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Kære underviser

Undervisningsmateriale
I samarbejde med UCN Nordjylland udarbejder vi undervisningsmateriale til udvalgte forestillinger på
Aalborg Teater.
Undervisningsmaterialet er gratis og kan altid downloades på aalborgteater.dk/undervisning.
Kun 80 kr pr. billet – undervisere kun 30 kr.
Prisen pr. elev er mandag til fredag kun 80 kr (inkl. gebyr) og undervisere kun 30 kr.
Billetter købes hos Aalborg Teaters Billetservice, send en mail med ønsket antal billetter (elever og lærere)
samt kontaktinformationer (navn, adresse, mail og telefonnummer) til billet@aalborgteater.dk eller ring på
9631 6020, alle hverdage fra kl. 11.00 – 16.00.

Spilleperiode Tine
Tine spiller på Aalborg Teaters Store Scene fra 21. januar til og med 27. februar 2021. Mandag til
fredag kl. 19.30.
Gå trygt i teatret
Du kan trygt gå i Aalborg Teater med din klasse. VI tager vores gæsters sikkerhed og tryghed alvorligt og
følger myndighedernes officielle retningslinier i forhold til Covid-19.
Bliver du eller dine elever syge bytter vi jeres billetter uden gebyr indtil 12 timer før jeres teaterbesøg.
Vi sælger kun hvert andet sæde, således der er afstand mellem gæsterne under forestillingen.
Vi opfordrer til at I først ankommer tidligst 30 minutter før forestillingen starter og at I går direkte ind på
jeres pladser i salen.
Læs meget mere om vores Covid-19 forholdsregler HER
Brug for mere information
Har du brug for yderligere information eller har du spørgsmål til forestillinger er du altid velkommen til at
kontakte Chefdramaturg Jens Christian Lauenstein Led på jcl@aalborgteater.dk eller Helle Vagner på
pr@aalborgteater.dk

Ud af skolen og ind i teatret!

På gensyn i Aalborg Teater

Undervisningsmateriale til Herman Bang: Tine
Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Carsten Landbo-Sørensen,
gymnasiekonsulent ved Center For Undervisningsmidler UCN og lektor på Fjerritslev
Gymnasium.

Om undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet til Tine er todelt. Første del er udarbejdet til arbejdet med
romanen, og vil derfor som udgangspunkt kunne anvendes før eleverne har set
forestillingen. Anden del af materialet er udarbejdet til arbejdet med
teateropsætningen.
Undervisningsmaterialets første del er forholdvist omfangsrigt. Tanken bag er, at
man som underviser kan vælge til og fra i materialet. Man kan vælge et forløb, hvor
der arbejdes særdeles grundigt med værket, eller man kan vælge at anlægge
specifikke vinkler på værket. Materialet lægger også op til, at der kan arbejdes både
fagligt differentieret og med forskellige arbejdsformer. Der er en taksonomisk
progression i materialet, der kan udnyttes pædagogisk. Og mængden af spørgsmål
giver mulighed for selvstændigt arbejde i grupper og par, men selvfølgelig også for
klasseundervisning.
Forslagene til supplerende materialer giver mulighed for at tilføre undervisningen nye
vinkler og dimensioner.

Bang og Tine og krigen i 1864
“Allerede fra mine tidligste Aar, har jeg haft en uovervindelig Lyst til Teatret”, skrev
Herman Bang i 1878 i en ansøgning til direktøren for Odense Teater. Men han kom
aldrig til at optræde på Odense Teater. Og trods flere ansøgninger, stor ihærdighed
og støtte fra blandt andet den kendte skuespiller Ludvig Phister fik han aldrig en
karriere på de skrå brædder, måske rakte talentet ikke… Men succes fik han, som
forfatter!
Herman Bang står som en af de helt centrale skikkelser i Det moderne gennembrud.
Hans skønlitterære forfatterskab og journalistiske virke er på mange måder
banebrydende. Ikke uden grund er Herman Bang blandt de udvalgte
kanon-forfattere, med en skrivestil, der tydeligt trækker tråde tilbage til
teaterdrømmen og livet på scenen.
Men det hele begyndte på Als - barndommens tabte paradis og årene med moderen,
der døde, da Bang kun var 14 år. En barndom der ifølge Bang var fyldt med drama,
oplæsning og leg, og som sluttede så brat, men måske alligevel havde nået at så det

frø, der senere skulle blive til den sceniske skrivestil, der kendetegner noget af det
bedste i Bangs forfatterskab, ikke mindst romanen Tine.
“Denne Fortælling er næret ved Minderne om mit første Hjem”, skriver Bang i
forordet til Tine. Og man tænker selvfølgelig på Als og Bangs tidligste barndomsår.
Men man tænker også på de stærke erindringsbilleder, som Bang i forordet til
romanen beskriver så levende. Og som viser Bang som et stærkt visuelt menneske,
der i høj grad oplever verden i billeder. I fortællende scener…
Netop i dette skal man finde en af forklaringerne på, at det netop er Tine (og
Sommerglæder og Ved Vejen) der er blevet filmatiseret. Alle tre romaner er
karakteriseret ved deres impressionistiske skrivestil. En stil som Bang mestrede
nærmest til perfektion. At de givetvis også blev filmatiseret af andre grunde, rokker
ikke ved deres grundlæggende egnethed som basis for filmmanuskripter.
Der er ikke langt fra bog til scene - og nu til teaterscene.

Tine som teater
Bangs manglende succes som skuespiller holdt ham ikke væk fra teatret. Han
iscenesatte mere end 80 dramatiske arbejder på forskellige teatre i ind- som udland
og skrev desuden 19 skuespil og mindre dramatiske værker (K.A. Jürgensen), der
dog ikke har fået den plads i litteraturhistorien, som hans litterære produktion har. Af
egne værker blev hele 14 skuespil opført på førende danske og skandinaviske
scener, men “ingen af disse arbejder blev dog nogen afgørende succes hos hverken
publikum eller kritikerne” (K.A. Jürgensen). Alene omfanget af opsætninger og
dramatiske værker vidner om Bangs kærlighed til teatret og hans fortrolighed med
scenekunsten. Når Aalborg Teater har valgt at dramatisere en Bang-roman, så er
det ikke en ny tanke set i lyset af Bangs tilgang til egne værker. To af hans romaner
lavede han selv senere om til dramatiske værker. Det drejer sig om Fædra (1883)
som blev opført for første gang på Aarhus Teater i 1886 med titlen Ellen Urne, og
Mikaël (1904) der blev dramatiseret i 1910, men aldrig opført, måske på grund af
Bangs død i 1912.
Så hvem ved - måske kunne Tine også være blevet til et dramatisk værk i Bangs
egne hænder.

Romanen Tine
Romanen Tine bliver i høj grad opfattet som det litterære bud på en skildring af
krigen i 1864 og de menneskelige omkostninger krigen havde. Ikke som et stort
krigsdrama med voldsomme slagscener, men en skildring af “krigen 1864 i
mennesket”. Samtidig er romanen også en skildring af en af Bangs allermest kendte
stille eksistenser: Tine Bølling, den opofrende degnedatter med de umulige følelser

for den gifte skovrider Berg. To parallelle forløb, som indkapsler begreberne: håb,
fald og definitivt tab.
Håbet og optimismen blomstrer i starten. Provsten og egnens førende mænd
udtrykker en selvovervurdering, der ikke står tilbage for det officielle Danmarks. Og
samtidig oplever Tine i skyggen af krigen en nærhed og ømhed i forhold til Berg,
som ikke har kunnet træde tydeligt frem før Bergs hustru er draget i frivilligt eksil
med sønnen Herluf. Pludselig kommer chokket: Rømningen af Dannevirke og
dermed tabet af tro på egen krigslykke, af menneskeliv, af jord, af håbet. Og mens
Sønderborg står i flammer, brænder begæret i Berg og han tager Tine - i skyggen af
krigens ulykke og hustruens billede. Håbet for den danske krigslykke er slukket, og
håbet om kærlighed, som Tine så inderligt nærede, er slukket. Der er kun det
definitive tab tilbage.

Krigen 1864
Krigen 1864 - den 2. Slesvigske Krig - er en af de mest velbeskrevne krige Danmark
har været involveret i. Krigen og dens omstændigheder har givet anledning til et utal
af fagbøger, artikler, dokumentarer, radio- og Tv-udsendelser, film og serier,
skønlitterære udgivelser etc. Nederst i materialet findes links til relevante sider med
historisk baggrundsstof.
Måske er der ikke så meget at skrive, hvis man er på den vindende side, men som
de store tabere i 1864-krigen har vi i Danmark haft et behov for at forstå og
bearbejde de sår, krigen gav Danmark og danskerne.
De politiske og militærstrategiske aspekter ved krigen skal ikke omtales her, men det
er svært at komme udenom at tale om krigens gru og traumatiserende indvirkning på
især de, der var tæt på krigshandlingerne, når man skal arbejde med Tine.
Treårskrigen 1848-50 (1. Slesvigske Krig) havde givet mange danskere en
urealistisk selvopfattelse, som gjorde nederlaget få år senere dobbeltsvært at forstå
og acceptere. Og følelsen af at vores nabo Sverige havde svigtet, gjorde det bestemt
ikke nemmere at kapere nederlaget. Sammenholdt med krigens gru og de
voldsomme tab som den medførte, kommer krigen i 1864 altid til at stå som en af de
mest betydningsfulde begivenheder i dannelsen af det, man ynder at kalde “den
danske nationalkarakter”.
Krigen var set i europæisk sammenhæng en holdsvis lille krig, men tabstallene var
store set i en dansk målestok, især Slaget ved Dybbøl var specielt voldsomt. Dette
slag blev et af de mest skelsættende i krigen og i dansk selvopfattelse. Efter et
voldsomt bombardement indledte de preussiske styrker stormen på Dybbøl, hvilket
skulle vise sig at være et af de sidste slag i krigen. Selve slaget varede kun omkring
4 timer, men resultatet var næsten 1700 døde danske soldater og begyndelsen til
enden på det der hed det Danske Monarki, Danmark og hertugdømmerne.

Krigens grusomhed blev efterhånden synlig for de fleste i mødet med de
krigskrøblinge, der forsømte af staten, blev synlige i gadebilledet som
postkortsælgere, lirekassemænd etc. Det største tab var dog tabet af de tre
hertugdømmer, som decimerede det Danske Monarki med op imod en tredjedel, og
dermed definitivt begravede “ånden fra 48”.
Men har krigen stadig noget at sige os i dag?

Undervisningsmateriale til arbejdet med romanen
Der er mange eksempler på romaner, der er blevet omsat til drama, denne type af
remediering tager ofte fat i ældre litteratur. På Aalborg Teater har der indenfor det
sidste års tid været opsætninger af Goethes Den Unge Werthers Lidelser og
Dostojevskijs Forbrydelse og straf, men også nyere romaner finder vej til
teaterscenerne bl.a. er Jakob Ejersbos Eksil og Dig og mig ved daggry af Ringtved
og Munk Jensen blevet opført på aalborgensiske teaterscener.
Nærværende undervisningsmateriale udstikker to spor for arbejdet med romanen:
- at eleverne har arbejdet med romanen, før de ser teaterstykket
- at eleverne ser teaterstykket - efter en præsentation af samtid, forfatter og
tematik

Analytiske vinkler i arbejdet med romanen Tine
Handlingsanalyse
Nedenstående kan være en hjælp til læsningen af romanen. I kan løbende arbejde
med romanen, mens I læser den.
1. Romanen er kronologisk opbygget, dog med en række tilbageblik i første
kapitel, hvor vi møder Tine Bølling og skovriderparret Berg og deres søn
Herluf.
● Hvad bliver der fokuseret på i tilbageblikkene?
● Beskriv Tines forhold til fam. Berg og de enkelte familiemedlemmer.
● Beskriv stemningen i tilbageblikkene.
● Hvilken funktion har tilbageblikkene og hvad betyder de for vores
opfattelse af resten af romanen?
2. De efterfølgende kapitler forløber som nævnt kronologisk med
skovridergården som midtpunkt. I andet kapitel er vi tilskuere til et

herreselskab og oplever et 180 graders stemningsskift, som følge af
rømningen af Dannevirke.
● Beskriv selskabet og karakteriser den stemning, der råder?
● Forklar hvorfor degn Bøllings meddelelse får så voldsom en effekt?
● Beskriv de reaktioner som meddelelsen afføder?
● Bispen træder ind i selskabet mod slutningen af kapitlet. Hvilken rolle
har han?
3. I tredje kapitel er de første soldater blevet indkvarteret i skovridergården og
landsbyen omkring. I slutningen af kapitlet lyder den første alarm fra fronten,
og kanonaden ved Broager indledes.
● Hvordan udspiller livet sig blandt landsbyboerne og soldaterne i denne
fase? Se bl.a. på Appel og Tines samtaler.
● Hvad er Tines rolle i denne fase af krigen?
● Beskriv stemningsskiftet, da den første alarm lyder.
4. “Roen var brudt” , sådan starter fjerde kapitel. De døde og sårede bliver bragt
fra fronten, og krigens gru viser sig. Alle i landsbyen må hjælpe til.
● Beskriv nogle af de reaktioner, man ser blandt landsbyboerne og
soldaterne på de første dages kanonade.
● Hvad kommer til udtryk i samtalen mellem baronen og hans
højærværdighed provsten?
5. En forholdsvis stille stund bag fronten udspilles i kapitel 5. Men folkene og
soldaterne er dog tydeligvis mærket af omstændighederne.
● Prøv at beskrive hvordan de centrale personer reagerer?
● Beskriv hvad der sker mellem Berg og Tine under dansen og senere i
deres samtaler.
● Hvad tænker de på? Hvordan agerer de?
● Hvad taler de om?
6. Regn og rusk og kanonernes drøn og alarmsignaler lyder i starten af kapitel 6
og landet står i brand. Frygtsomme flygtninge i hobetal myldrer frem sammen
med skrigende sårede soldater. Og Tine og Bergs forhold intensiveres.
● Hvordan beskrives krigens gru bag fronten?
● Og hvordan reagerer Bølling, Tine, madam Bølling, tjenestefolkene og
alle de andre på dette inferno?
● Tine og Bergs forhold fuldbyrdes i kirketårnet, mens Bølling og frue
samme sted ser landet brænde - giv et bud på parallellen.
● Hvordan kan Tine og Bergs forhold karakteriseres?
● Hvordan oplever de hver især forholdet?

7. “Rundtom drog Soldaterne ud, uden Sang, tungt i den opblødte Vej.” Sådan
lyder det i starten af kapitel 7. Nederlaget og dermed afslutningen bliver
tydeligere for alle, mens kanonerne stadig drøner. Og ligesom de fleste,
mangler Berg ord, og forholdet til Tine bliver ordløst og fysisk.
● Hvad kendetegner personerne her i skyggen af nederlaget? Se specielt
på Tine (“- hun, der havde givet alt og hvem alt var berøvet” ) og Berg
(“ ...hendes Stemme vakte påny den Deprimeredes Begær...”).
● Beskriv relationerne mellem de forskellige personer, som de viser sig
her i kapitlet.
● Hvad har krigen gjort ved dem?
8. Krigen er i sin sidste fase her i kapitel 8. Et desillusioneret militær og en
nedbrudt befolkning kæmper sig igennem dagen. Enkelte har mistet
realiteternes proportioner. Tine erkender også sit nederlag, ligeledes gør
Berg. Og til sidst vender hun hjem til skolen.
● Hvilken holdning til krigen og militæret giver provsten udtryk for i
samtalen med majoren og efterfølgende baronen?
● Hvordan beskrives mennesker og dyr i dette kapitel?
● Hvilken parallel kan drages mellem Appels død og Tines hjemvenden?
● Tine og Bergs forhold når et dramatisk punkt - forklar hvad der sker på
deres spadseretur “op på Højen”.
9. Kapitel 9 slutter med ordene, “nu stormedes Dybbøl”. Soldaterne gør sig klar
til den sidste kamp. Stormen forventes efter et 48-timers bombardement. Berg
og Tine mødes i Bøllings hjem i et næsten ordløst møde, og Tine vender
tilbage til skovridergården og når til den endelige erkendelse. Mens Dybbøl
stormes.
● Hvad ligger der bag Tines tanker om Bergs udseende: “- Det gør ham
dog ondt“ ?
● Hvad foregår der under deres sidste måltid sammen?
● Beskriv stemningen i kapitlet.
● Hvordan skildres soldaternes sidste opbrud?
● Hvad ligger der i officerens replik: “- Nej, vi bliver. - Man vil, vi skal
blive.”
10. Enden er nær for krigen, for Tine, for Berg… Kapitel 10 intonerer stilheden,
der kun bliver brudt af de såredes klagen. Tine ser Berg en sidste gang, og
vender hjem til moren og faren. Tines død og begravelsesforberedelserne.
Landsbyboere og soldater samles om skolen sammen med præsteskabet
med provsten i spidsen. Under kirkeandagten ankommer biskoppen, og
sørger for at Tine får en velsignet begravelse til morens store lettelse.
● Karakteriser stemningen i starten af kapitlet?

● Beskriv Tines søgen efter Berg.
● Hvad sker der ved Tine og Bergs sidste møde? Og hvad mener Tine
med, “at alt var sket”, som hun tænker, da hun er kommet hjem?
● Hvad tænker Tine på, mens hun går ud til dammen?
● Hvad er det for en bekymring, moren giver udtryk for i sin store sorg
over at have mistet sit barn? Bispens reaktion på disse bekymringer?
● Hvad kan vi lægge i at bispen, madam Esbensen og fru Appels veje
krydses på romanens sidste side?

Hovedkaraktererne
Tine Bølling står som den centrale skikkelse i romanen, sammen med
Skovrider Berg. Det er derfor nærliggende at arbejde med den udvikling de
gennemgår hver især og sammen. Her kan I bruge iagttagelserne og
delanalyserne fra handlingsanalysen.
● Tine gennemgår 3 faser.
Første fase beskrives overvejende i tilbageblikkene.
Anden fase forløber fra fru Bergs afrejse til Berg tager Tine i klokketårnet.
Tredje fase er de sidste dage i Tines liv frem til hendes død.
Giv en beskrivelse og karakteristik af Tine i de 3 faser.
Hvilken udvikling gennemgår hun?
Hvorfor vælger hun døden?
● Skovrider Berg gennemgår tilsvarende en udvikling i 3 faser
Giv tilsvarende en beskrivelse og karakteristik af Berg i de 3 faser.
Hvilken udvikling gennemgår han?
Hvad har Tine betydet for ham?
Og hvad betyder konen, familien?
● Tine og Bergs kærlighedsforhold er på en gang enkelt og kompliceret. Ord
som åndsfællesskab, platonisk, fascination og lyst trænger sig på.
Hvordan kan Tine og Bergs forhold karakteriseres set ude fra?
Og hvordan kan det karakteriseres set henholdsvis fra
- Tines synsvinkel?
- Og fra Bergs synsvinkel?
Hvilken udvikling sker der i forholdet? Prøv at se det i forskellige faser.

● Tines pludselige og tragiske død
Hvorfor vælger Tine denne udvej?
Havde hun andre muligheder?
Beskriv moderens reaktion på Tines død og dødsårsagen.
Hvad er kirkens reaktion på Tines død?
Krigen
Krigen og den danske selvopfattelse (Her kan igen bruges iagttagelserne
og delanalyserne fra handlingsanalysen)
Beskriv den danske selvopfattelse og udviklingen i samme, som den opleves
gennem romanen. Del i denne undersøgelse romanen op i en før, under og
efter stormen på Dybbøl.
● De “betydningsfulde” mænds (ex provsten og baronen) opfattelse
● Soldaternes (ex Appel) opfattelse
● Landsbyboernes (ex tjenestefolkene i skovridergården) opfattelse af
krigens gang og den danske indsats

Krigens gang og Tine og Bergs forhold
Udviklingen i krigen og udviklingen i Tine og Bergs forhold foregår parallelt.
● Redegør for denne parallelitet ved at bruge tidligere iagttagelser og
analyser
● Prøv at karakterisere krigens gang og Tine og Bergs forhold set ud fra
begreber som normalitet (norm og værdibevidst, moralstyret) vs
anormalitet (drift- og lyststyret)

Romanens afslutning - Tines død
Romanens sidste sider beskriver, hvordan Tine bliver fundet, forberedelserne
til begravelsen, moderens religiøse overvejelser om samme, kirkens
(præsteskabet) holdning og biskoppens holdning til Tines død
● Beskriv kort de forskellige reaktioner på Tines død
● Hvad er moderens største frygt?
● Hvordan reagerer biskoppen på moderens spørgsmål: - Og må …
også Klokkerne ringe?
● På sidste side kan man læse: Sværmen var borte, og Landet var atter
stille. Som død lå den stivned Jord. Og umiddelbart derefter møder vi i

korte glimt Madam Esbensen, Bispen og Fru Appel. Hvad
repræsenterer de tre karakterer, og hvorfor optræder de her?
● Hvor peger afslutningen hen?

Skrivestil
Tine er ofte fremhævet som en af de romaner, hvor Herman Bang med størst
konsekvens anvender den litterære skrivestil impressionisme.
Om skrivestilen skrev Herman Bang til sin bekendte Erik Skram i brevet
Impressionisme. En lille Replik
-

Kun den i Handlen omsatte Tanke tror Impressionisten, at hans
Erkendelse magter at følge. Paa denne Handlen, den bestandig fortsatte
Handlen, fæster han da sin hele Opmærksomhed, og de handlende
Mennesker bliver hans Skildrings Genstand.
Og videre:
Og det mere, som han ( Impressionisten, CLS) tror, Menneskene ogsaa i
Kunsten kan bringes til at sé, det er netop — den Sum af Tanker, som
rummes i handlingerne og som afspejles i dem.
Som al Kunst vil ogsaa den impressionistiske Fortællekunst gøre Rede
for de menneskelige Følelser og for Menneskers Tankeliv. Men den skyr al
direkte udredning og viser os kun Menneskenes Følelser i en Række af
Spejle — deres Gerninger.
Læs hele teksten her https://kalliope.org/da/text/bang1999050201

Denne skrivestil præget af dialog og handlinger, er derfor udpræget scenisk i sin
fremstillingsform.
● Find eksempler i romanen på den impressionistiske skrivestil, herunder
den sceniske fremstillingsform
● Forklar hvad der gør disse eksempler impressionistiske
● Hvad opnår forfatteren ved at bruge denne skrivestil. Tag
udgangspunkt i eksemplerne

Tematik
I arbejdet med romanens tematik og mulige tolkninger er det nærliggende at tænke
på den gamle talemåde: I krig og kærlighed… Tidligere i analysen har parallelitet
været et analytisk nøgleord, og det er den også i en tematisk analyse.

● Hvad gør krigen ved mennesker? Hvad er kærlighed i krigens skygge?
● Hvad sker der, når længslen er så stor, at den overskrider fornuftens
grænser? At drifterne er så stærke, at de trodser gængs moral? Kan man tale
om legitime driftsudfoldelser og illegitime driftsudfoldelser?
● Faldet, som billede på Tines forhold til Berg og Dannevirkenatten?
Lad den tematiske analyse munde ud i en tolkning af romanen.

Perspektiveringsvinkler
Herman Bang - opvækst og tilknytning til egnen
● Dedikationen i Tine til moderen (Til Erindring om min Moder)
● Forordet i Tine - den næsten smertelige tilknytning til Als
● De paradisiske år på Als, til fraflytningen som 6-årig (se supplerende
materiale)
Samtiden
● Tiden efter nederlaget var en selvransagelsens tid, en efterkrigstid, hvor
Danmark efter tabet af land, national stolthed og militær selvtillid skulle til at
redefinere sig selv. Hvor står romanen i denne sammenhæng?
● Romanen er skrevet i perioden Det moderne gennembrud. En periode der
vendte op og ned på vante tankegange og indvarslede en ny tid. Hvordan kan
man læse romanen ind i denne kontekst?
Herman Bangs øvrige forfatterskab
● Det er ikke kun moderen, der har spillet en stor rolle i Herman Bangs liv. Han
havde et fint blik for de stille og sagtmodige kvinder, som han selv kaldte de
stille Eksistenser. “Stella Høeg og Nina og Frøken Agnes og Fru Katinka det er dit Blod (moderens, CLS) … De er Børn af din Glæde og Børn af din
Sorg. De har dit Ansigt og din Stemme. De elsker og lider med dit Hjerte. De
gik unge i Graven som du og af din Kummer.” Sådan skriver Bang i forordet til
Tine, og man kunne nævne flere kvinder… Hvad er der ved denne række af
kvinder, der taler så stærkt til Bang? Hvad er deres rolle i en turbulent tid?
● Stuk er romanen, der om nogen anden viser den nye tid, og i forhold til Tine
er der nogle interessante referencer. I Stuk møder vi Herluf Berg og hører om
hans barndom (Herluf Berg, søn af skovrider Berg, er en central figur i Stuk,
der udkom 2 år før Tine).
● Den impressionistiske skrivestil i Tine og i Herman Bangs øvrige
forfatterskab er interessant, set i forhold til den nye realisme, der prægede
litteraturen i Det moderne gennembrud.

Modtagelse, anmeldelser etc.
● Under supplerende materialer er der henvisninger til tekster, som vedrører
modtagelsen af Tine.
Det moderne gennembrud
● Herman Bang står som en central skikkelse i Det moderne gennembrud, og
det vil derfor være naturligt at indplacere ham i datidens litterære miljø, og se
Tine som en del af de litterære tendenser i perioden.
---------------------------Supplerende materialer fra CFU/UCN
●
●
●
●
●
●
●

At gribe og begribe verden. Litteratur i 1800-tallet
Frøkener og fattigfolk. Kugler til kanonen
Herman Bang, portræt af forfatteren og forfatterskabet
Herman Bang som ung
Krig - et danskfagligt forløb
Lær af forfatterne, skriveråd til alle teksttyper
Med tiden, en litteraturhistorisk arbejdsbog

● TV: Øgendahl og de store forfattere, Herman Bang
● TV: Klunkestil, navlepilleri og nye tider, 1890-1900 (1800 tallet på vrangen, 8)
● Film: Tine
●
●
●
●

Herman Bang: Tine
Herman Bang: Ved Vejen
Herman Bang: Stuk
E-bog: Herman Bang: Reportager

Andet supplerende materiale
● Arkiv for Dansk Litteratur, Herman Bang
● Knud Arne Jürgensen: Herman Bang som teaterjournalist og –essayist
● Knud Arne Jürgensen: Herman Bang som dramatiker
● Herman Bang: Dramatik, Syddansk Universitetsforlag, 2016
● Livsbilleder, Fotografiske portrætter af Herman Bang, Syddansk
Universitetsforlag, 2014
● Krigen i 1864 (2. Slesvigske Krig) https://danmarkshistorien.dk/
● Krigen i 1864, faktalink

