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Tabet af nordisk mytologi er begyndelsen på en ny tro på livet 

Teatret Zeppelin genopliver de nordiske myter i det nyskrevne sagndrama Frostbrødre. Det er en skole- 

og familieforestilling om nordboernes liv med de mægtige aser fra den nordiske mytologi under en 

brydningstid mellem hedendom og kristendom. Fortællingen er inspireret af myten om asen Balders død, 

og den bringer temaer og spørgsmål på banen, som er overraskende relevante i nutidens Danmark: 

Søskendejalousi, sammensatte familier og curling-børn. 

Lørdag den 1. oktober er der urpremiere på Frostbrødre på byens familieteater Teatret Zeppelin. Frem til 

den 25. november kan man opleve en forestilling om en vikingeslægt i en tid under store religiøse 

forandringer. Familien må gå under jorden på ubestemt tid, da de nægter at frasige sig den gamle folketro 

og tage imod den nye religion. Kort efter familiens flugt bliver en sær lillesøster født, og en dreng fra en 

finere slægt indlemmes samtidig i familien. 

Frostbrødre er en fortælling om, hvordan søskendejalousi kan true familiesammenholdet. Hvad gør man, 

når man hele tiden føler, at ens nye papbror får al opmærksomheden? Det er karakteren Sunes store 

hovedpine. Han kan kun se til, mens hans forældre gør alt, hvad de kan, for at overbeskytte og anprise 

Sunes fostbroder Thorbjørn, som familiens ældste er sikre på vil blive til noget stort en dag. Konflikten 

udvikler sig til et skæbnesvangert familieopgør med dramatiske følger. Ragnarok truer. Men på den anden 

side af de gamle følelser og den gamle tro venter nye erkendelser og en ny tid. 

Relevante temaer den dag i dag 

Frostbrødre er et visuelt flot og historisk autentisk indblik i den levevis, som vores forfædre havde i 

vikingetiden omkring år 1000. Trods afstanden i tid, er der emner, som publikum vil kunne nikke 

genkendende til. Thorbjørn er, hvad man i dag kunne kalde for et curling-barn. Sune kæmper med de onde 

følelser, der opstår i søskendejalousien efter familieforøgelsen. I baggrunden er den udviklingshæmmede 

lillesøster Liv et nemt offer for mobning, men også et rørende eksempel på en barnagtig umiddelbarhed og 

den livsglæde, der følger med den. I rejsen mod at blive voksen må man lære at håndtere følelser af både 

had og skam, af kærlighed og stræben, af jalousi og egoisme. Teatret Zeppelin behandler denne livsrejse i 

børnehøjde og vækker refleksioner over det at være menneske både dengang og i dag.  
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Forestillingen er støttet økonomisk af Beckett Fonden, A.P. Møller Fonden og BUPL. 
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