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INDLEDNING
Du sidder nu med undervisningsmaterialet til SALT, en forestilling om livet ved
kysten, naturens rå kræfter og troen, men også om individet og kollektivet og vores
nationale selvforståelse.
I 1893 drukner 26 fiskere fra Harboøre under en storm. Under begravelsen
fordømmer egnens indremissionske præst flere af de druknede, som ikke var
troende, hvilket udløser stor forargelse. Blandt andet den unge grundtvigianske
journalist Frederik Brunbjerg fra Socialdemokraten bliver meget oprørt. Han
påtager sig nu at afsætte præsten og befri den indremissionske by fra den
undertrykkelse, han mener, den lever under. Han rejser til Harboøre, men møder
ikke fjenden i form af enkeltpersoner, men et stærkt solidarisk kollektiv.
Dette er 2. del af trilogien om Danmarks selvforståelse gennem 300 år.
Med udgangspunkt i forestillingen lægger undervisningsmaterialet op til
refleksion og diskussion af etisk, eksistentiel og samfundsfaglig karakter.
Mål:
-

At eleverne får en dybdegående forståelse af SALT som dramatisk værk og
billede på en periode i danmarkshistorien.
At eleverne reflekterer over betydningen af natur og kultur for skabelsen af
identitet.
At eleverne på et informeret grundlag kan danne deres egen mening
omkring den aktuelle debat vedrørende religion og national selvforståelse.

I kan vælge at følge materialet fra start til slut eller fokusere på et udpluk af de
forskellige temaer og opgaver. Opgave 1 kan udføres både før og efter teateroplevelsen. De resterende opgaver knytter sig på forskellig vis til indholdet i SALT,
og I vil derfor få mest ud af disse efter at have set forestillingen. Opgave 6 er
udformet som et procesdrama, og derfor er teksten til denne opgave primært en
lærervejledning.
GOD FORNØJELSE!
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FAKTASIDE

”Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag”, P.S. Krøyer, 1883.

VÆKKELSE: Det at åndelig bevidsthed genoplives og udfolder sig. En religiøs
vækkelse sker ofte i forbindelse med personlige eller samfundsmæssige
omvæltninger og kriser, der fører til et forandret livsmønster.
HARBOØRE VÆKKELSEN: I efteråret 1893 druknede 26 fiskere ud for
Harboøre. Den lokale sognepræst, Carl Julius Moe, holdt ved begravelsen en tale,
hvori han skelnede mellem de troende og de vantro, og hvor han fordømte de
ikke troende blandt fiskerne. Med til begravelsen var journalister fra hovedstaden,
og de kunne efter begravelsen berette om denne nye religiøse udvikling på den
jyske vestkyst. Hovedstadspressen var kritisk overfor de nye religiøse toner, men
det lille fiskersamfund sluttede op om pastor Moe. Talen blev starten på en stærkt
religiøs udvikling i området ledet af foreningen Indre Mission.

”Harboøre, Guds børn”, Niels Bjerren ca.
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1. SENSORISK

REFLEKSIONSOPGAVE
1 lektion.
Denne tværfaglige opgave lægger op til at bygge bro mellem den symbolske,
materielle og sensoriske oplevelse af materialet salt og forestillingens titel,
og den kan ses som en igangsætter for diskussion og refleksion. Vi anbefaler
at udføre opgaven inden teateroplevelsen, men den kan også anvendes efter.
Materiale: Groft og fint salt nok til at alle kan få en stor håndfuld.
Forberedelse: Sid i en rundkreds på gulvet eller ved borde. Alle elever får en
håndfuld salt i en lille bunke foran sig. Opgavens første del foregår i stilhed.
1) Undersøgelse: Hvordan mærkes, lugter, smager og lyder salt? Undersøg
saltets kontur og fornemmelsen af saltet mellem håndflader og fingre. Prøv at se,
hvor meget og hvor lidt salt du kan have i en hånd. Undersøg om der er forskel på
det enkelte saltkorn. Undersøg hvordan saltet lugter og smager. Har saltet nogen
lyd?
2) Refleksion: Start med en opsamling på undersøgelsesfasen. Reflekter herefter
i grupper eller på klassen over ordet ’SALT’: Hvad er salt? Hvad forbinder i salt
med? Hvad tror I, at salt har betydet for mennesket op igennem historien?
Reflekter over, hvorfor forestillingen I skal se eller har set har titlen ’SALT’.
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2. FORESTILLINGSANALYSE
Foreslåede fag: Dansk.
1-2 lektioner.
I en forestillingsanalyse spørger man
til, hvad forestillingen udtrykker, og
hvordan den udtrykker det vha. de
sceniske virkemidler, der er til rådighed. Et scenisk virkemiddel kan både
være skuespillernes bevægelser, lys,
lyd, kostumer, tempo og meget andet.
De nedenstående spørgsmål vil hjælpe
til at indkredse forestillingens udtryk.

Kom godt i gang: Start med at snakke sammen to og to om forestillingen ved at
færdiggøre sætningerne nedenfor på skift så detaljeret som muligt:
Det jeg husker bedst fra forestillingen er …
Det kostume eller den rekvisit jeg husker bedst er…
Den lyd jeg husker bedst fra forestillingen er…
Jeg grinte da…
Jeg blev trist da…
Titel: Hvad kommer du til at tænke på, når du hører titlen ’SALT’? Hvorfor tror
du, at forestillingen hedder SALT? Kan titlen spore dig ind på forestillingens
tema?
Scenografi, lys og lyd: Beskriv kort scenografi/kostume/lys/lyd. Kan du huske
kostumerne? Hvad var det for en slags musik? Hvordan var lyset?
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Tema: Hvilke temaer behandler forestillingen? Hvordan kommer disse temaer til
udtryk (i forhold til scenografi, tekst, spillestil, kostumer, lyd, lys osv.)?
Publikumsrelation: Hvordan er forholdet mellem publikum og skuespillerne?
Karakterer: Hvordan brugte skuespillerne kroppen og stemmen til at skabe
karaktererne?
Indtryk: Hvilke elementer fra forestillingen gjorde størst indtryk? Hvilke
tillægsord vil du bruge til at beskrive forestillingen med? Beskriv den stemning du
oplevede under forestillingen; behagelig, foruroligende, hektisk – eller andet? Er
der noget, du kan genkende fra film, musik, billedkunst, hverdagssituationer?
Hvordan vil du beskrive forestillingen for en, der ikke har set den?
Fortolkning: Hvad tror du er meningen/budskabet med forestillingen? Hvilken
betydning har de valg, der er taget i forhold til fx kostume, scenografi og
karakterer for forestillingens budskab?
Perspektivering: Hvordan er forestillingen aktuel i dag? Kan man sammenligne
nogle af de temaer, som forestillingen tager op, med temaer i den aktuelle debat?
Kig evt. i resten af undervisningsmaterialet for inspiration.
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3. NATUREN I KUNSTEN
Foreslåede fag: Billedkunst, dansk.
1 lektion.
Fra de første hulemalerier til vore dages kunst har mennesket fundet
inspiration i naturen. Også forestillingen SALT finder sin inspiration i den
barske vestjyske natur og livet ved kysten. I denne opgave kommer I til at
undersøge naturens rolle i forskellige kunstværker og overveje, hvordan
naturen, der hvor I bor, inspirerer kunsten.
Find et eller flere kunstværker fra jeres lokalområde, der er inspireret af naturen,
eller tag udgangspunkt i billederne her på siden. Prøv at besvare spørgsmålene
under billederne.

Hulemaleri, Chauvet, Frankrig, 32.000-30.000 f.v.t.

7/18

Edvard Munch: To Kvinder på stranden, 1933-35. Foto: Munchmuseet.

Svend Wiig Hansen, Mennesket ved havet, 1995, foto: Visitesbjerg.
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SPØRGSMÅL TIL KUNSTVÆRKER (BESVARES I GRUPPER)
1. Hvad ser I på billedet? I kan evt. skiftes til at beskrive noget fra
kunstværket
2. Hvordan oplever i naturen i kunstværket? Er der et særligt tema i
kunstværket?
3. Hvis kunstværket er placeret i naturen: Hvilken placering har
kunstværket, og hvordan passer det til temaet?
4. Hvilken betydning tror I naturen har haft for kunstneren? Hvorfor har
kunstneren valgt at lave netop dette kunstværk?
DIT FORHOLD TIL NATUREN (BESVARES ENKELTVIS)
1. Hvordan ser naturen ud, der hvor du bor?
2. Hvordan bruger du naturen? Går du fx ture eller bader i havet, eller
kender du nogen, der har solenergi til at opvarme deres hus?
3. Hvis du skulle lave et kunstværk med inspiration i naturen, der hvor du
bor, hvordan ville det så se ud?
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4. FISKERNE
Foreslåede fag: Historie, religion.
1-2 lektioner.
Forestillingen ”SALT” finder inspiration i Hans
Kirks roman ”Fiskerne” fra 1928. I denne opgave
skal du kigge nærmere på ”Fiskerne” som
historisk kilde, og sammenligne romanen med
forestillingen ”SALT”.
Orienter dig på nettet:
Hans Kirk:
http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litterat
ur/Forfatter/Hans_Kirk
Romanen ”Fiskerne”:
https://litteratursiden.dk/analyser/kirk-hans-fiskerne
1) Hvem var Hans Kirk, og på hvilken baggrund skrev han romanen
”Fiskerne”?
Se det korte klip fra TV-serien ”Fiskerne” (minuttal 19:3722:05)https://www.dr.dk/bonanza/serie/152/fiskerne/51447/fiskerne-16.
I klippet opdager de indremissionske tilflyttere, at byens lokale bager holder
åbent på en søndag, og de konfronterer ham med sagen.
2) Hvorfor mener tilflytterne ikke, at bageren må holde åbent på en søndag?
3) Hvorfor mener bageren, at han godt kan holde åbent på en søndag?
4) Diskuter, hvordan tilflytterne og bageren kunne have løst deres konflikt.
Sammenlign klippet fra ”Fiskerne” med forestillingen ”Salt”.
5) Hvordan minder forestillingen ”Salt” om romanen ”Fiskerne”?
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5. IDENTITET
Foreslåede fag: billedkunst, mediefag, samfundsfag, religion.
2-3 lektioner.
Ligesom karaktererne i forestillingen SALT bliver vi formet af den natur og
kultur, der omgiver os: Vores familie, vejret, vores fritidsaktiviteter, vores
placering på danmarkskortet, vores skole og meget andet. Alt sammen har
det betydning for, hvem vi er. Har du nogensinde overvejet, hvad der former
dig mest? Hvad er byggestenene i din identitet?
Lav et kreativt produkt, der viser byggestenene i din identitet. Vælg enten at
arbejde med collage eller film. Det kreative produkt skal indeholde referencer til
både natur og kultur. Tænk over kompositionen af enten billeder eller filmklip, og
overvej, hvordan dit produkt skal hænge sammen.
Collage: En collage er en samling af forskellige elementer, fx billeder og tekster,
sat op på et lærred eller lignende baggrund. Du kan bruge billeder fra blade og
aviser, tegninger, og tekst, som du selv skriver eller finder i bøger og digte.
Film: Filmen skal vare max 3 minutter og indeholde små klip, der fortæller noget
om de ting i din hverdag, der er med til at forme din identitet. Du vælger selv om
du vil kommentere på filmen eller lade klippene tale for sig selv.
Afslut med at fremlægge collager og film, hvor resten af klassen har mulighed for
at spørge ind til elementerne i de enkelte kreative produkter.
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6. ULYKKEN I 1893 – ET
PROCESDRAMA
Foreslåede fag: Historie, dansk, drama, samfundsfag, religion.
2-3 lektioner.
Obs. Til denne opgave er det en fordel, at klassen har stiftet bekendtskab med
avismediet.
Denne opgave udfolder sig som et procesdrama: Et pædagogisk rollespil,
hvor eleverne skifter mellem at gennemleve forskellige fiktionaliserede
situationer og reflektere over dem med henblik på at opnå erkendelser, der
baserer sig på et sanseligt og imaginativt engagement i temaerne omkring
forestillingen SALT.
Procesdramaet er delt op i 2 faser: ”Ulykken” og ”Avisredaktionen” samt en
indledning og en afrunding. Som lærer guider du eleverne igennem faserne, og
påtager dig forskellige roller undervejs. De enkelte sekvenser kan spilles i
sammenhæng eller hver for sig. Det er vigtigt at læse hele materialet igennem, før
du går i gang med procesdramaet med eleverne.
Målet med procesdramaet er ikke at eleverne skal spille skuespil, men at de
sætter sig ind i forskellige menneskers liv og perspektiv ved at identificere sig med
forskellige roller og efterfølgende reflektere over disse.
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Opgaven tager udgangspunkt i Indre Mission og Grundtvigianismen i 1800-tallet,
men trækker tråde til dagens samfund og debat.

INDLEDNING
Forbered eleverne på, at de nu skal igennem et forløb, hvor de kommer til at gå
ind og ud af en fiktion sammen med dig. Gør i hele forløbet højt og tydeligt
opmærksom på, hvornår I går ud og ind af fiktionen. Dette kan evt. gøres ved en
genkendelig lyd.
Saml jer i en rundkreds og afspil et lydspor med lyde af bølger og havlyde1. Bed
eleverne lukke øjnene et øjeblik og lytte til bølgerne. Lav et ritual med eleverne,
der kan fungere som en fiktionskontrakt; en kontrakt, hvor eleverne siger ja til at
gå ind i fiktionen. Det kan være, at du finder på et særligt håndtryk, som du
udveksler med alle på skift, eller at du giver alle elever en enkelt saltflage i
hånden, som de putter på tungen. Herefter beder du eleverne sætte sig på stole i
en halvcirkel vendt mod dig.

ULYKKEN
Lærer i rolle: Lokal fisker, Jens Peter Jensen Vrist.
Elever: Efterladte og overlevne efter ulykken i 1893.
Formål: At give eleverne en baggrundsviden omkring ulykken, og en
mulighed for at stille spørgsmål inden for en tynd fiktionsramme.
Brug en hat eller en enkelt rekvisit til at markere, at du nu træder ind i en rolle.
Adresser eleverne i rolle:
”Kære alle sammen, jeg er glad for at vi kunne samles her i dag. Som efterladte
efter den forfærdelige ulykke ved jeg, at I alle stadig sørger over tabet af jeres
fædre, venner, mænd og sønner på havet. Og jeg ved, at mange af jer stadig
spørger jer selv: Hvordan kunne det ske? Jeg synes derfor jeg skylder jer at give
en førstehånds vidnesbyrd om, hvad der skete den dag. Derfor vil jeg læse min
egen, personlige beretning op omkring den forfærdelige nat 2:

1

2

fx dette https://www.youtube.com/watch?v=feRFJkFHhrU
Beretning af Jens Peter Jensen Vrist: http://www.seniormaksten.dk/11743601
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”Den 20. November 1893 skulde vi være ved Havet Kl. 10 Aften. Naar
det havde været Fiskevejr i flere Dage, var der Kappestrid om at være
den første Baad. Det var stille og stjerneklart og Maaneskin, Havet helt
roligt. Vi plejede ved vort Laug, - hvad ogsaa nogle af de andre Laug
gjorde - at samles ved Bagstavnen, hvor en bad en Bøn om, at Gud
vilde hjælpe os at arbejde sammen og velsigne vor Gerning, bevare vore
kære i Hjemmet, og - dersom det var hans Vilje - føre os vel i Land
igjen eller gøre os beredt til at dø.
Vi havde saa tit set, at det kunde se saa smilende ud, og efter en Time
eller to være et Guds Under at komme i Land igjen. Vi roede først et
Stykke, saa kom der lidt Luft, hvorfor Sejlet sattes, og efter at være
kommen 1½ Mil sydvest fra Landingspladsen sattes Kroge ud. Noget
over Midnat gik Maanen ned og Skyet overtrukken, hvorfor det blev
saa mørk, og Vinden friskede op. Og vi ventede med Længsel efter
Morgenen, og saa snart det dagedes, slap vi Resten af Krogene og satte
det tre-rebede Storsejl. En ½ Mil fra Land saaes en Baad sejle for ind
mod Land, og den holdt vi Øje med. Hvis den kom vel i Land, vilde vi
ogsaa holde for Land dér, fordi det havde stor Betydning, at der var
Folk paa Land, hvis Baaden skulde kæntre i Landingen. Og da vi saa,
at det lykkedes for ham, holdt vi ind og fik Svømmebælter paa og
Træskostøvler af og noget af Tøjet. Der var vel ikke meget Haab.
Enhver af os havde vel nok den Tanke: ‘I Dag gaar det nok ikke!’
A.Røn, Føreren bøjede sine Knæ i Bøn et Øjeblik, tog Roret igjen og
sagde: ‘Saa i Guds Navn, saa fortsætter vi.’ Det gik godt til nær Land.
Da løb den i et Braad, saa Bagstavnen gik helt under Vand, saa
Føreren sad i Vand til Armhullerne. Og da Baaden tabte Søen, løb vi
fem op paa Stævnen, saa kunde Baaden lige bære det Vand, som var
kommen ind. Og Sejlen trak den til Land, og de fra den anden Baad
tog imod os. Da vi derefter saa ud over Revlen, forstod vi, at det var et
Gudsunder, at en lille aaben Baad var kommen vel igjennem det
Braad.
Og først efter at vi kom Hjem fik vi hel Rede paa, hvor mange der var
druknet, 26, og de var alle fra Langerhuse og Tøt, Landsteder, som laa
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en kvart til en halv Mil nord for Vrist, og de havde alle søgt imod Land
før det blev lyst.
Saa kom Begravelsen, som blev landskjendt. Et vældigt Følge. Der var
Repræsentant for Kongen, Rigsdagen og Amtet foruden mange andre,
og en Masse Referenter, hvoraf de fleste godt kunde have bleven
Hjemme. De skrev saadan i Bladene. Man var nær ved at tro, at det
ikke var den samme Begravelse, man selv havde været med til. Pastor
Moe, som nylig var flyttet til Skanderup herfra, kom og holdt Ligtale
foruden Sognepræsten Pastor Madsen. Moe havde til Tekst ‘Mesteren
er her og kalder ad dig. Denne Tale blev stærkt kritiseret af
Referenterne; men det var uden Grund”.
”Ja, det var altså min beretning om den forfærdelige nat. Jeg vil høre, om der er
nogen af jer efterladte, der har nogle spørgsmål eller bekymringer om tiden, der
skal komme, så vil jeg forsøge at besvare dem efter bedste evne”.
Eleverne har mulighed for at stille spørgsmål til ulykken og Jens Peter Jensen
Vrists historie. Herefter træder I ud af fiktionen.
Tag en kort snak med eleverne om den beretning, de lige har hørt. Hvad handler
beretningen om? Hvordan vil de beskrive fiskeren?

AVISREDAKTIONEN FORARBEJDE
I forestillingen SALT overværer I mødet mellem to kirkelige retninger, Indre
Mission og Grundtvigianismen, og kultursammenstødet mellem to meget
forskellige menneskesyn.
Undersøg Indre Mission og Grundtvigianisme ved at orientere jer på
nedenstående hjemmesider samt faktasiden øverst i dette materiale og forsøg at
besvare spørgsmålene på næste side:
Hjemmesider:
-

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigianismen-i-danmark/

-

https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/hvad-erforskellen-p%C3%A5-grundtvigianisme-og-indre-mission
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-

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/indre-mission-oggrundtvigianismen-har-f%C3%A6lles-historie

1) Hvilken religion hører både Indre Mission og Grundtvigianismen ind
under?
2) Hvad er en vækkelsesbevægelse?
3) Hvor minder indre mission og grundtvigianismen om hinanden? Hvor er
de forskellige? Kom med 2-3 bud på ligheder og forskelle.
4) Hvordan bliver hhv. Indre Mission og Grundtvigianisme fremstillet i
forestillingen SALT?
Herefter deles klassen op i to grupper, der agerer to avisredaktioner, med hhv. et
indremissionsk og et grundtvigiansk syn på kristendommen. Grupperne skal
forholde sig til de informationer, som de har fundet frem til, om de to kirkelige
retninger, når de i mindre grupper skal finde på idéer til avisartikler omkring
ulykken i 1893. De 2 grupper får tildelt hver deres ende af klasselokalet eller to
rum.
Forhistorie: Året er 1893, og både den lokale Indre Missionske avisredaktion og
hovedstadens presse med rødder i grundtvigianismen har fået besked om ulykken,
der har fundet sted ud for Harboøre. Nu har I samlet jer for at lave et temanummer
af hver jeres avis med fokus på ulykken, og den tale, der blev holdt af egnens
lokale indremissionske præst, Pastor Moe, til begravelsen.
I træder nu ind i fiktionen.

AVISREDAKTIONEN
Lærer i rolle: Avisredaktør for begge redaktioner (hvis der er en hjælpelærer,
er det oplagt, at I er redaktører for hver jeres redaktion). Afhængig af den
enkelte klasse, kan rollen som avisredaktør også tildeles en elev fra hver
gruppe, før I træder ind i fiktionen.
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Elever: Journalister. Det er vigtigt at læreren i rolle guider eleverne til at
påtage sig rollerne som hhv. indremissionske og grundtvigianere. Dette kan
gøres ved som redaktør at understrege det værdigrundlag, som den enkelte
redaktion skriver ud fra.
Formål: At undersøge kilderne omkring ulykken fra hhv. et indremissionsk
og grundtvigiansk synspunkt. Derfor skal eleverne kun finde på overskrifter
og idéer til indholdet af artiklerne, men ikke skrive dem.
Lærer i rolle som avisredaktør sætter de to redaktioner i gang én ad gangen.
Redaktøren fortæller, at redaktionen skal dække ulykken og begravelsen fra et
hhv. indremissionsk og grundtvigiansk perspektiv. Redaktionen laver først en
brainstorm på, hvad man kunne skrive om i forbindelse med ulykken. Skriv nogle
bud op. Herefter deler redaktionen sig op i mindre grupper af 2-3 personer, der hver
vælger en idé at gå videre med. Grupperne skal komme med en overskrift og en idé
til indholdet i og vinklen på artiklen. Eleverne kan orientere sig i nedenstående
materiale:
-

Jens Peter Jensen Vrists beretning og Pastor Moes tale til begravelsen
(printes separat): http://www.seniormaksten.dk/11743601.

Når de to redaktioner har haft tid til at arbejde med deres idéer samles begge
grupper og præsenterer som redaktionerne for hinanden, hvad deres særnummer
kommer til at indeholde. Redaktøren/redaktørerne faciliterer præsentationen.
Herefter træder I ud af fiktionen.
Snak med klassen om, hvordan det var at skulle forholde sig til hhv. det
indremissionske og grundtvigianske syn på kristendommen. Diskuter forskellene
på de to særnumre.
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KILDER OG NYTTIGE LINKS
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Reform
ationen_og_lutherske_kirke/v%C3%A6kkelser
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=v%C3%A6kkelse
http://www.seniormaksten.dk/11743601
https://www.jernkysten.dk/Default.aspx?ID=1275&itemId=Fortaelling:56
http://vejr.tv2.dk/2016-07-06-staerk-storm-kan-give-staerk-tro
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/da-26-fiskere-satte-env%C3%A6kkelse-p%C3%A5-danmarkskortet
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