas Søn. Otte Iversen spurgte noget efter grumme usikkert, om han kendte nogen
i Helsingør. Axel rystede paa Hovedet og tog igen
fat paa Spisningen. Idet han kom frem med Hænderne, kendte Otte Iversen dem, det var hans
egen Slægts korte Klør. Da fik han som en Rørelse.
En stor Uro slog ham ved Hjærtet. Der sad hans
gamle Synd levende og graadig! Nu virkede den
gamle Forbandelse.

Lidt efter glemte Mikkel alting om sig. Han tænkte
igen paa sit mislykkede Liv, op og ned, han følte
sig træt af alle de Mil, han havde vandret efter
Umuligheden. Hvordan det saa var gaaet til, han
havde forvist Lykken fra sit Hjærte og var bleven
en hjemløs mellem glade Folk. Medens han stod
lænet til Hellebarden, digtede han fire latinske
Heksametre, hvis Mening var:

Det var nu fyrretyve Aar siden Mikkel saa Kongen
første Gang som sekstenaarig Prins, da han sværmede i de rige Købmænds Boder i København.
Da havde Kongen sit vinrøde Haar, og da var
hans Haandbage endnu glatte og ubeskrevne. Nu
stod Haaret ham vintergraat og busket om Hovedet som en forladt Fuglerede, og hans knoklede
Hænder var tæt gennemvævet af Rynker og svulne Aarer.

Jeg mistede mit Livs sande Foraar i Danmark af
Længsel efter Lykken i det fremmede; og derude fandt jeg ingen Lykke, for jeg led overalt af
Hjemve efter mit eget Land. Men da Alverden tilsidst lokkede mig forgæves, da var endelig ogsaa
Danmark døet ud af mit Hjærte; saaledes blev jeg
hjemløs.
OTTE IVERSEN:
Den rige Junker (godsejer) fra Mikkels hjemegn.
Er som ung soldat hemmeligt forlovet med Ane
Mette, men er alligevel sammen med Susanna en
nat og bliver dermed far til Axel. Bliver aldrig gift
med Ane Mette, da hun jo får et uægte barn på
grund af Mikkels voldtægt af hende. Otte Iversen
bliver dræbt af bønderne under Grevens Fejde.

KONG CHRISTIAN D. 2.:
Kongen, hvis handlinger vi følger på afstand gennem Mikkel i hele romanen. Ender som fange på
Sønderborg Slot sammen med Mikkel.

SUSANNA:
Jødisk pige, som Mikkel som ung er hemmeligt
forelsket i, men som er sammen med Otte Iversen og bliver straffet for hor. Får sønnen Axel, som
sættes i pleje lige efter fødslen.
Her, hvor det frie Sommernatslys faldt ind ad Lugen, saa Otte, hvor hun var dejlig, mørk og hvid
som Natten og Dagen, et Solbarn fra en Verden,
han ikke kendte — se hun var skinnende hvid og
skygget af gylden Brunhed, som havde hun været
helt solbrændt, før hun voksede til og blev hvid.
Og hendes Blod var som Natten og Dagen, vildt
og uskyldigt.

1. Samtlige citater fra romanen er fra http://www.gutenberg.org/ebooks/36942
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ANE METTE:
Sund bondepige fra Mikkels og Otte Iversens
hjemegn. Går som ung og venter på Otte Iversen,
men bliver voldtaget af Mikkel. Gifter sig efterfølgende med en lokal bonde.
Saa fik Mikkel da Ane Mette at se. Lige til det
Øjeblik han stod foran hende, havde han ikke
kunnet forestille sig hende som anden end den
lille gulhaarede Pige med den skære Hudfarve,
og nu saa han hende som ved et Under forvandlet til en høj fuldstændig Jomfru; hendes Haar lyste i den stille Stue, hun var hvid og skær som et
Barn endnu med en rød Mund og rene lyseblaa
Øjne. Saadan maatte Freja have set ud.
AXEL:
Den spontane, livsglade og lidenskabeligt umættelige uægte søn af en elskovsnat mellem Otte
Iversen og Susanna. God ven med Mikkel, indtil
Mikkel bliver fornærmet på ham og slår ham ihjel.
Selv i graven kan han ikke finde ro, men må stå
op og bede Inger om at lade være med at sørge
over ham. Far til Ide.
To Dage efter at han var bleven gift, red han sig
en Morgentur ud i Landet sønden for Byen. Og
da han nu var saa ubeskrivelig glad ved Tanken
om Sigrid, saa stærk og vaagen, kom han til at
tænke paa Kirsten i Danmark. Det var hans eget
Hjærte, der raabte, men han hørte Raabet som
kom det langt borte fra; hans Hjærte raabte af
sin Rigdom ved Sigrid, og han hørte det som om
Kirsten kaldte. Han blev saa stormende varm af
Elskov, at han red til i Firspring. Mindet om Kirsten rykkede ham nær, han maatte se hende.
SIGRID:
Svensk smuk pige, som Axel bliver vanvittigt forelsket i og gifter sig med – indtil han forlader hende efter to dage.
Sigrid havde Træk, der gjorde, at hun lignede sig
selv som Barn, og dog kunde man se, hvordan hun
vilde blive som gammel Moder; Sigrids milde Ansigt syntes et Mysterium af Menneskets tre Aldre.

LUCIE:
Prostitueret pige, som Axel er sammen med den
nat, hvor han er blevet rablende forelsket i Sigrid.
Lucie, Tusmørkets Barn . . . hun var dog ung. En
falden Engel var hun, ja et Menneske. Hendes
Bryn var vokset sammen mellem Øjnene, Tusmørket havde signet hende i Panden med en flyvende Flagermus. Le kunde Lucie slet ikke, kun grine
glædeløst som et umælende, der venligt og advarende viser Tænder. Hun lod sig kun nu og da
formilde, og da lignede hendes Smil en Septemberdag i Danmark, naar sorgløse Fugle styrter sig
i Sværm under den forklarede Himmel, medens
de falmende Blomster staar stille og ved bedre
Besked. Ak, Lucie var ikke tyve Aar, og hendes
Bryst hældede allerede, det var desværre sejgt
som nedfalden Frugt. Lucie, hun kunde tralle en
Visestump, men glad var hun ikke. Hun forstod
ingenting, andet end at flyde nedad, som et synkende Menneske mod Havsens Bund. Det var af
hendes fri Vilje, og derfor havde hun en uhjemlig
Kulde i sit Væsen; men uden selv at vide deraf
udtrykte hun enfoldig Undren ligesom Skarnbassen, der er falden om paa Ryggen i Hjulsporet og
marcherer paa Stedet med Benene opad sit Liv
ud, til det knusende Hjul kommer.
ZACHARIAS:
Spåmand og kvaksalver, der opererer Axel, da
han er såret af Mikkel Thøgersens sværd (og måske er operationen skyld i Axels død), og den som
Mikkel rejser til for at få afgjort Mikkel og kongens diskussion, om solen drejer rundt om jorden
eller omvendt. Har ’opdrættet’ kongens uægte
søn Carolus, som er en spøgelsesagtig dværg/
homonculus.
Han var graabrun og vissen i Huden, de flade Læber var skimlede. Gummerne og de halvraadne
Tænder saa ud, som havde han drukket ædende Syrer. Øjnene skinnede i det røde, og der var
krudtblaa Skygger under dem, Haaret lignede
Hø, som er bleven fordærvet af Fugt, selv det lille
Overskæg var jordslaaet i Kuløren ligesom gæret Hø. Han var rap i Vendingen som et Firben,
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Stenene Kong Christian har slynget mod himlen,
begynder nu at falde.
Ide

Zacharias, de mørke Hænder saa ud til at have
været i mange Slags Svinerier. Og der var en Lugt
ved ham, en tør og harsk Lugt som den, Padder
og andre Krybdyr udsondrer.
JAKOB SPILLEMAND:
Spillemand, der drager landet rundt med Ide
og som bringer Ide til Mikkel og kongen i deres
sidste tid på Sønderborg slot. Han ender med et
mentalt sammenbrud, hvor han i en tid hallucinerer, inden han dør.
Jakob drak for at komme sig, men det varede
ikke længe, før han begyndte at se Kaniner. Han
jagede rundt med Kaniner, som alene han kunde
se, og Folkene paa Slottet havde mange Løjer af
ham. En Dag mødte Jakob til sin Skræk en Kæmpekanin i Porten, den var saa stor som en Ko, og
han kaldte Vagten til Hjælp, skreg, fægtede og
tog Livtag, og alle Drabanterne paa Slottet stod
rundt om ham og vred sig af Latter. I en tre Dages
Tid var Jakobs vilde Kampe med usynlige Dyr Kilden til den største Morskab. Han jagede i Timevis
inde i Slotsgaarden, hvor man lod ham gaa, da
han ingen Skade kunde gøre der, og de saa ham
stable Hjørnerne fulde af døde Rotter og Kaniner;
han slog saa mange ihjel, at han maatte række
sig paa Tæerne for at naa op paa den indbildte
Bunke.
IDE:
Døvstum datter af Axel og Inger.
Vagten nede i Porten havde bedre Humør, han
lyste med Lygten paa Ide og saa, hvor hun var fin
og hvid. Da hævede han lumskelig Lygten i Vejret, saa at de stod i Mørke, og tog Ide om Hoften
med sin store Næve. Hun kastede sig til Side, og
der kom et Brøl fra hende, fra Struben, dybt og
raat som fra et ukendt Dyr, det gjaldede under
Porthvælvingen og hørtes over hele Slottet. Herre Jesus! Soldaten sank i Knæ og veg baglængs
tilbage ind i Porten.
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Carolus:
Kongens uægte søn, som Zacharias bruger til at
filosofere over og løse vanskelige spørgsmål. Han
er ifølge Zacharias verdens klogeste menneske,
og Zacharias har opereret hans hjerneskal væk,
så hjernen kan vokse sig større. Han er dværg, og
det man kaldte en homonculus – et kunstigt lille
fremstillet menneske. Carolus bliver brændt som
heks/troldmand på bålet sammen med Zacharias.
Se, se, se! lød det med stormende Vælde fra
hundrede Munde mellem Tilskuerne. Og da Mikkel saa til, bemærkede han, at Carolus’ Hoved
havde rejst sig deroppe paa Baalet. Han laa midt
i Ilden og var øjensynligt levende endnu, men
Hovedet laa ikke formløst, det stod fuldt ud fra
Brynene i to tydeligt adskilte Halvdele, som hver
for sig igen var delt i fyldige Vindinger.
Se! skreg Mængden i Rædsel. Og det var et grufuldt Syn, Blodet stred i det voldsomt spændte
Hoved, Aarerne brød tykke og levende ud mod
Huden. Hele Hovedet rørte paa sig, det lavede
sig til Spring. Der maatte foregaa en Kamp i dets
Indre. Se nu! lød det i vildeste Ophidselse, se nu,
se, se! Aarerne havde aabnet sig, og det sorte
Blod krøb ud som Orme, der væltede sig i Ilden.
Hovedet revnede paa flere Steder og begyndte
at forkulle, der satte sig smaa Flammer rundt om
paa det. Men ovenover det falmede Ilden snart
og blev grøn som Edder, snart blussede den og
løb i røde Hvirvler. Baalet var nu paa sit højeste,
det var en eneste stormsusende Lue. Der var
kun en lille sort Stump tilbage af Zacharias. Saa
skred hele Baalet paa en Gang sammen og blev
en hvidglødende Hob. Heden slog saa stærkt ud
derfra, at de nærmeste fik Vabler i Ansigtet, der
opstod Trængsel og Panik. Men saa var det forbi.

5. HANDLINGENS HISTORISKE TID: CIRKA 1497-1535
Johannes V. Jensens første roman har titlen ’Danskere’. Allerede her ser man en vedvarende interesse hos ham for at undersøge og forholde sig til
det danske folk, og han bliver gennem hele forfatterskabet en betragter og beskriver af Danmark
og danskerne. Han bliver dog aldrig en provinsiel
nationalist, men rejser gennem hele livet verden
rundt. Og han befinder sig lige godt ved Limfjordens vand og i hjemegnen Himmerland som ved
Mississippi-floden i Memphis, Tennessee.
’Kongens Fald’ er også et forsøg på at sætte
ord på den danske folkesjæl og karakter. Som i
mange andre af livets spørgsmål har Jensen en
klar holdning til, hvad der karakteriserer danskerne, og hvad der har bragt os fra storhed til
den lilleput-position, som det moderne Danmark
indtager. I sit forsøg på at formulere danskernes
nationale karaktertræk og særegenhed vælger
han at placere handlingen i ’Kongens Fald’ i en
historisk periode og hos en magtfigur, der for
ham repræsenterer begyndelsen på det danske
forfald – tabets og tvivlens tid: Kong Christian
d. 2’s Danmark i begyndelsen af 1500-tallet. En
periode fyldt med dramatiske konflikter, kampe
og krige. ’Kongens Fald’ er selvfølgelig et fiktivt
skønlitterært værk, og skal læses som et sådant,
men Johannes V. Jensen har i romanen taget udgangspunkt i og brugt mange faktuelle historiske
begivenheder som ramme for fortællingen. Romanen er derfor også et fint sted at blive klogere
på Danmarkshistorien omkring år 1500, og samtidig bidrager det til forståelsen af romanen og
skuespillet at kende til den historiske kontekst.

Carl Bloch: Christian II i Fængslet paa Sønderborg Slot (1871)
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ARBEJDSSPØRGSMÅL
Lav ud fra jeres historiebøger eller eksempelvis danmarkshistorien.dk en skriftlig, mundtlig eller
pp-fremstilling af de væsentlige historiske begivenheder i Danmark i begyndelsen af 1500-tallet, som
blandt andet omhandler:
•
•
•
•
•
•
•

Christian d. 2.
Grevens Fejde
Skipper Clement
Felttoget i Ditmarsken
Det Stockholmske blodbad
Gustav Trolle
Jens Andersen Beldenak

ARBEJDSSPØRGSMÅL
En af de mest berømte scener i dansk litteraturhistorie er scenen i ’Kongens Fald’, hvor Christian d. 2.
om natten d. 23. februar 1523 sejler frem og tilbage omkring 20 gange mellem Hønborg i Jylland og
Middelfart på Fyn i tvivl, om han skal blive i Jylland og tage kampen op med sine fjender, eller om han
skal opgive kampen for et forenet Danmark. Scenen er ofte udpeget som romanens dramatiske højdepunkt og dens digteriske hovedformulering af TVIVLEN som et dansk nationalkarakteristisk personlighedstræk, som denne nat bliver begyndelsen på enden for Danmark som en stor og stolt civilisation.
LÆS UDDRAG 1 FRA MANUSKRIPTET (SIDE 58-63) TIL SLUT I DETTE MATERIALE.
• Dramatiser uddraget med personer, der spiller kongen, Mikkel og Ide.
• Kongen vender i uddraget om 5 gange – hvilken argumentation/tanker får ham til at vende om de
forskellige gange?
• Hvad menes med citatet (som er taget direkte fra romanen): Nej der staar skrevet, at den, der tvivler,
altid, altid skal ende med at undlade, han skal ende med at lade den Sag falde, der er Genstand
for hans Tvivl.
• Undersøg på nettet, om historien om Christian d. 2’s sejlads frem og tilbage på Lillebælt har hold i
virkeligheden eller mere er en myte.
• Kan man overhovedet tale om, at tvivlen, handlingslammelsen og den manglende evne til at træffe
en beslutning er et specielt dansk karaktertræk? Argumentér og kom med eksempler.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Find andre eksempler på historiske romaner? Hvad kan være intentionen med og fordelen ved at tage
udgangspunkt i en historisk begivenhed, historiske personer eller en historisk periode i et stykke skønlitteratur?
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6. EN SMUK, SANSELIG OG STINKENDE SPROGBLOMST
Er handlingen i ’Kongens Fald’ tragisk, desillusionerende og pessimistisk kan det samme ikke
siges om sproget og stilen. Tyve år før man normalt rent litteraturhistorisk taler om stilarten ekspressionisme som et voldsomt, sanseligt, metaforisk, musikalsk og utæmmet sprog lever romanen
i høj grad op til denne karakteristik. Uanset om
handlingen beskriver hovederne, der falder for
sværdet i Stockholm, eller om vi er tilskuere til
en af de mange erotiske scener, lyser sproget i
’Kongens Fald’ konstant som et sprudlende orgie
af smukke og sanselige beskrivelser. Men selv i
de mest voldsomme og makabre scener (og dem
er der mange af) fremstår sproget også køligt
observerende og beskrivende og holder en kynisk – og lyrisk - distance til den skræmmende
handling. Det bliver en form for æstetisering af

det grimme, altså at en umiddelbar uhyggelig og
voldsom begivenhed – eksempelvis en hestepartering – gøres smuk og sanselig i den sproglige
fremstilling af den.
Bogen er blevet kaldt den mærkeligste blanding
af epik og lyrik i dansk litteratur, og det symbolmættede sprog taler hele tiden til læserens sanser, der aktiveres uafbrudt. Herudover brydes det
episke handlingsforløb med jævne mellemrum
med sproglige sidespring, drømmeagtige scener,
fortællerkommentarer og stilbrud. Eksempelvis
består flere af kapitlerne af drømmeagtige myter, for eksempel kapitlet ’Grotte’, som tager udgangspunkt i et gammelt sagn og Eddadigt om
de to Jættekvinder Menja og Fenja, der optræder i forbindelse med Mikkels dødsangst.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Læs citatbeskrivelserne af hovedpersonerne i afsnittet ’Personerne i ’Kongens Fald…’ ovenfor. Vælg
tre personer ud og kom med jeres bud på, hvordan I ville fremstille denne figur i teaterstykket: hvordan
skulle de se ud, hvilket noget tøj skulle de have på, hvilket følelsesmæssigt udtryk skulle de have?
Argumentér for jeres ’billede’, ud fra hvilke ord i citaterne I hæfter jer ved og tager udgangspunkt i.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Vælg ud fra citatmosaikken den person, I glæder jer mest til at se som karakter på scenen. Hvorfor?

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Diskutér, hvad forskellen er mellem at etablere en levende og troværdig fiktiv figur udelukkende ved
skriften som i en roman og på scenen i et teaterstykke, hvor man har andre virkemidler end blot skriften.
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ARBEJDSSPØRGSMÅL
Læs citatet om Carolus i citatmosaikken ovenfor, og det nedenstående citat om Det Stockholmske
Blodbad. Det er to meget voldsomme scener, men alligevel er det som om, at fortælleren - som nævnt
ovenfor - sprogligt formår at holde en vis følelsesmæssig distance til begivenhederne. Hvordan skabes
denne distance rent sprogligt – find ord og stilistiske virkemidler, som skaber distancen. Hvad hæfter
du dig ellers sprogligt ved i de to citater fra romanen?
Der laa mange Hoveder nu, de sad paa den blodige Jord som Svømmere, der træder Vande. Blodet
flød ud over Torvet og dannede en Figur som et kæmpestort Bogstav. Hver Gang Axel var henne ved
Vinduet, havde denne Rune skudt nye Grene, som skulde den nu tydes paa en anden Maade. Henrettelserne gik paa med stor Ensformighed. Den glansløse Dag tyknede mere og mere, det tegnede
stærkt til Regn. Flokken tyndede ud. Ligene laa i Hobe.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Læs nedenstående citat fra romanen om rakkeren (en affaldsarbejder, som blandt andet parterede
døde dyr og lavede andet ’urent’ arbejde), som parterer en hest. Lav en stilistisk analyse (de sproglige
udtryksvalg såsom ordvalg, ordklasser, konnotation, metaforer, sætningskonstruktioner, rytme, symboler, gentagelser, modsætninger) af citatet.
Læs herefter om stilarten ekspressionisme i en af dine danskbøger/på nettet og find ligheder med
denne stilart i citatet.
Rakkeren vred Anders Graas Hest om paa Ryggen og begyndte at aabne den. Blodet laa i en stor brun
Pøl, der smeltede sig ned i Sneen, den blegrøde Fraade frøs snart til Is. For hvert Snit af Kniven vældede en Farve ud af den dampende Hestekrop, Kødet spillede i dejlige blaa og røde Farver. Og se Trævlerne blev ved at røre sig, fare sammen og skælve mod Frostluften, de overskaarne Muskler krympede
sig som Orme i den svirpende Ild. Det lange Luftrør kom for en Dag, Kindtænderne laa synlige som
fire Linjer mystiske Bogstaver. Der kom en fin lyserød Hinde frem, den var mønstret med mangfoldige
blaa Aarer som et flodrigt Land set højt oppe fra. Da Brystet blev aabnet, var der ligesom en Hule;
store hvidblaa Hinder hang ned, brunt og sort Blod kom ud af Smaahuller i de aarede Vægge, det gule
Fedt stod fra Loft til Gulv i langelige og drivende Klaser. Leveren var mere brun end alt andet brunt i
Verden, Milten kom tilsyne blaa og skimlet som Natten og Mælkevejen. Og der var mange flere skære
Farver, blaa og grønne Indvolde, teglstensrøde og okkergule Dele. Alle Østerlands frodige, raa Farver;
gult som Ægyptens Sand, turkisblaat som Himlen over Evfrat og Tigris; alle Orientens og Indiens ublu
Farver blomstrede ud midt i Sneen under Rakkerens skidne Kniv.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
TEKSTUDDRAG: SCENE 19 – SIDE 90-96
Læs uddrag 2 fra manuskriptet til stykket til slut i dette materiale, hvor Mikkel i slutningen af handlingen
kommer hjem fra Zacharias i Tyskland (som er blevet brændt sammen med Carolus) og bliver dødssyg.
Læs herefter på nettet og lav en mundtlig eller skriftlig fremstilling af sagnet om Menja og Fenja og
Kong Frode. Når du ser teaterstykket, så læg mærke til scenen med Fenja og Menja og diskuter efterfølgende, hvordan den anvendes (symbolsk) til at understøtte handlingen og situationen.
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7. TEMAER I ’KONGENS FALD’
Og der var de nu, de to Stormere! Kong Christiern, der sprang ud som selve den flammende
Utaalmodighed, med uhyre Planer, og blev Skaberen af Danmarks Mangel paa Historie. Mikkel
Thøgersen, der med sin suveræne Stolthed og
alfavnende Længsel blev Stamfader til en vidtforgrenet, tænkt Slægt. Der sad de i Celle hos
hinanden, tilsammen Grundlæggere af et Dynasti
i det Blaa.
Motiverne og temaerne står i kø i ’Kongens Fald’,
og romanen har mange forskellige indgange og
giver mulighed for at tage utallige forskellig fortolkningsbriller på. Der er dog nogle helt grundlæggende motiver og temaer knyttet til Mikkel
og Kong Christian, som danner fundamentet for
udfoldelsen af andre temaer:
Faldet:
Ordet ’fald’ optræder 145 gange i romanen. For
det meste i sin rene form og betydning som en
fysisk nedadgående bevægelser, hvor heste,
mennesker, hår, regn, hoveder og alt muligt andet falder, men også i sammensætninger som
forfalde, henfalde, overfalde, nyfalden, bønfalde,
hjemfalden, modfalden, faldgruber, indfalden.
’Faldet’ bliver et grundlæggende tema som et
eksistentielt fald for de to hovedpersoner – stormere - der begge i begyndelsen har så mange
store tanker og drømme, de vil realisere – men
alle disse drømme falder en for en i en tragisk,
desillusionerende bevægelse mod den eksistentielle tomhed. Så det er i høj grad fortællingen om
at gå fra storhed til fald. Den opadgående livsvilje konfronteres med den nedadgående dødsdrift,
og i den kamp er der i romanen kun en vinder
– måske fordi ’faldet’ er den helt fundamentale
naturgrundlov for livet, som det er beskrevet i
romanen: Men alle Væsner er skabt i Strid med
Naturen, paa Trods af Tyngden; Mennesket har
endog rejst Forparten fra Jorden og snydt Tyngden for et Par Ben. Gud feder de levende, for at
de skal falde des alvorligere til Jorden, thi Gud og
Satan er en og samme Person.
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’Faldet’ bliver dermed et gennemgående motiv
og tema, som gennemspilles i næsten alle dele af
fortællingen, og det ses eksempelvis i både store
og små udgaver som:
• Nationens fald
• Hestene falder – aldrig er så mange heste styrtet til jorden og døde i en roman.
• Hovederne falder i Det Stockholmske Blodbad
• Kvinderne falder, eksempelvis når Susanna
straffes offentlig i gabestok på torvet og Lucie
falder som menneske.
• Spillemanden Jakob ender sit liv – og romanen – med at lade sig falde til jorden for enden
af et reb.
Tvivlen:
Tvivlen hos Kong Christian har vi allerede set i
scenen, hvor han sejler fortvivlet mellem Jylland
og Fyn. Men også Mikkels liv er præget af den
fortærende tvivl i forskellige eksistentielle valgsituationer. Ofte står Mikkel i situationer, hvor han
faktisk har et valg i forhold til at gøre det gode,
men hvor han af uransagelige grunde og tit til
sin egen fortrydelse vælger det onde. Han bliver
desperat og nærmest ulykkelig, da han slår Axel
– sin egen svigersøn - ihjel, fordi han er blevet
pigesur over, at han ikke vil fortælle ham sin hemmelighed. Og Ane Mette – som han faktisk elsker
– voldtager han, imens hun fortvivlet og grædende udbryder ’Jeg troede, du var god, Mikkel..’.
Men Mikkel er ikke god, selvom han i tankerne
gerne vil være det. Han er faktisk med litteraturforskerens Lars Handestens ord ’formentlig den
største idiot i dansk litteratur’. Han er et handlingslammet subjekt, der på et tidspunkt forsøger
at forsværge sig til djævlen på en kirkegård, men
bliver bange for mørket og må stikke af, og i en
anden fase af sit liv er munk og på korstog, men
nærmest aldrig nævner eller tænker noget som
helst om gud. Der er intet styrende princip eller
eksistentielt kompas i hans liv. Han knytter sig til
Kong Christian som en anden faderfigur uden nogen egentlig forklaring – ud over at de begge er
rødhårede.

Men kongen er et dårligt forbillede og rollemodel, da han selv er præget af tvivl, kynisme og
dårlige beslutninger, som han heller ikke selv altid
virker til at være herre over.
Mændene mod kvinderne:
Det mandlige og det kvindelige er skarpt adskilt
i ’Kongens Fald’ og knyttet til forskellige værdiuniverser. Mændene er fraværende drømmere og
fantaster, der ofte ender med udelukkende at anvende deres magt og muligheden for at udøve
vold som løsningsmulighed. Man kan endda sige,
at både Kong Christian og Mikkels ’fald’ begynder
med voldshandlinger, nemlig blodbadet i Stock-

holm og voldtægten af Ane Mette. Mændene
opfatter sig selv som verdens centrum og handler
udelukkende ud fra egne behov og drømme. Selv
den ellers så til tider sympatiske Axel ’bruger’
kvinderne i sin evige stormende jagt efter sanselighed og umulig begærsopfyldelse. Kvinderne
falder også, men hvor mændenes fald som regel
er grundlagt i deres egen ureflekterede drift efter
håbløse drømme, falder kvinderne som regel på
grund af mændene. Men selv i deres fald formår
kvinderne i deres eventuelle elendighed at være
nærværende, uegoistiske og drage omsorg for
folk omkring sig.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
’Kongens Fald’ bliver ofte placeret i det, man kalder dekadence-litteraturen omkring århundredeskiftet. Undersøg, hvad begrebet ’dekadent’ og ’dekadence-litteratur’ betyder.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Om faldet som motiv. Læs citatet om Lucie i citatmosaikken ovenfor. Læg i det korte uddrag mærke
til, hvor mange gange faldet som konkret ord, fysisk bevægelse eller symbolsk fald optræder i teksten.
Havde du lagt mærke til det i den første læsning? Hvilken effekt eller oplevelse giver anvendelsen af
’faldet’ i citatet?

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Kom med eksempler på, hvornår I selv har været lammet af tvivlen i en vigtig beslutningssituation –
hvordan endte I med at træffe en endelig beslutning?

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Skriv en realistisk moderne tekst med enten en dialog mellem to personer eller en indre monolog om
tvivl i en beslutningssituation.
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ARBEJDSSPØRGSMÅL
Læs citatmosaikken ovenfor. Er der en gennemgående forskel i beskrivelsen på mændene og kvinderne – redegør for eventuelle forskelle. Læg undervejs i forestillingen mærke til, om de mandlige og
kvindelige karakterer fremstilles med forskellig værdiladning – og hvordan dette eventuelt etableres.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
I adaptationen/bearbejdningen fra skønlitterær roman til drama må der nødvendigvis foretages en
prioritering og beskæring af den oprindelige tekst på grund af de forskellige virkemidler i henholdsvis
skrift og scenekunst. Men de fleste adaptationer forbliver tro mod de grundlæggende temaer i den
oprindelige tekst. I romanen ’Kongens Fald’ er der som sagt mange motiver og temaer på spil – og det
er der også i teaterstykket. Neden for er der 18 forskellige temakort og seks blanke kort. Print kortene
og klip dem ud. Sæt jer efter forestillingen i grupper af 4-5 personer og spred temakortene ud mellem
jer, så teksten er synlig. Læs kortene og vurder, om I synes, at der mangler væsentlige temaer. Hvis der
gør, så udfyld de blanke kort med dette/disse tema/temaer. Vælg herefter på skift et kort fra bunken og
fortæl hinanden, hvorfor I mener, at netop det valgte temakort er centralt. Det er vigtigt, at I kommer
med et helt konkret eksempel fra forestillingen. Bliv ved til I sidder med to-tre kort hver og læg så resten væk. Sortér nu de valgte kort og udvælg de ti, der for jer som gruppe er de mest centrale. Sortér
dem hierarkisk:
Fremlæg jeres valg enten for en anden gruppe eller for hele klassen.

Natur

Tvivl

Handlingslammelse

Kærlighed

Maskulinitet

Danskhed

Hævn

Livslede

Livstørst

Ondskab

Magt

Afmagt

Seksualitet

Kærlighed

Tilfældigheder

Skæbne

Død

Krig

KORT

KORT

KORT

KORT
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DEL II
’KONGENS FALD’ OG
KLASSIKER/KANON-BEGREBET

Meget få mennesker i Danmark med interesse
for litteratur vil benægte, at ’Kongens Fald’ er en
klassiker i dansk litteratur. Og som nævnt i indledningen blev romanen udnævnt som århundredets
roman i 1999 af læserne af aviserne Berlingske og
Politiken.
Litteraturhistorikeren Erik Skyum Nielsen har i en
række essays beskæftiget sig med, hvilke kriterier
der ligger til grund for, at et skønlitterært værk
bliver udråbet som en ’klassiker’ af læsere, kritikere og andre forfattere.1
Han påpeger i disse essays, at klassiker-begrebet
stammer fra renæssancen, hvor det betegnede
de tekster fra Antikken, som dannede grundlag
for renæssancens kunst- og menneskesyn, og
som det for et dannet menneske eller kunstner
var nødvendigt at kende til. Skyum-Nielsen arbejder i sit moderne klassiker-begreb med en definition, der identificerer eller definerer en klassiker
ud fra to hovedkriterier. Skal eksempelvis et litterært værk have potentiale til at blive udråbt som
en klassiker, skal det således besidde nogle indre
væsenskriterier og nogle ydre funktionskriterier.
Værket skal altså have nogle specifikke litterære
kvaliteter samt en evne til at påvirke og inspirere
læsere til forskellige tider. Han deler kriterierne
op i:
Væsen: Klassikerne skal besidde:
• Universalitet, almengyldighed
• Transhistorisk rækkevidde
• Kompleksitet og sluttethed
• Mangestemmig flertydighed
Funktion: Klassikerne skal leve:
• blandt læserne
• for de nyskabende forfattere
• mellem forskerne
• i undervisningen

At ’Kongens Fald’ besidder nogle helt specifikke litterære kvaliteter har vi allerede set i citater
i dette materiale. Og at romanen også lever, inspirerer og anvendes som kulturelt spejl for både
unge og gamle i dag, behøver man heller ikke
at lede længe efter belæg for. Da Politikens journalist Emil Berløv i 2015 tog på besøg i 3.M på
Køge Gymnasium for at overbevise dem om kvaliteterne i ’Kongens Fald’, satte han dem til at
skrive en boganmeldelse efter læsningen. Her argumenterede Emilie Mindedal Haugaard på følgende vis for, at ’Kongens Fald’ også i dag lever
og er relevant læsning i gymnasietiden:
Jeg kan ikke være andet end glad for at have læst
Johannes V. Jensens ’Kongens fald’. Og det især
i min gymnasietid. Følelser og temaer i romanen
er stadig utåleligt relevante, især tvivlen og den
konstant skiftende sindstilstand mellem storhed
og håbløshed, man møder hos Mikkel Thøgersen og hans parallelfigur kong Christian II. Det er
temaer, de fleste kan relatere til, men inde bag
gymnasiets mure, der er pakket med forventninger og forhåbninger om ens evner, fremtidsdrømme – både de realistiske og de urealistiske – og
karakterer, der bliver givet i den ene og den anden ende af skalaen til skuffelse og selvbekræftelse, virker disse følelser særlig koncentrerede.
(Politiken.dk, 19. maj 2015)
Erik Skyum-Nielsens kriterie om, at klassikerne
også skal leve blandt og inspirere nyskabende
forfattere er Morten Pape et godt eksempel på.
Han udgav i 2015 den meget roste roman ’Planen’, som han modtog BogForums Debutantpris
for og har for nylig udgivet den lige så anmelderroste roman ’Guds bedste børn’. I Informations artikel-serie ’Gid det var mig – jeg ville ønske, at jeg havde skrevet’ er det netop ’Kongens
Fald’, Morten Pape gerne ville have lagt navn til.
Han siger:

1. Skyum-Nielsen, Erik (1995): De universelle: Om klassikernes stadige genkomst.
Erland Munch-Petersen (red.): Litteratursociologi (2. udg., s. 125-135). DBC.
Skyum-Nielsen, Erik (1997): Den oversatte klassiker: Tre essays om litterær traditionsformidling. København: Museum 		
Tusculanums Forlag.
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Jeg hader den her roman. Den minder mig om,
hvor elendig en forfatter, jeg er. Den er så overlegen i sit sprog, at den kun kan give resten af
os dårlig samvittighed. Heldigvis har jeg relativt
sent i mit liv stiftet bekendtskab med bogen, ellers havde jeg nok tabt pusten og opgivet ævred
for længst. Stort set hver eneste sætning i Kongens Fald er en litterær godbid, og selv de mindste regibemærkninger er så sofistikerede, at man
kan tygge sig igennem hele bogen som ét langt,
overdådigt lyrikmåltid, der gør sig godt for både
øjnene og ganen. (Information, 16. september
2017)
Kanon
Nogle klassiske kunstværker og skønlitterære tekster betragtes som så centrale og væsentlige, at
de indskrives i det, man kalder en kanon. Kanonbegrebet (med tryk på første stavelse og dannet
ud fra det græske ord kanon, som betyder stang,
målestok, regel, rettesnor) dækker over, at visse
kunstværker er blevet obligatoriske at kende til
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for ’den dannede borger’. Inden for litteraturhistorien findes både officielle og uofficielle kanonlister over forfattere og værker. De uofficielle
kanonlister kan være de værker, som eksempelvis
de fleste lærere næsten altid bruger i deres undervisning, og de officielle kanonlister er blandt
andet de 14 danske forfattere, som alle elever på
ungdomsuddannelserne skal læse en tekst af.
I 2005 nedsatte kulturministeren syv udvalg, der
gav deres bud på de mest uomgængelige danske kunstværker inden for forskellige kunstneriske
genrer – den danske kulturkanon. Kulturkanonen
består af 108 værker fordelt på kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk,
film, litteratur, populærmusik, partiturmusik, scenekunst og børnekultur. Kanonen var tænkt som
en introduktion til den danske kulturarv, og den
blev både ved offentliggørelsen og efterfølgende
diskuteret ivrigt. ’Kongens Fald’ var selvfølgelig
blandt de 12 litterære værker.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Kig på de forskellige ovenstående beskrivelser i Skyum-Nielsens to kriterieopdelinger for klassikerlitteratur: væsen og funktion. Beskriv og diskuter, hvad der menes med de forskellige bullets som ’universalitet’, ’almengyldighed’ osv… Er I enige i disse kriterier og har I andre, som burde tilføjes til en
klassikerdefinition?

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Spørg jeres dansklærer om han/hun har en uofficiel kanonliste over tekster, som han/hun altid læser
med sine klasser. Få begrundelsen for hvorfor netop denne tekst/disse tekster er væsentlige.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
I kan finde hele den danske kulturkanonliste her: https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/KUM_kulturkanonen_OK2.pdf
Skim alle beskrivelserne i litteraturlisten. Hvor mange kender du? Får du lyst til at læse nogle af dem –
hvorfor/hvorfor ikke?

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Lav jeres egen kanonliste på klassen blandt de tekster som I har læst i dansk, som I finder specielt værdifulde. Begrund hvorfor dine udvalgte tekster skal med.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Er det vigtigt og relevant at kende til nogle af de kunstværker, som har været med til at forme den
danske kulturhistorie og identitet. Diskuter i klassen.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Mange mener, at tv-serier i dag er et væsentligt supplement til - og måske næsten en erstatning for den klassiske skrevne skønlitteratur som den genre, hvor mange møder den gode fortælling. Diskuter,
om dette er rigtigt, og hvilke konsekvenser (positive og negative) det har for litteratur og læsning.
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DEL III
FORESTILLINGSANALYSE
Kapitlet er taget fra Sissel Worm Glass’ undervisningsmateriale til
Aarhus Teater / S/H’s forestilling Revolution (2018/19)

Teatret er grundlæggende en helt anden kunstform end litteraturen. Lighederne findes dog
også: teatret præsenterer os - ligesom litteraturen - for verden på en lidt anden måde, end vi
er vant til, rykker grænserne for vores sædvanlige
måde at se på, og giver os på den måde nye blikke på både os selv og verden. Ligesom litteratur
og andre kunstarter har teatret dermed en dannelsesfunktion. Men herudover skiller teatret sig
ud som et medie, der er bundet til tid, rum og
konkrete tilskuere i det nærvær, som opstår i opførelses-situationen. Teateroplevelsen er også en
social oplevelse og en sanselig oplevelse. Social,

fordi vi sidder der sammen som publikum – sammen med skuespillerne på scenen - og deler oplevelsen af den nærværende fiktion i vores fælles
’lige nu’. Og sanselig, fordi vi oplever det hele
gennem vores sanser– forestillingens rum, figurer
og forløb skildres netop via scenografien, lyset,
lyden, kostumerne, rekvisitterne, handlingerne,
de talte replikker og bevægelser – og vi ser, lytter,
mærker og deltager aktivt og meddigtende i skabelsen af fiktionen. Teatrets formsprog og udtryk
kræver altså, at vi indstiller os på en anden måde
at opleve på, end når vi sidder alene med en bog.
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Peter Christoffersen og Joen Højerslev. Foto: Miklos Szabo

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Hvilke erfaringer har du med teateroplevelser? Fortæl til en gruppe eller klassen om dine oplevelser
som teatergænger eller skuespiller. Fortæl ud fra din teatererfaring, hvad du synes karakteriserer teatret
som kunstform i forhold til litteraturen, og hvilke styrker der er ved teatret som kunstform.
Som nævnt tidligere kan man undre sig over, hvordan man overhovedet kan adaptere/omsætte et af de
mest sprogligt sprudlende og sanselige litterære danske værker til scenen. For hvordan viser man den
sproglige skønhed i alle de lyriske beskrivende passager, som ’Kongens Fald’ er så berømt for. Svaret
– og løsningen – er nok, at man lader Carlus Padrissa stå for iscenesættelsen og scenografien. Carlus
Padrissa er en catalansk iscenesætter og medgrundlægger af det verdenskendte totalteater La Fura
dels Baus, som har skabt spektakulære forestillinger i hele verden. Blandt andet Wagners Niebelungens Ring, Verdis Aida og senest har han begejstret med sin iscenesættelse af Die Soldaten på Oper
Köln. I 1992 iscenesatte han åbningen af De Olympiske Lege i Barcelona. Og hans udgangspunkt for
iscenesættelsen af ’Kongens Fald’ er netop at bringe romanens sanselighed og ekspressionisme til live
gennem en power-forestilling, der bliver alt andet end kedeligt replik-teater. Han læste selv ’Kongens
Fald’ for første gang for få år siden og blev øjeblikkeligt grebet af den og især af Johannes V. Jensens
beskrivelser af lugte, lyde, volden og naturen. I et interview med Politiken forklarer han udgangspunktet for sin iscenesættelse på følgende måde:
Jeg vil forsøge at ophidse alle sanser, så beskueren omdanner fortællingen til en 360 grader fordybende oplevelse. Det håber jeg, vi lykkes med. Det vil vi arbejde os hen imod - på jorden, i vand, i luften
og gennem ild….. Vi har lavet scenografier af vidjer som dem, man bruger til at lave kurve og andre
redskaber af, vi har sågar lavet huse, og det kommer alt sammen til at spejle sig i gulvet, hvor der er
vand eller blod eller alkohol eller udtørret jord alt efter scenen. Med det udgangspunkt bliver lyset og
skyggerne fuldkommen magiske. Og så kunne jeg godt tænke mig, at det hele bliver som et puslespil,
der går op til sidst og giver følelsen af en samlet idé. (Politiken, 14. september 2018)
’Kongens Fald’ er aldrig opført som teater. Måske med god grund. Men der er ingen tvivl om, at
denne scenepremiere på et af den danske litteraturhistories største værker med Carlus Padrissa ved
roret bliver en begivenhed, som vil vække og røre ved alle sanser hos sit publikum. I det følgende vil du
møde videoer og værktøjer, som kan forberede dig til, at også du bliver en af de mange, der vækkes
sanseligt til live i mødet med Mikkel Thøgersen og Kong Christian d. 2.
Mere materiale
• Se et klip fra prøverne på Det Kongelige Teater, hvor du kan få en fornemmelse af den specielle
scenografi: https://kglteater.dk/det-sker/sason-20182019/skuespil/kongens-fald/?id=21201&section=23653
• Hør en podcast, hvor skuespiller Peter Christoffersen som spiller Christian d. 2 fortæller om ’Kongens Fald’ og udpeger den scene, som han synes du skal lægge særligt mærke til, når du ser
forestillingen: https://kglteater.dk/det-sker/sason-20182019/skuespil/kongens-fald/?id=21201&section=Ekstramateriale
• Hvis du skal se forestillingen på Aarhus Teater kan du her få en rundtur på teatret ved skuespiller
Jacob Madsen Kvols: http://video.aarhusteater.dk/aarhus-teater-en-introduktion-til-skoler

28

Input til forestillingsanalyse
Når man laver en forestillingsanalyse, så indkredser man, hvad forestillingen udtrykker, og
hvordan den udtrykker det ved hjælp af de
sceniske virkemidler, der er til rådighed: gestik,
mimik, arrangement, tempo, rytme, kostumer,
scenografi, lys, lyd mv.
Det er selve helhedsoplevelsen af forestillingen
med alle de tanker, følelser og sansninger, den
giver anledning til, der er central for analysen.
Forestillingsanalysen kan stå alene eller evt. optræde i sammenhæng med tekstanalysen, hvis
man fx vil sammenligne de to udtryk.
I ”Dramatik – en grundbog” (2013) af Karen Sørensen oplistes bl.a. disse kendetegn for det moderne teaters sceniske udtryk (her blot i et mindre
uddrag).
Skuespilleren
• Det moderne teaters mangfoldighed betyder
at alle tidligere teaterkonventioner er at finde.
• Skuespilleren er en del af forestillingens symbolske billeder. Rum og skuespiller ”passer
sammen” enten som en fordobling eller som
en kontrast.

• Spillestilen er den teatrale, stiliserede spillestil
med forenklede og forstørrede udtryk.
• Skuespillerens handlinger er symbolske handlinger.
• Statuariske opstillinger af ensemblet er gennemgående karaktertræk.
• Spillet karakteriseres som en grotesk spillestil
med forceret tempo og forstørrede bevægelser.
• Spillestilen er udadvendt, ekspressiv og koreografisk stiliseret.
• Nøgleord er uforudsigelighed, voldsomhed,
ironi, absurdisme og skønhed.
Scenen
• Scenerummet kan være den traditionelle scene, site-specific eller et scenerum bygget op,
så det passer til forestillingen.
• Mange eksperimenter med scene-sal-forhold.
• Det visuelle, sanselige i scenebilledet er centralt. Det smukke og det hæslige, som virker
tiltrækkende og frastødende på tilskueren.
• Brug af materialer med forskellig stoflighed
f.eks. pels, stål, plastik og forskellige former
for stof.
• Lyskilder, der kan lave farvede ”rum”.
• Enhedsrum, psykisk rum, der er med til at klargøre forestillingens hensigt.
• Enkelhed, symbolik og stilisering.
• Scenografien pågående og meddigtende.

Joen Højerslev // Foto: Miklos Szabo
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ARBEJDSSPØRGSMÅL
Gå på opdagelse i jeres teateroplevelse. Sæt ord på og vær præcise i jeres beskrivelser og kropslige
udtryk. På den måde vil I udvide jeres forståelse af scenekunstens virkemidler.
Følgende teaterspørgsmål kan stilles i plenum til hele klassen eller kopieres som kort (se herunder) og
deles ud til makkerpar eller grupper (bemærk, at der er flere spørgsmål blandt kortene).
• Jeg husker tydeligt det øjeblik i forestillingen, hvor...
(Beskriv situationen detaljeret – alt hvad du så, hørte og følte)
• Dét var en god måde at udtrykke karakteren på
(Beskriv hvordan skuespilleren brugte f.eks. sin krop, stemme, tempo, måde at sige replikken på)
• Dér lagde jeg særligt mærke til lyset
(En særlig farve eller temposkift? Beskriv situationen med så mange detaljer som muligt)
• Dét kostume husker jeg tydeligt
(Beskriv det med så mange detaljer som muligt)
• En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer. Hvordan påvirkede den mig?
(Hvor kom lyden fra? En skuespiller, indspillet eller live lydeffekt?)
• Dén rekvisit lagde jeg særligt mærke til
(Hvad blev den brugt til – hvad skulle den vise?)
• Den replik glemmer jeg ikke
(Sig den højt, som du husker den. Beskriv hvordan den blev sagt og hvad den betyder for dig).
• Dét mindede mig om noget vigtigt i mit eget liv.
(Beskriv detaljeret hvad det var på scenen, der fik dig til at tænke på dit liv)
• Hvordan sad vi som publikum i forhold til scenen og skuespillerne?
Tæt på /langt fra? Hvordan påvirkede det dig?
• Beskriv scenografien: Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former? Hvordan skabte det rum og
stemning?
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Jeg husker tydeligt det øjeblik i
forestillingen hvor …

Dét var en god måde at udtrykke
karakteren på

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

(Beskriv hvordan skuespilleren brugte fx
sin krop, stemme, tempo, måde at sige
replikken på)

Dét overraskede mig

Dér grinede jeg

(Beskriv eller vis det med kroppen)

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Hvad så, følte og tænkte jeg, lige da jeg trådte
ind i scenerummet?

Dér lagde jeg særligt mærke til lyset

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét kostume husker jeg tydeligt
(Beskriv med så mange detaljer som muligt)

Hvordan sad vi som publikum i forhold til scenen
og skuespillerne?
(Tæt på/langt fra? Hvordan påvirkede det dig?)
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(En særlig farve eller temposkift? Beskriv
situationen med så mange detaljer som muligt)

Beskriv scenografien
(Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former?
Hvordan skabte det rum og stemning?)

En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer
(Hvordan påvirkede den dig? Hvor kom lyden
fra? En skuespiller, indspillet eller live-lydeffekt?)

Den replik glemmer jeg ikke
Dén rekvisit lagde jeg særligt mærke til
(Hvad blev den brugt til? Hvad skulle den vise?)

Dét mindede mig om noget vigtigt i mit eget liv
(Beskriv detaljeret hvad det var på scenen, der fik
dig til at tænke på dit eget liv)

Dén konflikt mellem karakterne gjorde
indtryk på mig

(Sig den højt, som du husker den. Beskriv hvordan
den blev sagt og hvad den betyder for dig)

Dér lagde jeg mærke til de andre publikummer
(Beskriv hvad der skete - hvad følte du?)

Dét var en god måde at vise, at nu er vi et
andet sted

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

(Beskriv hvordan de i stykket brugte fx lys, lyd,
billede, karakter eller dele af scenen til at
skifte sted)

Dét var en god måde at vise, at nu har
karakteren udviklet sig

Dét var en god måde at vise, at nu har forholdet
mellem karaktererne udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

32

DEL IV UDDRAG FRA MANUSKRIPTET
Manuskript: Henrik Szklany. Du kan få tilsendt hele manuskriptet til Kongens Fald - læs mere under INFO.

SC. 8 KONGEN FALDER
LILLEBÆLT
ET HALVT ÅR SENERE 1523
Kong Christiern med sine folk på en færge.
IDE
Kong Christiern erobrede Sverige med det onde og knyttede
det til sig ved hårdhed.
Og Kong Christiern regerede Danmark dygtigt og hensynsløst.
Men stenene Kong Christiern har slynget mod himlen, begynder nu at falde. Sverige falder Kong Christiern fra. Og
Jyllands herremænd er uforsonligt i oprør.
Den, der slår, får. Faldet er evigt på jorden.
Kong Christiern forhandler med alle Jyllands herremænd til
ingen nytte og må opgive.
Natten er kommen, og kongen sejler mod Fyn med en skæbnetung beslutning om bord. Skal han angribe Jylland og
kæmpe for sin drøm om et Stordanmark? Eller skal han flygte og beholde hvad han har?
Ingen kan tale om noget.
KONG CHRISTIERN
Mikkel, den hest der haltede på det højre bagben, hvordan
står det til med den?
MIKKEL THØGERSEN
Herre konge, den hest har fået et saltvandsomslag.
KONG CHRISTIERN
Hm.
IDE
Adjudanten Mikkel, min bedstefar, sidder i færgen ved Kongen og stryger uophørligt sit velslidte sværdskæfte. Det rykker i ham. Biskoppen har givet ham muligheden for at drage
på korstog i Lilleasien. Så mange ulykkelige sjæle, der må
frelses fra deres falske guder. Det er en sag værd at kæmpe
for.
MIKKEL THØGERSEN
Faklerne fra Middelfart i sigte, herre konge.
KONG CHRISTIERN
Allerede?
Dette er så Danmark nu. Øerne og Norge. Men det burde... I
al evighed burde det vel være sandt, at Danmark ligger mellem de to blå have.
I Danmark står solen i vifter over bakkerne ved Limfjorden. I
Danmark står Øresund som en port ind til det endelige land.
Åerne rinder gennem heden ud mod stranden, skovene gror
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i havets nærhed, en måge, en hare, sol og sorgfrihed.
Det er Danmark. Sådan bør Kong Christierns Danmark
være.
Vend om!
Vend om.
Kongens mænd vender færgen.
KONG CHRISTIERN
Jylland skal forblive Danmark.
Dette er Vore kongeformål, Vore livs planer. Vanskeligheder lader sig jo overvinde! Jylland skal falde på plads. Og
dernæst atter Sverige. Tænk jer, det enige Norden. Rolighed,
nye love, forbedringer. Herremændenes privilegier er for
mange, bondestanden må have frihed til at pløje rigdom ud
af jorden.
Et forenet Norden. Og så. Kong Henrik sidder på Englands
trone med hvad ret? England har hørt under Danmark før!
Og Vor kløer rækker endda længere vestpå. Til Columbus
og den nye verden han har udstrakt under Europa. Norden
har der sin part til gode og skal få den part!
MIKKEL THØGERSEN
Jylland i sigte, herre konge.
KONG CHRISTIERN
Hvor er faklerne på stranden? Hvorfor ligger Høneborg Slot
så mørkt hen?
MIKKEL THØGERSEN
Herre konge, jeg ved det ikke.
KONG CHRISTIERN
Så uendeligt møje de sidste ti år. Vi har ofret Vore evner til
det yderste for dette land. Og de takker Os ved at gøre oprør.
Landet er i oprør. Sandelig sådan er det. Og det blot fordi Vi
ønsker at lægge en skat på dem til rigets redning.
Findes der overhovedet noget at stille op med sådanne folk
som ikke vil? På hver gård sidder der en stædighed i hver
mand, en kortsynethed, som Vi må slås med eller overliste.
Alt for et formåls skyld, som ingen kan se. Det er en ulige
kamp. De er mange om forstokkethed, og Vi er ene om den
kongelige tanke. Det er en kamp mod skildpadder.
Små hoveder og hårde halse overalt i Danmark, lukkede
hjerter og lommer. Stivhed, ildesindethed, dumhed.
Der er ikke noget at stille op. Vend om.
Vend om! Hører I da ikke jeres konge!? I står måske i forbund med de beregnende jyske herremænd? I ser måske
også kun den snotklat der løber fra jeres egen næse som den
største bedrift i jeres liv?
Kongens folk vender færgen.

KONG CHRISTIERN
Denne nat er født af den dag i Stockholm. Det der skete i
Stockholm var ikke nogen synd, ingen urigtighed, det måtte
til. Men følgerne var urigtige. En konge må regne med sine
undersåtters mening, den er en virkelighed, selvom den er
tåbelig.

KONG CHRISTIERN
Hvorhen farer du Mikkel?

Det er ligesom man sigter over målet af hensyn til pilens neddrift, ligeledes må man regne med småfolks hævngerrighed,
dumhed og uvidenhed.

KONG CHRISTIERN
Det er også sandt.
Meld dig hos Os når du kommer tilbage. Vi bryder Os godt
om din indsats.

Det sigte har Vi stadig muligheden for.
Vi må gøre det tungeste, Vi må slå af. Vend færgen!
Kongens folk vender færgen.

MIKKEL THØGERSEN
Jeg begiver mig til korstogene, herre konge. På biskoppens
opfordring. De gav mig selv orlov.

MIKKEL THØGERSEN
Hvis det er kongens ønske.

KONG CHRISTIERN
Vi samler stænderne på Viborg Ting. Vi lover dem den eftergivenhed de forlanger. Så får Vi tag igen, og når Vi er tilbage
ved magten, er der lejlighed til at forkorte de mænd, der vil
misbruge Vore indrømmelser.
Vent. Hold, måske er det bedst Vi sover i ro natten over på
Fyn førend Vi tager så stort et skridt. Måske.
Kongens folk vender færgen.
KONG CHRISTIERN
Hvad sker der med Danmarks konge? Hvad er det for en
konge der sejler frem og tilbage? Rigernes skæbne, hærenes
bevægelser, krig og modkrig, alt kommer fra kongens tanke, og det er kongen umuligt at træffe en afgørelse. Hvilken
konge tvivler således på sig selv?
Vend om. Vend om!
Der må handles, således gør konger. Tvivlen sætter Vi til livs
ved krig. Men her er atter Høneborg Slots mørke vinduer og
tavsheden der glider ud over bæltet.
IDE
Tvivlen er en mindelse fra jorden selv, den som frembringer
og slår ihjel. Tvivlen er tristere end døden, et ingenting, et
hul. Døden helbreder, tvivlen forgifter, tvivlen er en uhelbredelig døen for tidlig. Tvivlen vokser når man vender sig mod
den.
Kong Christiern sejler frem og tilbage over Lillebælt indtil dagen
gryr. Da solen kommer frem er han på Fynssiden og bliver der, fordi
han tilfældigvis er der.
Men heller ikke solen gør en ende på kongens kvalfulde
tvivlrådighed. Nej det står skrevet, at den, der tvivler, altid,
altid skal ende med at undlade, han skal ende med at lade
den sag falde, der er genstand for hans tvivl.
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UDDRAG FRA MANUSKRIPTET
Manuskript: Henrik Szklany. Du kan få tilsendt hele manuskriptet til Kongens Fald - læs mere under INFO.

SC. 19 VINTERENS RØST
SØNDERBORG
7 DAGE SENERE
En tung vind sukker dybt. Isen på sundet synger og drøner.
Sneen falder bidende overalt.
Skildvagten blæser velkomstsignal, men standser midt i, som er
han ikke vis i sin sag. Ide finder straks den bedste udkigspost. Efter
et øjebliks tøven tager skildvagten fat igen og blæser med fuld kraft
signalet ud.
Mikkels komplet udmattede hest falder sammen under ham, lige
inden han kommer ind i slotsgården
CHRISTIERN
Hvad sagde han, Mikkel? Hvad sagde han? Å hå hå, velkommen hjem! Hvad sagde han? Hvad sagde han? Mikkel?
Mikkel? Guds pestbyld, er det galt fat med dig? Mikkel?
Få ham båret op! Jakob, hent portvagten! Hvor er de henne
alle sammen? Så! Tag nu ved ham!!
Christiern hjælper Mikkel i seng.
CHRISTIERN
Hvordan er det, Mikkel?
MIKKEL THØGERSEN
Jo...
CHRISTIERN
Hvor er du syg?
MIKKEL THØGERSEN
Min venstre side. Jeg kan ikke mærke den.
En ringende, søndrende lyd arbejder sig fjernt frem.
Mikkel bliver urolig, han famler omkring, ser på Christiern og ser
fra ham igen.
CHRISTIERN
Du nåede altså derned?
MIKKEL THØGERSEN
Jo. Jo ja jeg gjorde. Men jeg fik intet svar. Jeg fik intet svar, jeg
blev syg, jeg måtte rejse forinden, jeg fik intet svar.
CHRISTIERN
Nå? Nå... Jamen...
Det gør ingenting, Mikkel. Du skulle slet ikke være sendt af
sted. Vi har angret det hver dag siden. Nu skal du se at blive
rask igen. Hvil dig nu blot, Mikkel.
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MIKKEL THØGERSEN
Jeg hører en komme over isen. Der går lynslag af lyd under
ham. Stormen slår hans askekappe til side, han sidder nøgen
i de bare knokler, sneen piber i hans ribben. Leen peger bagud i triumf.
CHRISTIERN
Sssscchh, Mikkel. Det er bare isen på sundet der sukker.
Sådan Mikkel. Så, så.
Vi har en overraskelse du kan glæde dig ved. Hun har ventet
lige siden den dag du tog af sted. Kom bare frem, min pige.
Tænk at du al den tid har haft et barnebarn og ikke sagt noget, Mikkel.
Ide træder frem.
IDE
Nu vil min bedstefar forstå. Nu vil jeg fortælle ham om min
bedstemor Susanna, om Axel min far. Nu vil jeg fortælle min
bedstefar, at han og jeg er de sidste i vor slægt. At vi har klaret livet så vidt trods alt. At nu vil roen falde over os. At nu
begynder alting.
CHRISTIERN
Hun kan ikke tale, men så yndig hun er.
MIKKEL THØGERSEN
Hvem taler du om?
CHRISTIERN
Jamen, Mikkel, den pige. Spillemanden siger du erMIKKEL THØGERSEN
Hvem taler du om?
Jeg har ikke noget barnebarn.
CHRISTIERN
Du skal ikke være bange, jomfru lille.
MIKKEL THØGERSEN
Der er jo ingen? Jeg har aldrig haft noget barn, jeg har ikke
været gift. Jeg er alene, hvordan skulle jeg have et barnebarn?
CHRISTIERN
Gå blot. Gå!
Ide forlader Mikkel. En ung drabant følger hende.
Jakob Spillemand synker sammen i en jamrende dissonans. Han
stirrer omkring sig med pludselige ryk.
MIKKEL THØGERSEN
Intet har jeg sat i denne verden. Jeg har ikke noget barnebarn.

CHRISTIERN
Nuvel, Mikkel. Nuvel, Vi tror dig. Sssscch. Vi tror dig. Sov nu
Mikkel. Sov nu. Vi taler sammen igen i morgen.
Christiern ligger sig i seng.
Blæsten tager til med en skurende lyd fra en stenkværn.
Mikkel klager sig. Højere og højere. Hulker.
MIKKEL THØGERSEN
Hvad? Hvem taler? Hvis stemmer er det i vinden?
Hvem er I? Hvad foregår der?
Lyden af stenkværnen gennemskingrer natten.
To kæmpejætter glider frem. Fenja og Menja.
Ane Mette og Susanna udgør det øverste af hver af dem.
Med sig har de den store stenkværn Grotte. Herfra kommer den
kværnende, skurende lyd.
FENJA + MENJA
Vi er Fenja og Menja.
Vi er af jætteslægt.
Vi svinger stenen der er tung som jorden.
Vi kværner vor sang fra verdensstøvet i dit indre.
FENJA (ANE METTE)
Vi kværner dig solopgang og høveder og frodige agre.
Vi kværner dig skinnende skyer og grøderegn, kløver, gule
og hvide blomster.
MENJA (SUSANNA)
Vi kværner dig sygdom og tørke
afsvedne marker, vandløshed.
Vi kværner dig hagl som knoer,
vi hvirvler dig en tordensky op fra vest,
mørke lyn og ulmende tomter.
FENJA
Vi kværner dig forår og blå bølger.
Vi får sommeren færdig i tide.
Vi kværner dig grønne skove fulde af sangfugle,
vi kværner dig kærlighed, glemsel og lyse nætter.
MENJA
Og vi kværner dig Fimbuls mørke.
Askeregn, visnen, vi kværner dig vinteren ind i sommerens
hjerte. Vi synger dig en høststorm
vi svinger rim og frost over alt groende
vi kværner varmen ud af menneskenes sind.

FENJA
Og dog kværner vi nyt forår og ny grøde!
Vi kværner dig solhverv og blikstille på havet.
Vi kværner dig føl og flimrende hundehvalpe og søndenvind,
vi kværner dig løvspring og tro.
MENJA
Vi svinger kværnen så det knager!
Vi kværner til barsel og vi kværner i kisten. Vi kværner sne
og fortvivlelse.
Jeg synger sidst!
Fenja og Menja svinger den rygende kværnsten.
FENJA + MENJA
Vi kværner dig sol, måne og stjerner løbske om jorden. Dagen og natten skal veksle i blink, hvidt og sort
og himlen skal gå som et hjul.
Vi kværner dig sommer og vinter som feber,
hede skal flyve på dig og vige igen for kulde.
Men til sidst kværner vi dig vintertid.
Vi træller i årtusinder, men vi kværner dig endelig istid.
Nordlys over vore hoveder!
Vi kværner dig milevid is
og året fuld af nordenstorme og fygende sne.
Vi kværner håbet tyndt i dig,
vi synger regnestykker hvor kuldens tal stiger.
Vi kværner dig evige nætter
vi svinger solen ud på fjerne veje.
Vi kværner hostende isbjerge med knust fjeld ned fra Norden og ud over alle rige sletter!
Vi knuser byerne under bræen,
vi grutter al frugtbarhed!
Og vi forstener dit hoved.
Vi hvirvler øde ud.
Vi synger med frostkoldt hjerte til kværnen springer.
Mikkel jamrer med tørre øjne. Han ligger på nakke og hæle med
ryggen krummet.
Ide ligger sig med drabanten i et stort hølæs. De trækker vejret tungere og hurtigere og hurtigere.
Han ser i dybeste nød op mod loftet og skriger, skriger som en barselskvinde.
Mikkel falder sammen og standser sin klage samtidig med Ide rammer sin orgasmes højdepunkt.
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