THE ROSENBERGS
Kærlighed og forræderi i atombombens skygge

Kære publikum
Velkommen til urpremieren på Rhea Leman og
Joachim Holbeks musikdrama The Rosenbergs, som
vi glæder os til at spille for Dem.
Hvis nu navnene Ethel og Julius Rosenberg ikke
siger Dem noget – eller måske kun lidt, får De her
den faktuelle historie, ultrakort og samtidig navnene på de seks personer, som De skal kende for
lettere at finde vej gennem forestillingen:
Ethel og Julius Rosenberg møder hinanden i 1936.
Begge er børn af fattige østeuropæiske immigranter i New York, begge er optændt af en trang til at
forandre verden. De forelsker sig og gifter sig.
I 1950 anholder FBI først Julius og siden Ethel og
anklager dem for at have bedrevet atom-spionage
til fordel for Sovjetunionen. Begge nægter sig skyldige, og med henvisning til The Fifth Amendment
(retten til ikke at udtale sig) nægter de at svare, på
spørgsmål om deres kommunistiske sympatier, og
politiske meningsfæller.
Ethels bror David Greenglass, der selv er anklaget i
sagen, vidner mod sin søster og svoger.
5. april 1951 afsiger dommer Irving Kaufman dødsdomme over både Ethel og Julius.
Dødsdommene eksekveres den 19. juni 1953.
Rosenberg-parret efterlader sønnerne Michael og
Robert på 6 og 10 år.

The Rosenbergs
Retssagen mod The Rosenbergs vakte opsigt
verden rundt. For os i dag er den historie – en del
af erindringen om en periode, hvor verden lige var
blevet delt op i øst og vest, og hvor demokratierne
skulle prøve at finde balancen mellem den enkelte
borgers frihedsrettigheder og demokratiets behov
for at beskytte sig selv.
Den balancegang er ikke mindre aktuel i dag end
den var i 1953.
The dust, the wind, surrounding us,
prevents a clear insight,
into our tragic story,
that never ended, quite.
The tales been told, repeatedly,
and inwardly, and out.
You’ve come to hear it told tonight,
you’ve come to ease your doubts.
I must inform, that this is just,
a fiction of facts.
That nothing here,
you’ll hear tonight,
can ever be exact.
That nothing here,
you’ll hear tonight,
will hold up in a court of law.
Interpretation leads tonight,
that’s the only rule,
that’s the only flaw.

Musikalsk drama i 2 akter
Tekst: Rhea Leman
Musik: Joachim Holbek
Urpremiere på Den Ny Opera 1. marts 2015 i Musikhuset Esbjerg
Medvirkende
Ethel Rosenberg: Liv Oddveig Midtmageli
Julius Rosenberg: Jakob Bloch Jespersen
Heiðrun Petersen (violin)
Live Johansson (cello)
Peter Møllerhøj (klaver)
Iscenesættelse: Rhea Leman
Scenografi: Rhea Leman
Lysdesign: Thomas Bek Jensen
Kostumier: Hanne Mørup
Scenografisk konsulent: Lone Ernst
Video-konsulent: Lars Hesselholdt
Lysmester: Nicolai Thorsen
Repetitører: Peter Møllerhøj, Carol Conrad og
Mogens Damm

Scenografisk værksted: Frandsens Fabrik
Teatermaler: Peter Hayes
Teknik: Jan Frandsen, Nicolai Thorsen og
Niclas Eriksen
Administration m.m.: Laila Ibsen og
Joan Kirk Jensen
Oversættelse til tekstanlæg: Hans Kragh-Jacobsen
Programfotos: Ole Mortensen
Programredaktion: Maria Skau Madsen og
Lars Ole Mathiasen
Tryk: Rosendahls a/s
Forestillingens varighed er ca. 2 timer og
10 minutter inkl. pause.
Pause efter ca. 55 minutter.

(The Rosenbergs, prolog)

Tak til...
Produktionen af The Rosenbergs er blevet til
med generøs støttet fra Augustinus Fonden.
Den Ny Operas faste drift finansieres af Kunststyrelsen og Esbjerg Kommune.
dennyopera@dennyopera.dk
www.dennyopera.dk
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Rhea Leman
om The Rosenbergs
I 1930erne var der et miljø blandt New Yorks venstrefløjs-aktivister, der
kæmpede for deres vision om en retfærdig og menneskekærlig verden. De var unge og håbefulde og i visse tilfælde naive. Det var folk,
der var tiltrukket af socialismen og kommunismen som løsning på
fattigdommen og mod fascismen, der bredte sig i verden i 1930’erne.
Ethel og Julius Rosenberg tilhørte den gruppe mennesker, og jeg
voksede op i New York, hvor jeg hørte om Rosenberg-parret og deres
tragiske historie fra mine forældre, der også var del af 1930ernes miljø.
Jeg har beskæftiget mig med en masse spørgsmål under min rejse
med at udforske, hvem Rosenbergerne var, og hvorfor de gjorde, som
de gjorde. Jeg har prøvet at forstå deres håb og frygt, deres beslutninger og deres skæbne, og jeg har benyttet mig af tidens historie og
kunst som inspirationskilder.
Joachim Holbek og jeg er begge inspireret musikalsk og lyrisk af den
populære 1950er musicalgenre: de optimistiske Broadway-musicals,
som afspejlede pastelfarverne og den falske facade, som dette årti var
viet til. Jeg må indrømme, at jeg er temmelig vild med disse musicals,
der rummer nogle af de bedste melodier i musikteatret. Måske er
sangteksterne naive, historierne melodramatiske og uskyldige, men
man forlader teatret med de sange på læberne og med en følelse af
at være lettere, end da man kom. Den forudsigelige happy end, der
fulgte hver en historie, var vartegn for tidens underholdning. Desværre fik Ethel og Julius ikke nogen happy ending. Deres virkelighed
endte i den elektriske stol. Alene.
Nok har jeg beskæftiget mig med en masse spørgsmål under min
rejse, men jeg har ikke forsøgt at svare på nogen af dem. For mig er
THE ROSENBERGS en kærlighedshistorie mellem to mennesker, der
troede på deres evner til at forandre verden ved at holde fast ved deres idealer om ytringsfrihed og retten til at tro på deres egen politiske
mission. Var de beslutninger, de tog, forkerte? Det vil jeg lade jer selv
afgøre.
Rhea Leman,
Feb. 2015
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The tales been told, repeatedly,
and inwardly, and out.
You’ve come to hear it told tonight,
you’ve come to ease your doubts.
I must inform, that this is just,
a fiction of facts.
That nothing here,
you’ll hear tonight,
can ever be exact.
That nothing here,
you’ll hear tonight,
will hold up in a court of law.
Interpretation leads tonight,
that’s the only rule,
that’s the only flaw.
Rhea Leman,
Feb. 2015

Rosenberg-sagen
af Niels Bjerre-Poulsen

I begyndelsen af 1950 nåede frygten for verdenskommunismens fortsatte sejrsmarch nye
højder i USA. Forud var gået en stribe af skelsættende begivenheder: I foråret 1949 havde Maos
kommunister vundet magten i Kina, og den 28.
august havde Sovjetunionen foretaget den første
atomprøvesprængning og dermed brudt USA’s
monopol på det mest frygtindgydende våben.
Den 21. januar 1950 blev Alger Hiss – præsident for
Carnegie Endowment for International Peace og
tidligere rådgiver for præsident Franklin D. Roosevelt – idømt fem års fængsel for at have begået
mened, da han under ed nægtede at have været
sovjetisk spion i 1930’erne (han kunne ikke dømmes
for spionage, da sagen var forældet). Hiss insisterede til det sidste på sin uskyld, og mange liberale
amerikanere troede ham og mente, at han var offer

for et justitsmord. Blot 10 dage senere blev Klaus
Fuchs – en tysk fysiker, der var flygtet til Storbritannien og senere havde arbejdet på udviklingen af
atombomben i USA – arresteret og sigtet for at
have spioneret for Sovjetunionen. Spionsagerne
stimulerede mange amerikaneres opfattelse af, at
deres land, trods sin uovertrufne økonomiske og
militære styrke, konstant tabte terræn til kommunisterne i den Kolde Krig.
En række politikere profilerede sig på at stimulere
frygten. Der kunne kun være én forklaring på de
vedvarende internationale tilbageslag, hævdede
de, nemlig at USA blev undergravet hjemme af
kommunister og deres medløbere. En af disse
politikere – Senator Joseph McCarthy fra Wisconsin, fik sit store gennembrud, da han en uge efter

Klaus Fuchs arrestation holdt en tale i Wheeling,
West Virginia. Her fortalte han blandt andet sine
tilhørere, at udenrigsministeriet var ”helt inficeret af
kommunister”. Derefter holdt han et papir i vejret
og hævdede, at det var en liste over 205 medlemmer af kommunistpartiet, som fortsat arbejdede
i udenrigsministeriet. Listen var fup og McCarthy
gled af på alle anmodninger fra journalister om at
udlevere sine oplysninger. Ikke desto mindre blev
senatoren bannerfører i den klapjagt på kommunister og andre ”undergravende elementer”, der i de
følgende år satte deres tydelige præg på nationens
politiske og kulturelle liv. Med inspiration fra en satirisk tegning begyndte man ganske enkelt at omtale
denne jagt som ”McCarthyisme”.
Joseph McCarthy var en skamløs opportunist, og
det meste af tiden så han spøgelser, men der var
amerikanere, som spionerede for Sovjetunionen.
Eller havde gjort det. Bestræbelserne på at finde
Klaus Fuchs’ medsammensvorne førte de amerikanske myndigheder til en mand ved navn David
Greenglass, der under krigen havde arbejdet i Los
Alamos, hvor atombomben i hemmelighed blev
udviklet. Fra Greenglass ledte sporet videre til hans
søster Ethel Rosenberg og hendes mand Julius, der
angiveligt havde rekrutteret Greenglass til sin spionring. Julius Rosenberg, der var elektroingeniør og
under krigen havde arbejdet i hærens signalkorps,
blev arresteret i juni 1950 og sigtet for spionage og
for i 1945 at have videregivet fortrolige oplysninger
om atombomben til Sovjetunionen. I august blev
også hans kone Ethel arresteret. I mellemtiden var
frygten for ”undergravende elementer” blevet yderligere stimuleret af det kommunistiske Nordkoreas
invasion af Syd-korea.
Som sagen mod Alger Hiss kom også sagen mod
Rosenberg-ægteparret til at dele vandene, både
i USA og i andre dele af verden. Mange på den
amerikanske venstrefløj hævdede, at den var en
skueproces, og at parret var blevet gjort til syndebukke som et led i højrefløjens antikommunistiske

propaganda. Deres uskyld blev en trosartikel. På
den anden politiske fløj bekræftede Rosenbergparret derimod formodningen om, at USA’s tab af
terræn i den Kolde Krig kunne tilskrives sammensværgelser indenfor landets egne grænser.
Var Julius og Ethel skyldige? Det korte svar er ja.
Julius Rosenberg var – eller havde været – sovjetisk
spion, og havde aktivt rekrutteret informanter. Ethel
kendte til Julius’ aktiviteter, om end det er særdeles
tvivlsomt om hun også selv var spion. Hun blev angivet af sin egen bror David Greenglass, og meget
tyder på, at hun først og fremmest blev anklaget
i håbet om, at det kunne presse en tilståelse og
navne på medsammensvorne ud af hendes mand.
Vi ved i dag meget om beviserne i sagen, som
offentligheden ikke kendte til mens den stod på.
Mange, der dengang og i årtierne efter fastholdt, at
dommen over Rosenberg-parret var et justitsmord,
henviste til, at de udelukkende var blevet dømt på
vidneudsagn fra andre, der selv havde fordel af, at
angive dem. I 1995 blev det såkaldte ”Venona-projekt” imidlertid offentliggjort. Allerede i 1943 havde
hærens efterretningstjeneste brudt den sovjetiske
kode og været i stand til at læse KGB’s telegrammer
til deres spioner og informanter i USA. Programmet, der var tophemmeligt, leverede en stor del
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af beviserne mod både Alger Hiss, Klaus Fuchs og
Rosenberg-parret. Blandt dem var 21 telegrammer
fra KGB, som omtalte Julius Rosenberg (hvis kodenavne var ”Antenna” og ”Liberal”). Når beviserne
ikke blev fremlagt i sagerne var det for at forhindre,
at russerne skulle opdage, at deres kode var brudt.
Julius og Ethel Rosenberg var begge erklærede
kommunister og havde mødt hinanden i partiet.
Julius havde været leder af Young Communist
League, mens han i slutningen af 1930’erne læste
til elektroingeniør på City College i New York. Edit
arbejdede som sekretær, men drømte om at blive
sanger og skuespiller. Julius kom efter endt uddannelse til at arbejde for hærens signalkorps. I 1942
blev han hvervet af en sovjetisk agent og begyndte
at overbringe hemmelige dokumenter og tegninger til russerne. Han hvervede også selv nye agenter.
En af dem var svogeren David Greenglass. USA og
Sovjetunionen var allierede i kampen mod Nazityskland, og Julius overtalte sandsynligvis Greenglass til
at overbringe hemmelige dokumenter til russerne
ved at argumentere for, at der burde være en ærlig
deling af viden mellem de magter, der havde en
fælles interesse i at vinde krigen. Julius’ karriere i militæret endte i 1945, da hans fortid som leder i Young
Communist League blev kendt, men da havde han
formodentlig allerede overgivet mange dokumenter til russerne. Hvor afgørende disse dokumenter
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var for Sovjetunionens succes med at udvikle en
atombombe diskuteres til stadighed.
Når sagen mod Rosenberg-parret fortsat er en plet
på det amerikanske retsvæsen skyldes det ikke
spørgsmålet om deres skyld, men derimod strafudmålingen: Julius Rosenberg var én ud af 349 amerikanere, som under 2. Verdenskrig og i de første
år af den Kolde Krig formodes at have viderebragt
fortrolige oplysninger til Sovjetunionen, men han
og Ethel var de eneste, der blev dømt til døden og
henrettet. Fysikeren Klaus Fuchs, fik 14 års fængsel,
hvoraf han afsonede de 9. Greenglass, der også blev
dømt for spionage, kom til at sidde 16 år i fængsel.
Hans straf blev sandsynligvis nedsat fordi han, sent
i forløbet, afgav et nyt vidneudsagn, der tildelte
hans søster en mere aktiv rolle i at viderebringe de
hemmelige oplysninger til russerne. Modsat sin bror
endte Ethel derimod i den elektriske stol, ligesom
sin mand. Venona-telegrammerne underbygger
nok Julius Rosenbergs skyld, men var indholdet at
telegrammerne blevet offentligt kendt under retssagen på parret, var de på den anden side næppe
blevet dødsdømt. I hvert fald ikke Edith. De hårde
domme havde andre årsager end forbrydelserne.
Den vigtigste årsag var sandsynligvis, at ægteparret
nægtede at angive nogen medsammensvorne og
dermed bremsede optrævlingen af spion-netvær-

ket. Truslen om dødsstraf til dem begge skulle få
Julius til at tale. Da Julius og Ethel den 17. august
1950 blev formelt sigtet, blev de efterfølgende
ført direkte fra retssalen i forvaring. Ethels forsvarer havde bedt om, at hun kunne få en weekend
under opsyn til at arrangere, hvor parrets to sønner,
Robert og Michael, skulle bo. Det blev afslået –
sandsynligvis i endnu et forsøg på at presse parret
til at afgive belastende vidnesbyrd om andre
involverede. Sønnerne blev anbragt på et jødisk
børnehjem i Bronx (de blev senere adopteret af
forfatteren og sangskriveren Abel Meeropol).
Den 6. april 1951 blev dommen over Rosenbergparret afsagt. Der gik et gys gennem retssalen, da
dommer Irving Kaufman dømte dem til døden. Han
begrundede den hårde straf med, at de havde begået en forbrydelse ”værre end mord”. Dommene
affødte to års protester og demonstrationer, såvel
i USA som i resten af verden. Albert Einstein, Pablo
Picasso, Bertold Brecht, Frida Kahlo, Diego Rivera og
pave Pius XII var blandt de mange, der gik i forbøn
for ægteparret. Der blev også oprettet støttekomiteer i en lang række lande, inklusive Danmark.
Julius Rosenberg hævdede selv, at han og hans
kone var blevet ofret i politisk motiveret angreb på
den amerikanske venstrefløj. Beskyldningerne mod
dem skulle yderligere stimulere massehysteri og

kommunistforskrækkelse, mente han. Den franske
forfatter og filosof Jean-Paul Sartre kaldte sagen ”en
juridisk lynchning”
Ved solnedgang den 19. juni 1953 blev først Julius
og derefter Ethel henrettet i den elektriske stol. Julius døde ved den første strømladning, mens Ethel
måtte have hele fem strømladninger før hendes
hjerte standsede. Næsten fem minutter tog det.
Umiddelbart før hendes henrettelse havde en rabbiner gjort et sidste forsøg på at få hende til at tilstå
og dermed redde sit liv, men hun havde endnu
engang afslået.
Julius og Ethel Rosenberg var ikke uskyldige, men
deres straf var enestående hård. Ikke engang FBI’s
antikommunistiske chef, J. Edgar Hoover havde ønsket, at de skulle dødsdømmes. I en vis forstand var
det ikke blot deres egen loyalitet overfor medsammensvorne, men også McCarthyismens tidsånd,
der kostede dem livet.

Niels Bjerre-Poulsen (f. 1959) ph.d. i amerikansk
historie fra Universuty of California, Santa Barbara.
Forfatter, politisk kommentator, lektor på Center
for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
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Det sidste brev

Rhea Leman, amerikansk dramatiker og instruktør, har boet og arbejdet i Danmark i de sidste 34 år. For nylig
har hun modtaget Statens Kunstfonds præmie som instruktør af forestillingen Historien Bag Muren, og Allen
Prisen blev tildelt i maj 2014 af Danske Dramatikere. For hendes forestilling GORILLA var hun i 2013 nomineret til en Reumert i kategorien Årets Dramatiker. Hendes forestilling, Berlusconi, the musical, har premiere på
Frederiksberg Scenen i april i år.

The Rosenberg Letters er titlen på en lille bog
som samler de breve, Ethel og Julius Rosenberg
skrev til hinanden i perioden fra Julius’ anholdelse i juni 1950 til deres død 3 år senere.

Eventually, too you must come to believe that life is
worth the living. Be comforted that even now, with
the end of ours slowly approaching, that we know this
with a conviction that defeats the executioner!

Gennem brevene flyder, udover de mange tanker om selve sagen og omverdenens reaktioner
på den, en strøm af kærlige ord ægtefællerne
imellem – og naturligt nok bekymring for sønnerne Michael og Robert, der i 1953, i en alder af
bare 6 og 10 år, allerede i 3 år havde måttet leve
med at deres forældre begge sad fængslede.

Your lives must teach you, too, that good cannot flourish in the midst of evil; that freedom and all the things
that go to make up a truly satisfying and worthwhile
life, must sometime be purchased very dearly. Be comforted then that we were serene and understood with
the deepest kind of understanding, that civilization
had not as yet progressed to the point where life did
not have to be lost for the sake of life; and that we were
comforted in the sure knowledge that others would
carry on after us.

Joachim Holbek debuterede i 1988 som filmkomponist med Lars von Triers tv-film Medea. Han har siden
komponeret musik til en lang række film og tv-serier, heriblandt Lars von Triers Europa, Riget I og II, Dogville
og Manderlay, Susanne Biers Det bli’r i familien, Ole Bornedals Nattevagten, Charlot & Charlotte og Kærlighed på
film og Lone Scherfigs Wilbur begår selvmord. Til Det Kongelige Teater komponerede Joachim Holbek i 2005
operaen Brødrene Løvehjerte og i 2010 musikken til De tre musketerer. Joachim Holbek har gennem årene
modtaget en hel stribe Robert-priser og i 1998 modtog han en æres-Bodil for sit arbejde som filmkomponist. Joachim Holbeks næste projekt er endnu en Rhea Leman produktion, Berlusconi – the musical, som får
premiere i april i år.
Thomas Bek Jensen er til daglig belysningsmester og lysdesigner på Det Kongelige Teater. Her har han
skabt lysdesign til en stribe forestillinger, heriblandt: Helt enkelt kompliceret, Den Gerrige, Musical,To Kvinder,
Forbrydelse, Urene Hænder, Glasmenageriet og Tilfældighedens engel. For Betty Nansen Teatret designede
Thomas Bek Jensen lyset til forestillingen Knogler, for Cafeteatret bl.a. Nogen vil komme og Julie og for Kalejdoskop, Splendid, Kondylomer og Storbyens jungle. På Zangenbergs teater stod Thomas Bek Jensen i 2003 for
scenografi og lysdesign til den Reumert-vindende børneforestilling Nikio og den store samurai.
Liv Oddveig Midtmageli (Ethel Rosenberg) har sunget en lang række partier på Den Ny Opera, Århus Sommeropera, Den Fynske Opera og Operaen i Midten. Blandt rollerne kan nævnes: Donna Elvira i Don Giovanni,
Carmen, Grevinden i Figaros Bryllup, Pernille i Maskerade, Grimgerde i Valkyrien, Arminda i La Finta Giardiniera.
1.dame/2. dreng i Tryllefløjten. På Den Ny Opera optrådte Liv Oddveig Midtmageli senest i 2014 med stor
succes i rollen som Rosina i Barberen i Sevilla. Hun er desuden efterspurgt som fortolker af moderne opera,
og har tidligere medvirket i uropførelser af værker af Peter Bruun, John Frandsen, Erik Bach m.fl.

Til de to drenge er Ethel Rosenbergs allersidste
brev rettet. Det er skrevet på selve dagen for
henrettelsen:
Dearest Sweethearts, my most precious children, Only
this morning it looked like we might be together again
after all. Now that this cannot be, I want so much for
you to know all that I have come to know. Unfortunately, I may write only a few simple words; the rest your
own lives must teach you, even as mine taught me.

We wish we might have had the tremendous joy
and gratification of living our lives out with you. Your
Daddy who is with me in the last momentous hours,
sends his heart and all the love that is in it for his
dearest boys. Always remember that we were innocent
and could not wrong our conscience.
We press you close and kiss you with all our strength.

At first, of course, you will grieve bitterly for us, but you
will not grieve alone. That is our consolation and it
must eventually be yours.

Lovingly,
Daddy and Mommy - Julie and Ethel

Jakob Bloch Jespersen (Julius Rosenberg) debuterede i 2006 som Angelotti i Puccinis Tosca på Det Kgl.
Teater, hvor han siden har medvirket i bl.a. DVD-produktionen af Carl Nielsens Maskarade. Jakob Bloch
Jespersen har sunget roller på Den Jyske Opera, Opera Hedeland, og medvirket i flere moderne operaproduktioner med bl.a. Holland House og Figura Ensemble. På Den Ny Opera sang han i 2009 Basilio i Barberen
i Sevilla. Jakob Bloch Jespersen er en efterspurgt koncertsanger med et repertoire strækkende sig fra det 17.
til det 21. århundrede. Især har han beskæftiget sig med den tyske barokmusik i samarbejde med ensembler som Concerto Copenhagen, Barokksolistene og Leipziger Kammerorkester. I det moderne repertoire
har han medvirket i uropførelser med bl.a. London Sinfonietta, Theatre of Voices og Athelas Sinfonietta.
Tabloidpresse anno 1953: Sønnerne Robert og Michael på 6 og 10 år
læser om deres spiondømte forældre, dagen før Rosenberg-parret
bliver henrettet i Sing-Sing fængslet.
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En helstøbt grafisk koncern
med mere end 100 års erfaring
Rosendahls-koncernen er en af Danmarks førende og mest velkonsoliderede virksomheder inden for den grafiske branche. Med rødder tilbage
til 1661 er vi i dag en full-service grafisk koncern, der dækker hele
processen inden for den grafiske kommunikation lige fra ideudvikling,
avancerede IT-løsninger, design, foto, prepress til trykning, efterbehandling. Vi har desuden specialafdelinger inden for lager og distribution,
strategiske webløsninger samt annoncesalg til magasiner og tidsskrifter.
Koncernens virksomheder er beliggende i Esbjerg, Odense og København.
Her løser nogle af branchens dygtigste medarbejdere opgaver for et
bredt udsnit af kunder inden for dansk erhvervsliv og offentlige institutioner. Hver medarbejder har sine særlige kompetencer, og uanset
omfanget og karakteren af en opgave, har vi de nødvendige forudsætninger for levere dig den optimale løsning i den aftalte kvalitet.
Besøg os på www.rosendahls.dk, hvor du kan udforske Rosendahls-koncernen,
læse om bl.a. vor Climaware-mærkning af CO2 -neutraliserede tryksager samt
bestille koncern-magasinet Re:solution.
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Vandmanden 10 A · DK-9200 Aalborg SV
T +45 76 10 11 95
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