
Personer i den rækkefølge som de optræder i stykket
FORTÆLLER 1 & 2
Et ungt (vendinde)par som nyder en picnictur. Den ene har en livlig fantasi, og ser de historiske figurer for sig, 
mens den anden er mere boglig af natur.  

LUDVIG SCHRØDER (30 / 60)
Forstander på Rødding og Askov højskole. Han er klog og selvoptaget. 

CAHRLOTTE SCHRØDER (30)
Gift med Ludvig 

HEINRICH NUTZHORN (30-40)
En godt udseende musiklærer og ven af Schrøder.

HØJSKOLE PIGER / KOR (20)
Det er ikke nødvendigvis sikkert at det kun skal være piger.

JACOB APPEL (25 & 50)
Ung matematiklærer og senere forstander på Askov Højskole 

IVERSEN (30)
Ung journalist

POUL LA COUR (40-45)
Opfinder og højskolelærer

JØRGEN SKUMSAGER (20)
Højskoleelev og senere gårdejer, gift med Ane Marie (H.D. Kloppenborg’s datter)

NIELS (20)
Højskoleelev og Jørgens bedste ven

SOPHUS HØGSBRO (40-45)
Forstander på Rødding Højskole 

H.D. KLOPPENBORG (60)
Storbonden – gammeldags, principfast, streng, men har et blødt hjerte, når han bliver smigret. 

ANE MARIE (25-30)
H.D. Kloppenborg’s datter. Hun er byens skønhed, men blev ikke gift med den hun var forlovet med, fordi gom-
men brød sit løfte. Siden bliver hun tvunget til at bære sort af sin far.

EN KARL (20-50)

PEDER LARSEN (60)
Bonde 

THOR LANGE (45-50)
Diplomat 

NATHALIA LANGE (40-45)
stammer fra en russisk rigmandsfamilie og nu bosat i Danmark og gift med Thor 



9-10 KRIGERE

AXEL HEIDE (40)
Bankdirektør. Fornem nærmest feminin og meget optaget af sig selv og hvordan han fremstår 

JOHANNES LAURIDSEN (50 evt. ældre)
Fabrikant. Simpel og lige til af natur. Han har et stærkt jysk dialekt, som understreger sine stærke rødder i bonde-
samfundet.  

HANSEN JACOBSEN (40)
Billedhugger  

GEORGIA LA COUR (40)
Forstanderfrue og gift med Knud Pedersen

KNUD PEDERSEN (40)
Forstander på Skibelund Efterskole

AMTSFORSTANDER MEYER
En liberal mand, som forsøger at se mulighederne i at holde en god tone mellem de dansk og de tysk – sindede. 

GENDARM MÖLCK (30)
Soldat og meget kontra alt hvad der dansk. En mand som går i ”små sko”, medmindre det drejer sig om noget for sin 
egen vinding skyld.

LANDRÅDEN (50)
En leder som har sine principper. Han gennemskuer med det samme, når noget er som det skal og bør være

KONG FREDERIK 8. (65)
Charmerende og nytænkende. Lader sig ikke bare sådan kue af besættelsesmagten.

ADJUDANT (30)
Han tjener Kong Frederik.

JENS (20)
En ung soldat

SIGNE (18)
Søster til Jens

INGEBORG APPEL (50)
Forstander på Askov Højskole. Datter til Schrøder og gift med Jacob Appel
Hun er det man i dag vil kalde en power kvinde med ben i næsen. Altid højt humør og meget energisk

RASMUSSEN 
Redaktør


