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Kristiansandsbandet Mellowmars har slippkonsert for plata «Best 
time» på Håndverkeren fredag 24. mars. De har spilt sammen i ti 
år og består av Steffen Bøe, Ronny Bøe, Martin Midstue Fidje og Pål 
Andre Larsen. De ga ut debutalbumet «Frist to catch the sun» i 2013 
og EP-en «Pieces from a scattered mind» i 2015. Denne har nå vokst 
seg til å bli bandets andre fullengder. 

▶ MELLOWMARS HAR 
REALESEKONSERT

HEIDI DITLEFSEN

ODDEMARKA: - Vi ser at 
stykket berører de som ser på. 
Det er alltid noen som gråter og 
vi får ofte høre sterke historier 
i etterkant. Det hender elever 
kommer opp til oss og sier «Slik 
som henne i forestillingen har 
jeg hatt det». Historiene vi får 
høre gjør inntrykk, sier Elisa-
beth Lindland.

Sangeren og skuespilleren 
har nettopp spilt forestillingen 
«Hjerte av glass» sammen med 
danser og skuespiller Karin Moe 
Hennie på Oddermarka skole. 
150 tiendeklassinger har sittet 
musestille i en hel skoletime og 
sett hvordan mobbeofferet Else 
og elevene som mobber henne 
prøver å finne en løsning ved 
hjelp av rektor og en megler fra 
Konfliktrådet. Sentralt i historien 
er spørsmålene: Hvem har egen-
tlig ansvaret når noen mobbes? 
Er det den som slår? Den som 
sier du skal slå? Eller den som 
bare står og ser på? 

- Vi er innom flere roller så 
ingen går ut uberørt etterpå. Vi 
har også opplevd at lærere kom-
mer bort til oss i etterkant og sier 

at de har blitt mer bevisste på sin 
egen rolle når noen ble mobbet 
da de selv var unge, sier Karin 
Moe Hennie.

VEKKER EMPATI 
OG REFLEKSJON
Hun fikk lyst til å lage noe på 
tematikken etter å ha sett Elis-
abeth Lindlands «Valget» som 
også omhandlet mobbeprob-
lematikk. Da hadde Karin Moe 
Hennie også erfart at datteren 
på åtte år ble mobbet av flere 
medelever på skolen. Dette kom 
som et stort sjokk på foreldrene 
som verken hadde fått høre noe 
fra datteren eller lærere. 

De to skuespillerne hadde lyst 
til å lage en teaterforestilling 
om temaet for yngre elever, en 
forestilling som vekker empati, 
refleksjon og innlevelsesevnen 
hos dem. 

- Når tidligere mobbeofre tar 
kontakt med dem som mobbet, 
er svaret ofte at de ikke skjønte 
at det var mobbing de holdt på 
med. De forsto ikke alvoret, sier 
Moe Hennie.

- Ja, det er viktig at barn og 

Elisabeth Lindland og Karin Moe Hennie har spilt «Hjerte av glass» for et femsifret antall skoleelever. 
De har også fått høre mange historier fra elever – og lærere – som gjør inntrykk. 

Hvem har ansvaret når noen mobbes? 

▲  PÅ TURNÈ: Karin Moe Hennie (t.h.) og Elisabeth Lindland er for tiden på turné i Kristiansand med teaterforestillingen «Hjerte av glass». De spiller til sammen sju ulike 
roller og sier det er sterkt å se og høre hvilket inntrykk forestillingen gjør på både elever og lærere. Musikken i stykket er komponert av Marius Christensen. 

▶   TEATERFORESTILLING OM MOBBING SPILLES I KRISTIANSAND:
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HVA SYNES DU OM 
FORESTILLINGEN?

- Jeg synes den var bra. Det er et 
aktuelt tema og du får mye å tenke 
på i etterkant. Jeg kjente at jeg ble 
ganske trist inni meg etter å ha 
sett den.

PERNILLE HEGGEM (15)

- Jeg synes den var veldig bra! 
Det er trist at en person kan ha 
det så vanskelig. Alle vet det, men 
ingen gjør noe med det. Jeg tror 
de fleste likte forestillingen for det 
var veldig stille i salen.

STINE HEIER (15)

- Det var et bra stykke som tar opp 
et viktig tema. Jeg likte at de tok 
for seg mange ulike roller. Det 
gjør nok at alle som så på kjenner 
seg igjen i en eller flere av dem. 
Jeg tror dette er grunnen til at det 
var så stille.

STINE KÖPP (15)

- Jeg synes det var veldig 
bra. Du får et perspektiv på 
problematikken fra alle sider. Jeg 
tror dessverre altfor mange kan 
kjenne seg igjen i at de ikke gjør 
noe for å stoppe den eller de som 
mobber. 

FRANZ LUND WIESSER (15)

unge får mulighet til å reflek-
tere over dette tidlig. Håpet er 
at «Hjerte av glass» kan gjøre 
at noen tar bedre valg i fram-
tiden. Vi vil at det skal være 
forebyggende, sier Lindland 
som selv har flere års erfaring 
som megler hos Konfliktrådet.

LÆRER BJØRNDALS 
METODE 
De to har skrevet og koreo-
grafert forestillingen sammen. 
Den er inspirert av «Lærer 
Bjørndals metode» som Trine 
Eilertsen, i dag politisk kom-
mentator i Aftenposten, skrev 

om i en kronikk i 2011. Den 
handlet om hvordan læreren 
hennes tok tak i en mobbesit-
uasjon i klassen på 80-tallet. 
Metoden går ut på at de pop-
ulære og ressurssterke elev-
ene har et spesielt ansvar for 
å forsvare elevene som mob-
bes. Lærer Bjørndal oppfordret 
derfor dem til å handle. Kron-
ikken ble heftig delt i sosiale 
medier og metoden blir ofte 
nevnt når mobbing debatteres 
i offentligheten. 

Til nå har Elisabeth Lind-
land og Karin Moe Hennie spilt 
rundt 60 forestillinger i Aust og 

Vest-Agder gjennom Den Kul-
turelle Skolesekken. I vår gjen-
står rundt 20 forestillinger for 
alle ungdomsskoleelever og 
6. og 7.- klassinger i Kristian-
sand kommune. Disse har blitt 
muliggjort gjennom midler fra 
ExtraStiftelsen. 

GJØR ETTERARBEID
Når turneen avsluttes 4. april 
har rundt 10.000 barn og unge 
sett den. 

– Det føles veldig meningsfylt 
å reise rundt med «Hjerte av 
glass». Alle skolene vi har vært 
i kontakt med, har også sagt 

ja til oss. Det er mange som 
dessverre har mobbesaker på 
gang, sier Karin Moe Hennie.

I etterkant av forestillingen 
har lærerne tilgang til etterar-
beid som de kan jobbe med i 
klasserommet. 

- Her kan elevene reflek-
tere over hvilke valg de har 
og tenke på om de kjenner 
noen som ikke har det greit. 
Det er viktig å få bearbeidet 
det de har sett. Vi har fått til-
bakemeldinger på at det blir 
mange gode samtaler ut av 
dette, sier Elisabeth Lindland.


