


FORORD: NORDENS MYSTIK I TEATERFORM

Det er ikke meget, man ved om 
vikingernes liv, men de mange 
arkæologiske fund og myterne 
fortæller en historie, som er 
blevet fortolket gennem tiden. 
Vores interesse i historien er en 
forkærlighed for myternes verden 
og vores nordiske forfædres 
sindelag og gøren og laden - på 

én gang så forskellige fra os og dog så genkendelige. I flere måneder 
læste vi alle de sagaer og myter, vi kunne opdrive. Dertil kom fortolk-
ningerne, de historiske facts, andre dramatiseringer osv.  
 
Det blev hurtigt klart for os, at vores værk skulle foregå i Midgård, 
i menneskenes verden, dér hvor myterne opstod og levede igennem 
genfortællinger. Én fortælling fandt vi særligt fascinerende - myten 
om Balders død. Vi fandt på at omskrive myten til at foregå blandt 
mennesker og fik derved et dramatisk udgangspunkt forærende. Fra 
at være en underholdende, saftig gudefortælling blev omskrivningen 
af  myten en familietragedie, som vi kunne forholde os til. Temaer, 
som vi genkender, trådte tydeligt frem: søskendejalousi, modstanden 
mod ’det fremmede’, manglen på tolerance for andres tro og stand-
punkter, barnet i klemme i sammenbragte familiekonstellationer, 
følelsen af  tab af  kærlighed osv. 

Vi har skrevet en fortælling om en familie, som på trods gennemlever 
og forløser en dramatisk og konfliktfyldt overgang i deres liv. Vores 
fortællings centrum, sønnen Sune, repræsenterer barnets udfordring 
i den svære overgang mellem barn og voksen, som skal finde sig selv 
i sin ’nye’ skikkelse. Vi håber, at vores forelskelse i materialets saft og 
kraft vil nå ud til jer og vække nysgerrighed for vores fælles arv  af  
mytologiske fortællinger.

God fornøjelse!
Lene Skytt og Mie Brandt (forfatterne bag Frostbrødre)



ET SAGNDRAMA OM FORTIDENS NORDBOERE

I slutningen af  den nordiske oldtid, på kanten til middelalderen, 
skælver Midgård - menneskenes verden - og nordboernes ældgamle 
folketro udfordres af  nye tanker. Frostbrødre tager sin begyndelse 
midt i et dramatisk øjeblik, hvor en lille families hjem brændes ned, 
da de nægter at frasige sig de gamle guder og tage imod den nye tro. 
Sune, søn af  Sigrid og Olav og barnebarn af  vølven Edda, må sam-
men med sin familie gå under jorden på ubestemt tid. I deres skjul 
for omverdenen føder Sigrid en sær lillesøster, og en dreng fra en 
finere slægt indlemmes samtidig i familien. Ældstesøn Sune kæmper 
fra da af  for sin retmæssige plads i familien, og det fører til et vold-
somt familieopgør med skæbnesvangre følger. Sune må tage på en 
lærerig rejse mod underverdenen Hel for at redde sammenholdet i sin 
familie. 

Alt imens truer Ragnarok; forandringen af  verden er uundgåelig. 
Guderne møder deres skæbne - deres endeligt. Ud af  det mørke tom-
rum genopstår verden, og nye erkendelser og en ny tid vågner. 

“Den kærlighed, du skulle have, er tilfaldet ham. Det lys, der skulle skinne på dig, er 
blevet hans. Han er frosten, der lammer dit hjerte.“



SYNET PÅ VERDEN I DEN NORDISKE MYTOLOGI

Nordisk mytologi er betegnelsen for de fortællinger og overnaturlige 
væsener, der hørte tiden før kristendommen til. Det er en trosretning, 
som også kaldes asatro, og den havde sin storhedstid i 900-1100-tallet 
under vikingetiden.
 

VERDENSBILLEDET
Jorden består af  ni verdner, som 
er inddelt i tre niveauer: den 
øvre, den nedre og den midterste. 
Niveauerne er forbundet af  livets 
træ Yggdrasil, der med sin krone 
går helt op i himlen hos guderne i 
Asgård og med sine rødder kroger 
sig ud over jordens omkreds 
og ender i underverdenen hos 
jætterne. Stammen står i midten i 
Midgård, hvor menneskene bor.

FYLGJER
En fylgje er en personlig skyts-
engel. Fylgjen optræder i drømme 
eller som overnaturlige væsener, 
der kan ses af  personer med 

synske evner. Fylgjen viser sig 
oftest som en dyreskikkelse. Fylgjen beskytter og ledsager den enkelte 
person eller slægt. I drømme afgiver den varsler og spådomme om 
kommende begivenheder eller farer.

BLÓT: OFFRING TIL GUDERNE 
At blote betyder at ofre til guderne eller 
at udføre en hellig handling for dem. 
Nordboerne blotede for god skæbne, for 
sejr i kamp, for godt vejr, for god høst, for 
sikker rejse, for godt ægteskab osv. Blótet 
er af  stor og vigtig betydning i asatroen.

Yggdrasil og de ni verdner.



NORDENS MYTER - MYTEN OM BALDERS DØD

Frostbrødre er inspireret af  den nordiske mytologi, og især én 
af  de berømte myter er omdrejningspunkt i fortællingen...
Balder, søn af  Frigg og Odin, var elsket af  alle guderne. Hvorend han 
gik, blev han omtalt som den mildeste og smukkeste af  alle aserne.
En nat fik han en ond drøm, hvori hans fylgje advarede ham om hans 
kommende død. Da han havde fortalt sine forældre om drømmen, 
sørgede hans mor for, at alle ting i hele verden kom i ed – det vil sige, 
at intet ville kunne gøre ham ondt. Balders død var dermed aflyst.  
 
Det havde asen Loke opsnappet. Han tryllede sig om til en kvinde 
og spurgte Frigg, om det virkelig kunne passe, at alt i verden var i ed. 
Frigg fortalte, at én ting havde hun dog ikke taget i ed: en mistelten. 

Loke var snu og havde svært ved at unde Balder hans popularitet. 
Derfor tog han i skoven for at finde misteltenen og bragte den tilbage 
til Valhal. Dér stod alle guderne og afholdt kastekonkurrence. Alt 
blev kylet efter Balder, der selv var med på den sjove leg: sten, æbler, 
sværd, drikkehorn… Ingen skade kunne det gøre, for han var jo 
udødelig! Balders blinde bror, Høder, der også altid havde misundet 
Balder, fik af  Loke spændt en bue med mistelten. Loke hjalp Høder 
med at sigte og skyde Balder lige i hjertet, som faldt om på stedet. 
Balder var død. Loke havde med sin list fået Høder til at dræbe ham. 

Balders død. Maleri af  
C.W. Eckersberg (1817)





Fotograf: Andreas Bjerre Siegrist



Levende dukker? Ja, det er en af  de 
ting, som den Reumert-vindende 
dukkermager og scenograf  Rolf  
Søborg Hansen kan skabe. Han har i 
de sidste 27 år arbejdet professionelt 
som freelancer med alt inden for 
dukketeater. Det, der gør Rolfs dukker 
helt særlige, er, at de spiller til folks 
egen fantasi. Publikum får halvdelen 
af  oplevelsen leveret via dukkerne og 

skaber selv den sidste del af  det eventyrlige og underfundige univers i 
deres hoveder. 
 
I Frostbrødre indgår to forskellige typer af  
dukker. Fylgjer og guder. Fylgjerne er marot-
dukker i form af  dyr, som håndstyres af  
skuespillerne, og guderne er full-size puppets, 
der består af  et hoved og stof, som skuespillerne 
bevæger og gør levende ved hjælp af  deres egne 
kroppe og stemmer. 

DUKKERNE I FROSTBRØDRE

Dødsrigets herskerinde Hel.



MEDVIRKENDE 
- SKUESPILLERNE OG DERES ROLLER

Pernille Hilgart
Sigrid 

Jens A. Kepny Kristensen
Sune

Thomas Nielsen
Olav

Mie Brandt 
Edda

Anton Nikolaj Hjejle Øberg
Thorbjørn

Amalie Lindegård
Liv

Dukker og stemmer  
Pernille Hilgart: Urd, Hel, Hugin & snehare. Amalie Lindegård: Frigg, 
isbjørn & snehare. Thomas Nielsen: Loke, Odin, Hel & isbjørn.  
Anton N.H. Øberg: Skuld, Odin, Frigg & Hel. Mie Brandt: Verlandi, 
dværg, Munin & Hel.
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OM TEATRET ZEPPELIN
Teatret Zeppelin er et charmerende teater i hjertet af  Vesterbro. 
Husets smukke teatersal har igennem mere end 20 år lagt gulv til et 
væld af  unikke, medrivende og opfindsomme forestillinger for hele 
familien. Teatrets opsætninger ligger på så højt og anmelderrost 
et niveau, at de store institutionsteatre landet over har fået seriøst 
modspil og kamp til stregen. Vores vision er at give familien en 
anderledes, fælles teateroplevelse i en form og med et indhold, som 
rører os – børn som voksne – inderst inde.

Der er meget mere på programmet på Teatret Zeppelin

28. januar - 21. marts 2017 
“Af  med hovedet, hvis ikke du fortæller en god historie!” - det er kongens 
ordre til Sheherezade og starten på en perlerække af  eventyr fulde 
af  orientalsk mystik og spænding. Oplev en af  verdenslitteraturens 
største klassikere i Zeppelins anmelderroste opsætning. 

 

 
Læs om alle sæsonens forestillinger og gæstespil på www.zeppelin.dk

Billetbestilling: 33 22 04 78  -  www.zeppelin.dk



samt:
Tony Andersen, Maritimt Forsøgscenter

Nationalmuseet, museumsinspektør Peter Pentz
Aldo Tranum Velasquez, billedkunstner

Statens Scenekunstskole

TAK TIL...

Find Teatret Zeppelin på Facebook & Instagram


