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PRAKTISK I FORBINDELSE MED 
DENUNGEWERTHERSLIDELSER

HVAD ER AARHUS TEATER LÆRING (ATL)

Aarhus Teater Læring (ATL) så dagens lys i 2015 og har i løbet 
af de seneste tre år opbygget et varieret teaterpædagogisk 
program til lærere og elever i grund- og ungdomsuddannel-
serne.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at kombinere læring, 
trivsel og dannelse i vores forløb, hvad enten der er tale om et 
teaterværksted, en sommerskole eller et lærerkursus. Afdelin-
gen består af dygtige teaterpædagoger og dramaturger, der 
alle arbejder i rummet mellem skole og teater og har fokus på 
at tilpasse de forskellige forløb til den enkelte skoles hverdag.

ATL har desuden en fagligt bredt funderet styregruppe, der 
bidrager til udvikling og kvalitetssikring af det teaterpædago-
giske arbejde. 

Udover at tilbyde teaterpædagogiske tilbud til skoler udarbe-
jder vi også en lang række pædagogiske materialer til under-
visningsbrug (undervisningsmaterialer, plakater, øvelser til før 
og efter teateroplevelsen, teaterkort, refleksionskort, pikto-
grammer), som alle kan downloades frit. 

Se alle vores pædagogiske tilbud på
www.aarhusteater.dk/saerligt-for/skoler

TEATERVÆRKSTED MED denungewertherslidelser
I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tema-
tikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle 
forestillinger.

STED Aarhus Teater (ATLs egne lokaler el. teatrets prøvesale)
VARIGHED 3 (klokke)timer
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage
MÅLGRUPPE Lærere og elever på grunduddannelserne og 
ungdomsuddannelserne
ANTAL Max 25 personer
BESTILLING atl@aarhusteater.dk
PRIS Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. 
OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter 
Læs mere https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laer-
ere-og-elever/#teatervaerksted
 

BILLETBESTILLING
Aarhus Teater Billetservice
Tlf. 7021 3021
Mandag - fredag kl. 10-18
billet@aarhusteater.dk

Åbningstid for personlig betjening
(indgang i Teatergaden)
Torsdage fra kl. 14.00 – 19.30

Billetkontoret er derudover åbent på 
dage, hvor der spilles forestillinger:
mandag – fredag: 17.00 – 19.30
torsdag 14.00 – 19.30
lørdag 14.00 – 16.00

BILLETTER TIL 65 KR.
Er du fra en skole, er du studerende 
eller under 25 år, kan du købe billet-
ter til kun 65 kr. pr. billet. Rabatten 
gælder mandag - torsdag.

ATL BROCHUREN
Se vores skolebrochure online - eller 
få den tilsendt. Klik ind her

https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere-og-elever/#teatervaerksted
https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere-og-elever/#teatervaerksted
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Alexander Mayah 
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Nathalie Mellbye 

Sargun Oshana

KREATIVT TEAM MEDVIRKENDE 

DENUNGEWERTHERSLIDELSER 
Trekantdrama om det glødende hjertes uforløste længsel

Werther kan ikke være i sin egen krop. Han er dybt forelsket i Lotte, men Lotte er forlovet med Albert. Det æder Werther op. Hans 
følelser bliver en afgrund i hans indre, han kan ikke være i fred for sit forelskede hjerte og drives til vanvid.

Goethes roman ”Den unge Werthers lidelser” fra 1774 er et af romantikkens hovedværker. En klassisk Sturm und Drang-fortælling 
om en kolerisk og romantisk ung mand, som går til grunde i afmagt over umulig kærlighed. Da romanen udkom, fulgte en hysterisk 
selvmordsbølge blandt unge, der led af weltschmerz og ulykkelig kærlighed, og af samme grund blev den forbudt flere steder, bl.a. i 
København.

Goethes klassiker er nu lagt i hænderne på instruktør Sargun Oshana, der sidste år modtog teaterjournalisternes pris, Teaterkatten, for 
sine kompromisløse og nyskabende opsætninger som husinstruktør på Aarhus Teater. Samme greb tager han på Goethes historie om 
kampen mellem konvention og kærlighed. Her får du et passioneret trekantdrama, hvor alle har ønsket om at elske og blive elsket. 
Ønsket om at finde sjælefred i kærligheden. Ønsket om at elske til det allersidste.

Di Garbi //
Musiker 

Di Garbi 
 

denungewertherslidelser er en samproduktion med Sort/Hvid
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INDLEDNING

Verdens første kultroman. Verdens største forfat-
ter. Verdens første og største influencer. Man kan 
finde mange gode grunde til at læse og heref-
ter gå i teatret og se opsætningen af Den unge 
Werthers lidelser. Brevromanen om den unge 
Werther, der kæmper lidenskabeligt for kærlighe-
den og for at finde meningen i en verden, han op-
fatter som begrænsende og gammeldags, fik en 
kæmpe betydning i både samtiden og eftertiden. 
Ikke bare som et litterært mesterværk, men også 
som et symbol på det kulturelle oprør den kunst-
neriske bevægelse Sturm und Drang startede i 
slutningen af 1700-tallet. Bevægelsen havde sit 
udspring i Tyskland, men med Goethes gribende 
og chokerende mesterværk om den unge lidende 
Werther spredte bevægelsens tanker og opråb 
sig hurtigt til resten af Europa, og romanen er ef-
terhånden oversat til alle verdens sprog.

BLÅ JAKKE OG GUL VEST
Werther blev en kultfigur på mange områder. Han 
dannede mode med sin berømte kombination af 
blå jakke og gul vest. Han blev et forbillede for 
unge mennesker, der længtes efter at udtrykke 
deres lidenskab og skabende kraft på nye måder. 
Han blev symbolet på opgøret med et stivnet 
samfund reguleret af hierarkier og begrænsende 
magtstrukturer. Han blev en modpol til den do-
minerende rationalisme i oplysningstiden. Og han 
blev – ifølge rygterne i hvert fald – desværre også 
katalysator for en selvmordsbølge, hvor primært 
unge mænd på grund af ulykkelig kærlighed tog 
deres eget liv med pistoler, ligesom Werther. Den 
historie skal man dog nok forholde sig en smule 
skeptisk til. Men det er et faktum, at man stadig 
i dag inden for selvmordsforskningen opererer 
med begrebet Werther-effekten. 

INTET STØVET OVER WERTHER
Om fem år har Den unge Werthers lidelser 250 
års jubilæum. Den blev udgivet i 1774, men der er 
intet støvet eller forældet over romanen. Den kan 
selvfølgelig til tider give lidt sproglige udfordrin-
ger, og man kan også i visse passager blive lidt 
utålmodig over Werthers langsommelige føleri og 
udpenslende natur-hyldest. Men læser man bag 

om dette, er Werther ekstremt moderne. Derfor 
er det også naturligt – og relevant – at sætte den 
op som teaterstykke på Aarhus Teater i 2019. For 
der er ikke langt fra Werthers indre kamp mod 
omverdenens ydre pres til nutidens præstations-
samfund, hvor alle skal finde deres unikke identi-
tet. At leve i kaos, skabe identiteten, kontrollere 
lidenskaben og føle trang til at gøre oprør mod 
det etablerede samfunds normer har til alle tider 
været en del af ungdommens udfordring og op-
gave. Både i 1774 og 2019. 

FLERE TEMATISKE OG DIDAKTISKE
INDGANGE
Dette undervisningsmateriale tilbyder forskellige 
indgange til at arbejde med Den unge Werthers 
lidelser, og det kan anvendes både inden og efter, 
man ser forestillingen på Aarhus Teater. Materialet 
vil have sit fokus på Den unge Werthers lidelser 
som et europæisk litterært hovedværk skrevet i 
den tyske Sturm und Drang-bevægelse, som blev 
indledningen til den fælleseuropæiske kulturhi-
storiske periode romantikken. Materialet er i før-
ste omgang tænkt til anvendelse i danskfaget i 
gymnasiet, men kan også anvendes i eksempelvis 
både tysk og drama. Materialet er forsøgt bygget 
fleksibelt op, så man kan anvende det, uanset om 
man læser romanen eller ej, inden man skal se 
stykket opført i teatret. Arbejder man i længere 
tid med Den unge Werthers lidelser og perioden, 
vil materialet sikkert ikke være tilstrækkeligt og 
udtømmende som baggrundsstof, og materialet 
lægger generelt op til, at eleverne foretager yder-
ligere undersøgelse og fordybelse via egne lære-
materialer og anvendelse af internettet. Under-
visningsmaterialet forsøger at anvise og inspirere 
til flere veje ind i materialet og kommer omkring 
områder som: Goethe; romanen; den litteratur-
historiske kontekst; temaer; dramaet som genre; 
forestillingsanalyse og interview med instruktør 
og skuespiller. Man kan vælge at arbejde med alle 
veje eller udvælge enkelte spor. 

DEN UNGE WERTHERS LIDELSER - UNDERVISNINGSMATERIALE
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ET SANSEBOMBARDEMENT PÅ SCENE
Goethe mente selv, at Den unge Werthers lidelser 
var skrevet sådan, at ethvert menneske på et eller 
andet tidspunkt i deres liv ville opleve, at den net-
op var skrevet til ham eller hende. Dette tidspunkt 
kunne med stor sandsynlighed være i ungdomsti-
den, hvor man går i gymnasiet. Og med instruktør 
Sargun Oshanas opsætning på Aarhus Teater er 
der ingen tvivl om, at man som erfaren eller uerfa-
ren ung teatergænger også vil få en oplevelse af 
teatret, når det er bedst. Med unge lovende skue-
spillere, et scenografisk mørkt mausoleum samt 
musiker Di Garbi live på scenen, er der lagt op 
til et sansebombardement, når den unge Werther 
indtager scenen. 

God arbejdslyst

Peter Kennebo
Lektor, Aarhus Katedralskole

ARBEJDSSPØRGSMÅL
På Instagram er #werther og #denungewerther-
slidelser fyldt med gode, aktuelle og sjove bil-
leder. Tjek nogle af dem og tal i klassen om, 
hvilke associationer og forventninger de giver 
til bogen og forestillingen.

INDLEDNING

LINKS TIL FORSKELLIGE UDGAVER 
Du kan læse en digitaliseret udgave af Den unge 
Werthers lidelser fra 1887 (den kostede 25 øre) her 
(Det Kongelige Bibliotek): http://www.kb.dk/e-mat/
dod/130014816284_bw.pdf 

Nasjonalbiblioteket i Norge har også en ganske læ-
sevenlig digital version i en danskvenlig oversættelse 
fra 1896 her: https://www.nb.no/nbsok/search?sear-
chString=title:%22Unge%20Werthers%20lidel-
ser%22&page=0 

Du kan se en ganske fin og underholdende Playmo-
bil-film om handlingen i Den unge Werthers lidelser 
(på tysk) her (9,5 minut): https://www.youtube.com/
watch?v=vhPr3A8Y-Wg 

OBS Afsnittene ’Brevromanen’, ’At analysere 
drama’ og ’Analysemodel til drama’ er redige-
rede tekstuddrag fra bogen ’Litteraturhistori-
en – på langs og på tværs’, Systime. 

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130014816284_bw.pdf
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130014816284_bw.pdf
https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:%22Unge%20Werthers%20lidelser%22&page=0
https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:%22Unge%20Werthers%20lidelser%22&page=0
https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:%22Unge%20Werthers%20lidelser%22&page=0
https://www.youtube.com/watch?v=vhPr3A8Y-Wg
https://www.youtube.com/watch?v=vhPr3A8Y-Wg
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GOETHE – ROMANTIKKENS 
VIDUNDERBARN

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – eller 
bare Goethe – er meget mere end blot en kendt 
tysk forfatter. Goethe er nærmere et fænomen, 
der vækker ærefrygt hos ethvert litteratur- og 
kulturinteresseret menneske. 69.000.000 hit på 
Google, uendelige antal Goethe-institutter på 
alverdens universiteter, nye internationale bog-
udgivelser hvert år om forfatterskabet og 288.000 
Instagram-hit på #Goethe viser med tydelighed, 
at Goethe stadig kan karakteriseres med den tjek-
kiske forfatter Milan Kunderas udsagn, at Goethe 
er the central point of European culture. I nutidige 
termer kan man måske beskrive Goethe som ver-
dens første kultforfatter, der rakte langt ud over 
sin egen geografi og tid samt var et afgørende 
omdrejningspunkt for skabelsen af den tyske na-
tions sprog og kultur. Goethe var et vidunderbarn 
og et multitalent, der både var digter, dramatiker, 
forfatter, politiker, naturvidenskabsmand og da-
mebedårer.

Født i en velhavende borgerlig familie i Frank-
furt am Main får Goethe gennem barndommen 
undervisning i græsk, latin, italiensk, engelsk og 
hebraisk, men undervisningen omfatter også teg-
ning, fægtning, skønskrift, ridning og klaverspil. 
Hans opdragelse – og senere liv – lever nærmest 
til perfektion op til den tidligere renæssances mål 
om et universalmenneske, der interesserer sig for 
og kan begå sig inden for både naturvidenskab, 
sprog og kultur. Som 16-årig begynder Goethe på 
jurastudiet på universitetet i Leipzig – mest efter 
krav fra faren. Han afbryder undervejs sine studier 
på grund af sygdom (og måske også lidt kæreste-
sorg), men genoptager dem, og i 1771 bliver han 
jurist. Men selv under og efter jurastudiet bevarer 
Goethe sin interesse for sprog, kunst og historie. 
Gennem hele sin ungdom færdes Goethe blandt 
den intellektuelle og kulturelle elite i Tyskland, 
og han tror længe, at han skal være kunstmaler. 
I sine sidste år på jurastudiet (som han færdiggør 
i Strassburg) møder han den fem år ældre filosof, 
digter, forsker og litteraturkritiker Johann Gott-
fried Herder, som introducerer Goethe for Shake-
speares forfatterskab og for den nationale tyske 
folkedigtning. Herder og Goethe inspirerer hinan-

den og danner et afgørende makkerpar, og sam-
men skriver de blandt andet en essay-samling, 
der bliver fundament for den litterære bevægelse 
Sturm und Drang, som Den unge Werthers lidel-
ser tilhører rent litteraturhistorisk.

Goethe får i 1773 udgivet sit gennembrudsværk, 
dramaet Götz von Berlichingen, som hurtigt gør 
ham berømt, og året efter i 1774 udkommer så 
Den unge Werthers lidelser, som medfører Go-
ethes status som kultforfatter.

Goethe rejser i 1771 til Weimar, hvor han bliver 
rådgiver for en hertug og arbejder sig op til at få 
indflydelsesrige poster i hertugdømmets admini-
stration inden for både økonomi, videnskab og 
kunst. Ud over et længere ophold i Italien lever 
han det meste af livet i Weimar. Det er her, han 
skriver sit store forfatterskab, hvor nogle af hoved-
værkerne blandt de mange udgivelser er dramaet 
Faust (som han arbejder på i mange år), der med 
udgangspunkt i en tysk folkefortælling handler 
om Doktor Faust, der sælger sin sjæl til djævlen 
samt roman-komplekset Wilhelm Meister, der ofte 
er blevet betragtet som skabelon for dannelsesro-
manen som genre.

Goethes liv er langt og begivenhedsrigt og udfol-
der sig i en periode, hvor der sker store samfunds-
mæssige udviklinger. Som barn oplever han en 
tysk-romersk kejser blive kronet i Frankfurt (1764) 
og senere i livet oplever han den franske revolu-
tion, Napoleons storhed og fald (og han møder 
selv Napoleon, der ifølge visse historier faktisk har 
Den unge Werthers lidelser med i lommen under 
nogle af sine krigsslag), den tidlige industrialise-
ring og den økonomiske liberalisme. Goethe er 
dog ikke kun passivt vidne til de historiske begi-
venheder, men påvirker også selv den historiske 
og kulturelle udvikling. Han bliver det naturlige 
og centrale midtpunkt, i det man kalder den tyske 
bevægelse fra cirka 1770-1830, der er en national 
enhedsbevægelse for tysk sprog og kultur, som 
både forsøger at frigøre sig fra den franske på-
virkning, der præger Tyskland, men samtidig også 
forsøger at samle Tyskland som på det tidspunkt 
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består af mange forskellige og uafhængige fyrste- 
og hertugdømmer. Goethe bliver også den for-
fatter, som alle andre tyske forfattere siden bliver 
sammenlignet med og målt ud fra. Han beskriver 
selv sit forfatterskab og sit virke som forfatter med 
ord, der meget fint viser, hvordan kunsten kan fun-
gere som et middel til både at sætte ord på, men 
også bearbejde det menneskeliv, Goethe beskrev 
så levende i litteraturen. 

Han siger, at han i litteraturen kunne: 
forvandle det, som glædede eller pinte mig, eller 
ellers optog mig, til et billede, et digt, og derved 
gøre rent bord over for mig selv for både at korri-
gere mine begreber om de ydre ting og berolige 
mig over dem i mit indre.

GOETHE – ROMANTIKKENS 
VIDUNDERBARN

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL ”GOETHE – ROMANTIKKENS
VIDUNDERBARN”
1. Lav en PowerPoint-præsentation om Goethes liv og forfatterskab, der kommer om-

kring hans barndom, ungdom, voksenliv og alderdom samt præsenterer de væsent-
ligste værker, han har skrevet. Inddrag 3 opslag fra Instagram med #Goethe, der 
fortæller lidt om, hvordan han præsenteres og fremstilles på sociale medier i dag. 

2. Goethe interesserer sig gennem hele livet for malerkunsten – men også for vores opfattelse 
af de forskellige farver. Han udgiver i 1810 et akademisk værk om farvelære (Zur Farbenle-
hren) på over 1000 sider, hvor han blandt andet kritiserer Newtons teori om, at lyset er sam-
mensat af farver. Goethe udvikler sin egen teori om farver, der kaldes Goethes farvelære. 
Undersøg og redegør for de centrale elementer i denne farvelære, og tjek om teorien 
stadig er anerkendt i dag. 

Johann Wolfgang von Goethe  
(1749-1832) 
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STURM UND DRANG 
– VERDENS FØRSTE
UNGDOMSOPRØR?

Den unge Werthers lidelser kan litteraturhistorisk 
placeres inden for den tyske bevægelse og peri-
ode, som man kalder Sturm und Drang, og som 
varer fra 1766 til 1786. Det er en bevægelse, som 
vi ikke kender til på samme måde i Danmark, men 
som i et vist perspektiv kan ses som en forløber 
for romantikken i både Tyskland og Danmark, da 
den introducerer mange af de tanker, der danner 
grundlag for den videre romantiske bevægelse i 
begge lande.  

Sturm und Drang-bevægelsen får sit navn efter et 
skuespil fra 1776 af Friedrich Maximilian Klinger. 
Bevægelsen er i bund og grund – ligesom roman-
tikken – et opgør med mange af oplysningstidens 
ideer og tankegods. Udgangspunktet for oplys-
ningstidens tænkere er, at alle mennesker er for-
nuftsvæsner, så hvis bare mennesker tør – og vil 
– bruge fornuften, vil verden blive et bedre sted 
at leve i. Den forestilling, at alle mennesker er sty-
ret af deres fornuft – og ikke af Gud, deres drifter 
eller deres følelser – kaldes rationalisme.  Selvom 
oplysningstiden egentlig har et mål om at frisætte 
individet – en intention den romantiske bevægel-
se fortsætter – så bliver oplysningstidens samfund 
i høj grad præget af, at fornuften skal trumfe følel-
serne, og man indretter sig med regler og normer, 
der skal sikre, at mennesket lever fornuftsstyret. 
For hvis et menneske lader sig styre af lidenska-
berne, så vil det handle mod det, der egentlig er 
bedst for det, da lidenskaberne ikke er til at stole 
på, men kan skifte fra øjeblik til øjeblik. Det tyske 
samfund er derfor i 1700-tallet i høj grad præget 
af regler og fornuft, hvor individet skal følge den 
vej, der er lagt for ham eller hende og ikke følge 
egne behov eller drømme. Eksempelvis er ægte-
skabet en pagt, der umiddelbart ikke har noget 
med kærlighed at gøre, men mere er knyttet til 
status og økonomi. 

Det er netop ønsket om at frigøre sig fra samfun-
dets forventninger og begrænsninger og ønsket 
om at få lov til at udfolde sig i overensstemmel-
se med egne drømme og originalitet, der bliver 
fundamentet for Sturm und Drang-bevægelsen, 
som man har kaldt verdens første ungdomsoprør. 

Det er nemlig fortrinsvis en række unge mænd i 
20’erne fra stabile borgerlige hjem – heriblandt 
Goethe – som beslutter at gøre oprør mod det 
samfund, de mener er blevet for begrænsende 
og bestemmende i forhold til individets frie ud-
foldelse. Og deres våben er i høj grad litteraturen. 
Sturm und Drang-digterne mener også, at oplys-
ningstidens idealer for litteraturen er forældede 
og begrænser den kunstneriske udfoldelse. Op-
lysningstidens fokus på fornuften og det rationelle 
afspejlede sig nemlig også i den måde, man skrev 
på. Man skulle helst efterligne den græske og ro-
merske oldtid, hvad angår stil og genrer. Disse 
genrer er klart definerede og normative – det vil 
sige, at man har vedtagne regler for, hvordan de 
skal se ud. Idealet er et enkelt og fornuftspræget 
sprog, der skaber en præcis, entydig tekst. Men 
også denne skrivestil vender de unge digtere sig 
imod, og i stedet finder de inspiration i blandt an-
det William Shakespeares forfatterskab, som efter 
deres vurdering netop var i stand til at skabe origi-
nal og vedkommende litteratur uden at efterligne 
antikkens kunst.

Nogle af de temaer, som bliver centrale for Sturm 
und Drang-litteraturen, er:

Individualisme: De unge digtere er frihedssø-
gende. Goethe skriver selv i sine erindringer, at 
datidens Tyskland ikke gav den unge generation 
praktiske handlemuligheder. Man befandt sig sta-
dig på daværende tidspunkt i en adel- og hofkul-
tur med traditioner og konventioner for opførsel, 
uddannelse, kærlighed og status. Det var et oprør 
mod disse kollektive konventioner, som de unge 
søgte, og det gav udgangspunkt for et øget fo-
kus på individets behov, ønsker og udtryksformer. 
Nogle mener, at det simpelthen er fødslen af det 
moderne individ og startskuddet på den vestlige 
individualisering, vi oplever med hele Sturm und 
Drang-bevægelsen. Med et moderne ord kan man 
sige, at de unge startede bølgen af selvrealisering. 
Det stærke fokus på individet ses også i Den unge 
Werthers lidelser, da Werther gennem hele roma-
nen søger ensomheden og betragter sig selv som i 
opposition til samfundet og fællesskaberne.
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Geni-tankegangen: Skal oprøret mod det be-
grænsende og klassedelte samfund gennemføres 
kræver det mod, originalitet og sanselighed af in-
dividet. Og det er kun få mennesker, som har dis-
se egenskaber – nemlig geniet. Geni-tankegan-
gen handler ikke kun om det rent intellektuelle, 
men i lige så høj grad om det menneske, der er 
i kontakt med sit eget væsen og sin egne følel-
ser og tør udfolde sig i overensstemmelse med 
dette. Igen vender man blikket mod Shakespeare, 
der ses som et mønstereksempel på en kunstner, 
der har modet, sanseligheden og de kunstneri-
ske evner til at gå imod strømmen og udtrykke 
sig på sin helt egen måde. I geni-tankegangen 
ligger der også en form for foragt mod massen 
og kollektivet, der bare følger de vedtagne regler. 
Dette ses tydeligt i Den unge Werthers lidelser, 
hvor Werther gang på gang udtrykker sin lede og 
væmmelse ved de mennesker, som uanset hvor 
de er i samfundshierarkiet bare lader livet gå sin 
kedelige gang uden behov for at tænke og ud-
trykke selvstændige tanker.

Naturen og panteisme: Alle de mange stive reg-
ler og konventioner i det klasseopdelte samfund, 
de unge oprørere oplever, er skabt af kulturen – alt-
så af mennesker. Og fornuften fra oplysningstiden 
har fjernet mennesket fra dets følelsesliv og san-
selighed. Modvægten til kultur er natur, og derfor 
bliver naturen det sted, man søger tilbage til for 
at finde en mere oprindelig, sanselig og autentisk 
oplevelse. Med inspiration i den franske filosof 
Jean-Jacques Rousseau (1712-78) og hans slag-
ord ’Tilbage til naturen’ dyrker de unge digtere 
naturen som den positive modsætning til det mo-
derne samfunds civilisation. Med udgangspunkt i 
den tyske filosof Friedrich Schelling ses alle ver-
dens fænomener som udsprunget af et guddom-
meligt ophav, og ideen om, at alting er gennem-
strømmet af guddommelig ånd, får betegnelsen 
‘panteisme’. Kristendommen bliver ikke forkastet 
af de unge digtere, men erstattes af en forestilling 
om, at der er en guddommelig kraft til stede i alt, 
og at naturen afspejler den livskraft og de følelser, 
vi bærer rundt på som mennesker. ’Landskabet er 
en sjælstilstand’, lyder det fra den schweiziske fi-

losof Henri-Frédéric Amiel, hvilket bliver et motto 
for digterne. Men sjælen er ikke altid glad og lys, 
og derfor bliver synet og fremstillingen af naturen 
også dobbelt - delt mellem harmoni og splittel-
se. På den ene side tror digterne på en paradi-
sisk harmoni mellem menneske og natur, udtrykt 
i panteisme-tanken om, at Gud er til stede i alt. 
På den anden side er digternes opfattelse også, 
at der igennem historien – og kulturen - er kom-
met en splittelse ind i forholdet mellem menneske 
og natur, som har fjernet os fra naturen, men at 
vi må forsøge at genskabe den oprindelige har-
moni. Denne dobbelthed er meget tydelig i Den 
unge Werthers lidelser, hvor Werthers oplevelse 
og beskrivelse af naturen meget tydeligt afspejler 
hans sindstilstand. I begyndelsen er han glad og 
optimistisk, hvilket følges af naturbeskrivelser, der 
understreger verdens harmoni og sammenhæng, 
som han oplever i samværet med det mindste lille 
insekt. I anden del af bogen, hvor Werther lider, 
er naturbeskrivelserne anderledes dystre og bliver 
et billede på verdens tomhed og meningsløshed.

Weltschmerz: Når de unge digtere oplever sig 
selv placeret i et samfund, der forhindrer dem i 
at udfolde sig, opstår en fortvivlelse over tinge-
nes tilstand. De er opfyldt af følelser, drømme og 
længsler, men kan ikke udtrykke disse inden for 
samfundets rammer. Derfor opstår en oplevelse af 
både at være et frit individ, men på samme tid 
være alene i verden. En grundlæggende følelse i 
Sturm und Drang-litteraturen er derfor melankoli-
en, tristheden og tungsindet, der bliver beskrevet 
med begrebet weltschmerz. Igen finder digter-
ne inspiration og fællesskab i Shakespeares for-
fatterskab, hvor prins Hamlet i tragediedramaet 
Hamlet, fremstår som et menneske fanget mellem 
oprørsvilje og handlingslammelse. Prins Hamlet 
skifter hurtigt fra den ene sindsstemning til den 
anden, og han driver enhver sindsstemning til det 
yderste. Han fortaber sig i sin stemning og kan 
ikke rigtig slippe ud af den – han er så at sige fan-
get i sine egne følelser. Ud over prins Hamlet er 
Werther et af de mest lidende mennesker i littera-
turhistorien. Werther kan ikke på noget tidspunkt 
glemme sig selv, da først følelserne overvælder 

STURM UND DRANG – 
VERDENS FØRSTE
UNGDOMSOPRØR?
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ham, og han kan ikke finde mening eller ro i noget 
uden for sig selv. Han vil det hele lidenskabeligt, 
og han kan derfor ikke holde den trivielle daglig-
dag ud, hvilket resulterer i: weltschmerz.

Følelsernes sprog: Når Sturm und Drang-digter-
ne oplevede, at samfundet ikke rummede plads til 
de store og voldsomme følelser, men kun de tilpas-
sede, afdæmpede og produktive følelser vendte 
de blikket indad, hvor de oplevede et sjæle- og 
følelsesliv, der boblede af længsler, drømme - og 
weltschmerz. Disse følelser blev udgangspunktet 
for deres oprør og deres behov for at definere og 
udtrykke sig selv som unikke individer i et stivnet 
samfund. Werther er et godt eksempel på det in-
divid, der tillod sig at tale fra sine følelser og op-
leve verden gennem dem i stedet for gennem sin 
fornuft. Og han krænger sit følelsesliv så meget 
ud og er så selvcentreret, at man til tider har lyst 
til at springe ind i romanen og ruske i ham. Men 
det er helt grundlæggende i Sturm und Drang-lit-
teraturen, at følelserne er udgangspunktet for 
den kunstneriske formidling, hvilket også ses i det 
sprog og de genrer, som digterne arbejder med. 
Den unge Werthers lidelser er en brevroman, hvil-
ket var en populær genre i datiden. Breve var på 
det tidspunkt en af de eneste kommunikationsfor-
mer og havde status af at være et formidlingsrum 
mellem det private og det offentlige. På den ene 
side har brevet dagsbogens karakteristika af at 
være en intim formidlingsform, hvor man sidder 
alene og skriver om, hvad der er sket, og hvilke 
tanker og følelser, der er knyttet til disse oplevel-
ser. Og på den anden side er der en modtager, 
der skal læse indholdet, og i datiden var det også 
meget normalt, at man læste breve højt for an-
dre som nyheder og underholdning. Man skulle 
derfor meget tydeligt angive, hvis man ikke ville 
have, at modtageren læste brevets indhold højt 
for andre. Men brevet og brevromanen som gen-
re giver altså mulighed for at udtrykke følelser og 
private tanker i en vis form for intimitet, da mod-
tageren som regel er en, der står afsenderen nær. 
Det ser man også i Den unge Werthers lidelser, 
hvor Werther netop skriver til sin ’bedste ven’ Wil-
helm og ikke skjuler nogle af sine følelser for ham. 

De unge Sturm und Drang-forfattere benytter sig 
selvfølgelig også af den mest følelsesfulde af alle 
de litterære genrer, nemlig lyrikken. Faktisk får ly-
rikken i denne periode sin egen betegnelse, nem-
lig Erlebnislyrik – oplevelseslyrik. Denne lyrik tog 
udgangspunkt i følelsesmæssige stærke oplevel-
ser og individets subjektive oplevelse af verden. 
Også her blev naturen typisk anvendt som et spejl 
for det lyriske jegs følelser og sansninger.

STURM UND DRANG – 
VERDENS FØRSTE
UNGDOMSOPRØR?

Caspar David Friedrich:  Vandreren over tågehavet (1818)
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1. Sturm und Drang-bevægelsen får som nævnt sit navn fra et skuespil, men hvordan kan beteg-
nelsen oversættes til dansk, så det giver mening ud fra sammenhængen? Undersøg på nettet.

2. I den tyske litteraturhistorie opererer man med lidt andre inddelinger og betegnelser i forhold til 
romantikken, end man gør i Danmark. Overordnet inddeler man den tyske romantiske litteraturhi-
storiske bevægelse fra cirka 1770-1830 i Sturm und Drang, Klassik og Romantik. Nogle betegner 
hele denne periode som Goethezeit, altså Goethe-tiden, fordi Goethe skrev inden for og var med 
til at definere alle tre perioder. Men hvordan ser den litteraturhistoriske inddeling af romantikken ud 
i Danmark? Her opererer vi som regel med betegnelsen romantik om perioden fra 1800-1870, men 
underinddeler perioden i forskellige bevægelser og betegnelser. Lav en redegørelse for de forskel-
lige perioder i romantikken i Danmark og fremhæv de væsentligste karakteristika ved hver periode. 
Vurder herefter, om nogle af de ovenstående centrale temaer (bullets) i Sturm und Drang kan siges 
at videreføres i de forskellige danske inddelinger.  

3. I dag bliver det ofte diskuteret, om vi lever i en følelses- eller fornuftskultur. Nogle mener, at 
især ungdommen er alt for styret af at træffe fornuftige valg og være præstationsorienterede i for-
hold til at vælge det gode og fornuftige liv. Andre mener, at vi lever i en overdreven selvrealiserings-
tid, hvor vi hele tiden skal føle efter, hvordan vi har det og har behov for at udtrykke og bekende 
vores følelser på eksempelvis de sociale medier. Diskuter på klassen, om I mener, at samfundet i 
dag og jeres generation lever mest ud fra fornuft eller følelser. Og hvilke fordele og ulemper der er 
forbundet med begge tilgange.

4. Filosoffen, debattøren og forfatteren Svend Brinkmann er blevet kendt for at tale imod tidens 
tendenser om selvrealisering og selvudvikling. I forlængelse af jeres ovenstående diskussion, skal I 
læse nedenstående citater fra et interview med Svend Brinkmann (https://www.kristeligt-dagblad.dk/
liv-sj%C3%A6l/2014-09-19/det-er-tid-til-selvafvikling) og diskutere, om I er enige i hans påstande.

Ligesom voksne opfordres til at udtrykke deres følelser, så er det også idealet hos mange eksperter, 
at børn skal have mulighed for at udtrykke deres følelser. Selv er Svend Brinkmann far til tre, og han 
er på mange måder den moderne far, som indretter arbejdslivet, så han kan hente og bringe og 
engagere sig i børnenes fritidsliv. Men han gør sig også umage for at være umoderne og fortæller 
børnene, at ikke alle følelser skal udtrykkes. Han censurerer bevidst børnenes følelser.
”Børns følelser skal socialiseres og dannes, ligesom alt andet skal dannes. At føle rigtig er en social 
færdighed, som man skal trænes i. Følelser kan oplyse os om ting i omverdenen, men vi har kun 
følelserne på den rigtige måde, hvis de er blevet socialiseret. Et eksempel: Det kan godt være, at 
barnet er skuffet over en gave, men det er ikke i orden at udtrykke følelsen som vrede elle gråd, for 
der er et menneske, som har brugt tid og penge på at købe gaven.’

og

”Man kan også spørge på en anden måde: Har det gavnet os, at vi i mere end 40 år er gået efter 
vores mavefornemmelse? Der er en risiko ved hele tiden at mærke efter og søge svaret inde i sig 
selv. Man risikerer at blive skuffet, når man opdager, at der er tomt inderst inde,” siger han.

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL ’STURM UND DRANG –
VERDENS FØRSTE UNGDOMSOPRØR?’

STURM UND DRANG – 
VERDENS FØRSTE
UNGDOMSOPRØR?

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/2014-09-19/det-er-tid-til-selvafvikling
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/2014-09-19/det-er-tid-til-selvafvikling
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5. Sturm und Drang - og hele den romantiske litteraturhistoriske bevægelse - var med til at etablere 
en naturopfattelse, som man i høj grad stadig kan se stærke spor af i dag. Romantikerne mente jo, 
at naturen var et helt specielt rum, hvor vi kunne komme i kontakt med universalånden og mærke 
os selv og vores sammenhæng med alt levende på en helt unik måde. I dag opfatter mange stadig 
naturen som et specielt rum for ro og eftertænksomhed, og har vi brug for at tænke os om, kan vi 
sidde i lang tid og kigge ud over havet som en romantisk digter. Naturen kan også til tider virke lidt 
skræmmende, hvis vi bevæger os rundt i den alene – selvom der ikke er så meget at være bange 
for i den danske natur. 

Skriv videre på disse sætninger og læs dem højt for klassen:

Naturen er……………. Min bedste oplevelse i naturen var……….Min værste oplevelse i naturen 
var………

6. Se Per Højholt Gittes monolog om naturen her: https://www.youtube.com/watch?v=KaNc4Nd-
oP38 

Du kan læse lidt om Per Højholt her: https://litteratursiden.dk/index.php/forfattere/hojholt 

Og du kan læse om hans Gittes monologer her: https://litteratursiden.dk/analyser/hojholt-git-
tes-monologer 

Hvilket natursyn har Gitte?
Hvad mener Gitte med, at ’man bare skal være et med den’, da hun taler om naturen?
Hvilken oplevelse får Gitte, da Preben slukker motoren?
Formår Gitte at blive ’et’ med naturen? Hvorfor/hvorfor ikke?

7. Læs nedenstående citater fra Den unge Werthers lidelser og find forskellige af de ovenstående 
Sturm und Drang-temaer (bullets) i de forskellige citater. 

10. maj: Naar min kære dal damper omkring mig, og høj sol hviler på overfladen af mine skoves 
uigennemtrængelige mørke, og kun enkelte straaler lister sig ind i helligdommens indre, saa ligger 
jeg i det høje græs ved den rislende bæk, og her, jorden saa nær, bliver en tusindtallig mangfoldig-
hed af smaagræs levende for mig. Naar jeg føler det vrimlende mikrokosmos i græsset nærmere 
mit hjerte, de smaa ormes, de smaa mygs talløse, uransagelige gestalter og føler den Almægtiges 
nærvær, han som skabte os i sit billede, føler Altelskerens aande, han som svævende i evig henryk-
kelse bærer os og holder os oppe; min veen: naar det da dæmrer for mine øjne, og verden omkring 
mig og himlen helt hviler i min sjæl som billedet af en elsket kvinde – da sker det ofte, at jeg længes 
og tænker: Ak, kunne du blot udtrykke dette, kunne du blot indblæse papiret alt det, som lever saa 
fuldt, saa varmt inde i dig, saa det blev din sjæls spejl saadan som din sjæl er den uendelige Guds 
spejl!

17. maj: …at saa mange andre evner ligger gemt i mig, som alle sammen ubrugte raadner bort og 
som jeg omhyggeligt maa holde skjult. Ak hvor det dog indsnævrer mit hjerte. – Og alligevel! At 

STURM UND DRANG – 
VERDENS FØRSTE
UNGDOMSOPRØR?
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https://litteratursiden.dk/analyser/hojholt-gittes-monologer
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blive misforstaaet er jo uundgaaeligt for saadan nogle som os.  

20. juli: Alting her i verden munder dog ud i en nederdrægtig bagatel, og det menneske, der slider 
sig op for guld og ære eller hvad det nu er af andre grunde end lidenskab og indre trang, han er 
og bliver dog en nar.

18. august: Naar jeg før i tiden oppe fra klipperne kiggede over floden ned paa den frugtbare dal, 
der strækker sig helt hen til de fjerne højdedrag, og saa hvordan alt om mig spirede og svulme-
de; naar jeg saa bjergene fra fod til top beklædt med høje tætstaaende træer, saa dalene i deres 
mangfoldige bugtninger beskygget af de yndigste skove, og den rolige flod gled af sted mellem de 
hviskende siv og spejlede de dejlige skyer, som den blide aftenvind vuggede henover himlen; naar 
jeg da hørte fuglene give skoven liv rundt om mig, hørte millioner af myg ubekymret danse i aften-
solens røde straaler, og dens sidste flammende blik frigjorde den summende bille fra dens græs-
straa, og denne leven og aanden og sværmen gjorde mig opmærksom på skovbunden og mosset, 
som fravrister den haarde klippe sin næring, og krattet, som groer ned ad de tørre sandskrænter, alt 
sammen aabenbarede naturens inderste, glødende, hellige liv for mig, alt sluttede jeg da ind i mit 
varme hjerte, følte mig som en gud i den overvældende fylde, og den uendelige verdens herlige 
skikkelse bevægede sig i min sjæl.
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OM DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER

Den unge Werthers lidelser udkommer i 1774 og 
er Sturm und Drang-bevægelsens hovedværk. Ro-
manen kaldes som tidligere nævnt for verdens før-
ste kultroman, og ligesom med andre kultromaner 
er der mange rygter og historier knyttet til den. 
For det første mener mange ved udgivelsen, at 
den er bygget på Goethes egne oplevelser med 
ulykkelig kærlighed, og at Werther-figuren bygger 
på Goethe selv. Men selvom man nok ikke skal 
læse Den unge Werthers lidelser som et selv-
biografisk værk er der dog en vis sandhed i, at 
Goethe i sit eget liv oplevede et trekantsdrama 
som i romanen. Da han i 1772 er juristpraktikant 
i Wetzlar møder og forelsker han sig nemlig i en 
ung kvinde ved navn Charlotte Buff. Hun er des-
værre allerede forlovet med Johann Kestner, men 
i et par måneder forsøger Goethe at lægge an på 
Charlotte, indtil forholdet mellem de tre bliver for 
anspændt, og Goethe rejser væk, mens Charlot-
te gifter sig med sin Johann. Goethe begår altså 
ikke selvmord, ligesom Werther gør i romanen, 
men selvmordshistorien var måske inspireret af 
en anden historie fra Goethes forelskelse i Char-
lotte Buff. Han har nemlig en ung kollega, Karl 
Friedrich Jerusalem, som har forelsket sig i en gift 
kvinde, og i ulykkelig kærlighed ender han med at 
skyde sig og dø. Den sidste sætning i Den unge 
Werthers lidelser, lyder ’Ingen præst fulgte’ (ingen 
præst fulgte med Werthers kiste, da han blev be-
gravet), og denne sætning har Goethe fra et vir-
keligt brev, han fik tilsendt, som handlede om Karl 
Friedrich Jerusalems begravelse.

WERTHER-EFFEKTEN - SELVMORDSBØLGEN
Et andet rygte, der selv i dag knyttes til romanen, 
er, at der i tiden efter romanens udgivelse star-
tede en selvmordsbølge blandt unge mennesker 
i Tyskland og Europa. Nogle steder kan man fin-
de påstande om, at der var helt op til 2000 unge 
mennesker, som tog deres eget liv efter inspirati-
on fra Werther og med ulykkelig kærlighed som 
begrundelse. Hvis man har en kildekritisk tilgang 
til dette rygte, må man konkludere, at det nok er 
noget overdrevet. Men der er ingen tvivl om, at 
visse selvmord fandt sted. Man har faktisk inden 
for selvmordsforskningen opkaldt et fænomen 

efter romanen – nemlig Werther-effekten, som 
betyder, at man ofte i forbindelse med kendte 
menneskers selvmord efterfølgende oplever en 
stigning i antallet af selvmord generelt. De se-
nere år er denne teori dog blevet betvivlet, men 
begrebet Werther-effekten lever stadig. Også på 
andre måder lod unge følsomme mennesker sig 
inspirere af bogen og dyrkede Werther som idol. 
Det angives i bogen, at Werther yndlingstøj er en 
blå frakke og en gul vest, og netop dette blev hø-
jeste mode blandt unge i årene efter udgivelsen. 
Romanen vakte opsigt i alle lag af samfundet, og 
magthaverne måtte derfor også forholde sig til 
den. Kirken var naturligvis ikke glad for bogen, 
da både selvmordet og den ekstreme dyrkelse 
af egoet blev betragtet som en synd, og kirker i 
hele Europa advarede derfor mod bogen og dens 
virkelighedsfjerne livsopfattelse og Werther-feber, 
som ifølge dem gav dårlige nerver og kunne føre 
til selvmord. I Danmark forbød Universitetets Te-
ologiske Fakultet, at bogen blev oversat, og der 
kom først en dansk oversættelse i 1820, men da 
de fleste i den kulturelle elite alligevel læste tysk, 
og alle hørte om bogen, så havde det ikke den 
store betydning. 

NAPOLEON ELSKER WERTHER
Et tredje rygte om Den unge Werthers lidelser gik 
på, at det var en af Kejser Napoleons yndlingsbø-
ger, som han endda havde med i lommen på slag-
marken. Og da Napoleon mødte Goethe i 1808 
skulle de også have haft en snak om bogen, hvor 
Napoleon påpegede et par ting, han mente var 
galt med bogen. Blandt andet mente han, at det 
anførte genitiv-s i den tyske titel Die leiden des 
jungen Werthers var overflødigt. Det blev da også 
fjernet i de senere udgaver.
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BREVROMANEN SOM GENRE
Den unge Werthers lidelser kan kategoriseres som 
en brevroman, selvom nogle af optegnelserne i 2. 
del mere har karakter af dagbogsnotater, og den 
sidste del af romanen faktisk er (den fiktive) redak-
tørs noter og gengivelser om Werthers sidste tid. 
Brevromanen er sammen med rejseromanen en 
genre, der udvikles og er populær i 1700-tallet. 
Genren giver ligesom rejseromanen redskaber til 
at sætte begivenheder sammen til et forløb i tid. 
Brevene angiver datoer, så man som læser kan føl-
ge tiden og de spring, der er i tiden. Man ved, at 
det, der fortælles i brevet, er et referat af, hvad der 
er sket siden sidste brev. Brevformen har også den 
fordel, at der er en modtager indbygget i teksten. 
Det giver fortælleren, der jo er brevskriveren, en 
grund til at skrive om sin egne følelser, tanker og 
handlinger. I brevromanen får vi lov at kigge ind 
i et privat univers, og den egner sig derfor godt 
til at formidle følelser og til at sætte subjektet i 
centrum. 

Samme år som Den unge Werthers lidelser ud-
kommer, bruger Johannes Ewald brevgenren i sin 
selvbiografi Levned og Meeninger (1774). Den gi-
ver ikke et overblik over begivenheder i Ewalds 
liv, men tværtimod ligesom Den unge Werthers 
lidelser et indblik i øjeblikkets følelser og følelses-
udsving. Sådan en række øjebliksbilleder kan net-
op skildres i brevform:

Efter Aftale vil jeg uden videre Omsvøb begyn-
de paa mit LevnetsLøb – og da jeg haaber, at De 
min beste Ven, altid forudsætte hos mig den øm-
meste Agt og Kjærlighed for Dem og Deres; vil 
jeg intet videre tale herom, i de Breve, som allene 
ere bestemte til at give Dem et Begreb om min 
Tænkemaade, mine Luuner, min Opførsel og min 
Skjæbne i de Tider, da jeg ikke var saa lykkelig, at 
kjende Dem –

En sidste fordel ved brevgenren er, at selv om bre-
vene i en brevroman er fiktive, så virker de autenti-
ske. Det virker som om, man er tæt på en virkelig 
person og tæt på begivenhederne, når man læser 
et brev.
Det nyeste inden for brevromanen er mailromanen 

og sms-romanen, som kan være fiktiv eller – som 
der er mange eksempler på i nyeste tid – selvbio-
grafisk. Merete Pryds Helle udgiver sin del af mail-
korrespondancen med veninden Mai i Kære Mai 
(2012), mens Majse Njor og Camilla Stockmann 
skriver til hinanden om stort og småt i deres egne 
liv i Michael Laudrups tænder – en korrespondan-
ce (2005) og Charlie Hotel Oscar Kilo (2009). Men 
den klassiske skabelon i brevromanen anvendes 
stadig i den nyere litteratur, hvor blandt andet 
Jakob Ejersbo i 1996 debuterede sammen med 
Morten Alsinger med brevromanen Fuga om to 
unge mænds brevveksling. Og Christina Hagen 
vakte med sin udgivelse 71 breve til M i 2010 op-
sigt med en intim brevkorrespondance mellem en 
ung kvinde og en fængslet morder, der både pir-
rede læserens nysgerrighed efter det uhyggelige, 
men samtidig var en leg med skellet mellem fikti-
on og virkelighed.



17

OM DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER

HANDLINGEN I DEN UNGE WERTHERS LIDELSER
Den unge Werthers lidelser er en brevroman, der 
består af Werthers breve til sin bedste ven Wil-
helm samt en fiktiv redaktørs kommentarer og be-
skrivelser sidst i romanen. 

Handlingen starter d. 4. maj 1771 med Werthers 
første brev og slutter med Werthers begravelse d. 
23 eller 24. december 1772 (det står lidt uklart, 
hvilken dag Werther begår selvmord). Vi får aldrig 
Werthers præcise alder at vide, men da Werther-fi-
guren på visse punkter minder om Goethe selv 
(Werther har eksempelvis fødselsdag samme dag 
som Goethe) kan vi godt regne med, at Werther 
er i begyndelsen af 20’erne. 

Romanen begynder med, at Werther er ankom-
met til den fiktive by Wahlheim, blandt andet for 
at tage sig af en arvesag for sin mor. Men han an-
giver allerede i første linje, at han er glad for at 
være væk. Han får også nævnt, at han har efter-
ladt en pige ’stakkels Leonore’, der åbenbart er 
blevet forelsket i ham. Men det mener Werther 
ikke, at han har nogen skyld i. 

Werther nyder den flotte natur i området og be-
finder sig godt blandt de fattige og ’naturlige’ 
bønder, som han virker til at sætte mere pris på 
end den kulturelle, politiske og adelige elite, han 
ellers har mulighed for at omgås. Werther nyder 
sin ensomhed og får tænkt mange store tanker, 
som blandt andet handler om, at livet til tider kan 
føles som et fængsel, men at man jo altid har en 
mulighed for selv at afslutte det. 

Til et bal møder han den smukke og vidunderlige 
pige Charlotte, kaldet Lotte. Lotte er datter af en 
herredsfoged, men hendes mor er død, og derfor 
har hun i en ung alder fået ansvaret for at tage 
sig af sine otte yngre søskende (herredsfogeden 
arbejder jo). Lotte passer de mindre søskende på 
den mest perfekte og omsorgsfulde måde, og 
samtidig er hun smuk, klog, åndrig, tilpas naiv, 
belæst og følsom – og Werther bliver forelsket i 
en grad, han aldrig har prøvet før. 

Desværre viser det sig, at Lotte allerede er forlo-
vet med Albert. Albert er tæt på at være Werthers 
diametrale modsætning. Hvor Werther er impul-
siv, eftertænksom, følsom, poetisk, drømmende 
og en fri fugl, er Albert meget fornuftig, moralsk 
og optaget af sit vigtige arbejde. 

Werther og Alberts forskelle kommer blandt an-
det til udtryk i en ophedet diskussion om et men-
neske, som har begået selvmord. Albert fordøm-
mer i skarpe vendinger denne handling, mens 
Werther prøver at komme med forklaringer på, 
hvad de psykologiske årsager til sådan en hand-
ling kan være. Men trods deres uenigheder og 
forskelle har de to respekt for hinanden og i et par 
måneder formår Werther, Albert og Lotte faktisk 
at holde et venskab kørende, selvom Werther er 
dybt forelsket i Lotte. 
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Werther lider, og selvom han i begyndelsen hol-
der humøret oppe, bliver situationen i længden 
ulidelige for ham, og han rejser væk. Her slutter 
romanens første del. 

Anden del begynder med, at Werther nu er i Wei-
mar, hvor han får et arbejde. Han er ikke længere 
en fri fugl, der kan gøre og bruge tiden som han vil 
ligesom i Wahlheim, men indgår i det hele taget 
på en helt anden måde i samfundet og det sociale 
liv. Og det er ikke helt nemt for Werther at tilpasse 
sig. Han er kritisk indstillet over for mange og bli-
ver uvenner med sin chef. På et tidspunkt mærker 
han også samtidens hierarkiske samfundsstruktur 
og normer, da han bliver smidt ud fra et festsel-
skab med adelige, der ikke befinder sig godt, når 
han som ikke-adelig er til stede. 

Werther vender derfor tilbage til Wahlheim og 
Lotte og Albert, som i mellemtiden er blevet gift. 
Det hele går nu ned ad bakke for Werther, der li-
der mere og mere, og da Albert begynder at blive 
en smule jaloux, siger Lotte til Werther, at de ikke 
kan se så meget til hinanden mere. 

Werther beslutter derfor at tage sit eget liv, og 
i dagene op til selvmordet har han nogle meget 
følelsesladede øjeblikke sammen med Lotte, som 
han mener faktisk elsker ham. Albert har hele ro-
manen igennem haft to pistoler hængende på 
vægge, og Werther beder om at låne dem, da han 
siger, at han skal ud på en rejse. Men han skyder 
sig med dem i sit arbejdsværelse ved midnat og 
dør 12 timer senere af sine skader. De sidste da-
ges begivenheder i Werthers liv bliver beskrevet 
af den redaktør, som skal forestille at have samlet 
og udgivet Werthers breve til Wilhelm. Werther 
bliver begravet samme dag, som han dør.

OM DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER
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EKSEMPLER PÅ TEMAER, DER KAN ARBEJDES MED I
DEN UNGE WERTHERS LIDELSER
Individ over for kollektiv: Det er en almenmen-
neskelig problemstilling at måtte forholde sig til 
modsætningen individ-kollektiv. Vi bliver født som 
individuelle væsener, men indgår hele livet igen-
nem i frivillige og ufrivillige sociale sammenhæn-
ge. At finde balancen mellem individets tilpasning 
til det kollektive fællesskab har derfor altid været 
genstand for refleksion og regulering. Og i littera-
turen er det måske et af de mest gennemspillede 
temaer, der optræder i både den ældste og nye-
ste litteratur. Også Werther kæmper indædt med 
forholdet mellem sit behov for en fri og markant 
individualitet og subjektivitet og så nødvendighe-
den af samtidig at indgå i den kollektive samfunds-
struktur, der på dette tidspunkt som førnævnt var 
præget af strenge regler og konventioner, som in-
dividet måtte acceptere og underlægge sig. Vi får 
ikke meget at vide om Werthers baggrund, men 
der er ingen tvivl om, at han tilhører det velud-
dannede borgerskab, og han har økonomien til at 
rejse og gå ledig i Wahlheim. Han kan uden tvivl 
leve op til samfundets krav og få sig en borger-
lig karriere, men hele denne livsvej oplever han 
som meningsløs, fordi den ikke er i harmoni med 
hans rige sjæle- og følelsesliv. Ifølge ham rummer 
samfundet ikke plads til den store og hele følelse, 
men kun det passende og kontrollerede følelses-
liv. Derfor laver han sit eget private samfundsop-
rør, hvor han næsten udelukkende lever ud fra og 
lytter til sit eget følelsesliv, og hvor naturen netop 
bliver en del af oprøret som modsætning til den 
menneskeskabte kultur. Men det er ikke bare den 
natur, der findes i det grønne, han ophøjer, men 
også den natur der findes i mennesket selv – nem-
lig hjertet og følelserne. Werther bliver Sturm und 
Drang-bevægelsens heltefigur, da hele bevægel-
sens mål jo netop er det følsomme individs oprør 
mod de stive og begrænsende fornuftsnormer. 
Werther og Sturm und Drang får en betydning 
for processen med en øget frigørelse for indivi-
det, men nogen vil mene, at det måske også blev 
begyndelsen på individets endegyldige isolation. 
For hvor Werther mente, at de fleste mennesker 
var slaver af deres samfundsform, blev Werther 
måske lidt for meget slave af sit hjerte.

Kærlighed: At kærligheden er svær at håndtere, 
behøver vi blot at kigge på skilsmissestatistikker-
ne for at få bekræftet. Og de mange tv-program-
mer, blogs, artikler, eksperter og rådgivere, der 
alle beskæftiger sig med kærligheden understøt-
ter, at kærlighed er et helt fundamentalt menne-
skeligt behov. Forklaringerne på, at kærligheden 
også i dag er en svær størrelse at håndtere, er 
mange. Men måske skal vi også give Werther en 
del af skylden. For Werther – og hele Sturm und 
Drang-bevægelsen – var med til at grundlægge 
den kærlighedsopfattelse, vi stadig har i dag. En 
kærlighedsopfattelse, hvor begreber som for-
elskelse, lidenskab, kærlighed, den eneste ene 
og ægteskab blev viklet ind i hinanden, og hvor 
kærligheden til et andet menneske ses som helt 
speciel relation, der er grundlagt på stærke følel-
ser. En relation der ikke er tilfældig, og hvor vores 
elskede skal være med til at gøre os til det unikke 
og komplette væsen, vi har potentiale til at være. 
Men sådan er kærligheden ikke altid blevet op-
fattet. Kærlighed som begreb udvikler og ændrer 
sig nemlig i en lang og løbende kulturhistorisk ud-
viklingsproces, der er drevet af forskellige tiders 
samfundsforhold og verdensopfattelse. Når man 
taler om kærlighed, skal man derfor altid være 
sig bevidst, at man taler ud fra et ståsted og en 
kontekst, der ikke er uforanderlig - og Den unge 
Werthers lidelser er blandt andet med til at påvir-
ke denne udvikling. Det er nemlig først i slutnin-
gen af 1700-tallet, at man begynder at forbinde 
kærlighed med forelskelse og dermed etablerer 
det, vi kalder for ’romantisk kærlighed’. Og det er 
også på dette tidspunkt, at ideen om ’den eneste 
ene’ bliver en vigtig faktor i ægteskabet. Muse-
umsinspektør ved Kulturhistorisk Museum Ran-
ders, Hanne S. Sørensen har beskæftiget sig med 
kærlighedens kulturhistorie og fortæller: 

Pludselig blev kærligheden til en intim ting mel-
lem to mennesker. Det blev i orden at have følelser 
for hinanden, ja faktisk blev det forventet, at man 
havde det. Tidligere havde man forstået kærlig-
hed som en social og praktisk ordning, der bygge-
de på slægtens videreførelse, økonomisk fornuft 
og en nødvendig arbejdsdeling.  Det betød ikke, 
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at der ikke kunne komme kærlighed i ægteskabet. 
Men man mente, at kærlighed var en gave, Gud 
skænkede et troende og fromt ægtepar.

Werther lever i høj grad på forestillingen om ’den 
eneste ene’. Der er kun ét menneske i verden, 
der kan opfylde alle hans længsler og gennem en 
sammensmeltning af deres hjerter og sjæl gøre 
dem begge til hele og fuldkomne mennesker. 
Werther skriver 29. juli 1772:

Og, tør jeg sige det? Hvorfor ikke, Wilhelm? Med 
mig var hun blevet lykkeligere end med ham! O 
han er ikke en mand for at opfylde alle hendes 
hjertes ønsker. En vis mangel på følsomhed, en 
mangel – tag det, som du vil; at hans hjerte ikke 
slaar samdrægtigt ved – O! – ved et sted i en el-
sket bog, hvor mit hjerte og Lottes bliver eet;..

Werther oplever, at Lotte og ham næsten er som 
én person og at de i kærligheden vil smelte sam-
men i en dybere forståelse og enhed – i dag ville 
man måske bruge begrebet soulmates om denne 
tilstand. Det er en kærlighedsopfattelse, som til 
dels bygger på en græsk myte, som Platon fortæl-
ler om i værket Symposion. Her berettes det, at vi 
mennesker oprindeligt blev skabt som runde bol-
de og kugler med fire arme og fire ben og runde 
rygge og maver. Men på et tidspunkt ville menne-
skene angribe guderne, hvilket den græske gud 
Zeus opdagede. Han kløvede derfor kuglen i to, 
og lige siden har vi længtes efter den anden halv-
del og den eneste ene, som skal få os til at smelte 
sammen og blive hele – vi længes så at sige efter 
at finde vores oprindelige soulmate. Det er også 
derfor, at vi føler os helt trygge, og som om vi 
er ’kommet hjem’ og er i guddommelig ro, når vi 
ligger tæt med vores elskede i vores arme. Og når 
ældre mennesker omtaler deres kone eller mand 
som ’min bedre halvdel’ stammer talemåden også 
herfra. 

EKSISTENTIALISME OG SELVMORD
Werther nægter at acceptere og indgå i det me-
ningsfællesskab og –system, som samfundet tilby-
der ham. Han har evnerne og personligheden til, 

at han nemt ville kunne få sig et godt job og finde 
sig en smuk kone og realisere et godt borgerligt 
liv. Da han ’nægter’ dette kommer han også til at 
stå uden for den mening med livet, som samfun-
det tilbød sine borgere på dette tidspunkt. Og 
han må derfor selv definere, hvad der skal være 
omdrejningspunktet og formålet med livet. Det 
bliver kærligheden – eller lidenskaben. Og da 
denne ikke kan realiseres, har livet ikke længere 
nogen mening, og Werther vælger derfor at træ-
de ud af livet via selvmordet. Det er enten Lotte 
og kærligheden eller ingenting. Man kan – med 
nutidige øjne - diskutere, om Werther lider af en 
diagnose som depression eller lignende. Men i 
et eksistentialistisk perspektiv er det ikke så rele-
vant. Eksistentialismen er en filosofisk retning, der 
blomstrer i 1900-tallet. I eksistentialismen anser 
man mennesket for at være et frit væsen, der kan 
og skal vælge sit eget liv. Mennesket og menin-
gen med livet er ikke defineret på forhånd, men 
skabes gennem de valg, vi træffer i løbet af livet. 
Vi har som mennesker i modsætning til dyrene en 
bevidsthed om os selv og kan tænke over, hvad 
vi gør, og hvem vi er. Og vi kan i enhver situati-
on vælge, hvordan vi vil handle – og det er disse 
valg og fravalg, der definerer os som individer. 
For selvom vi måske kan spørge andre til råds i 
forskellige valgsituationer, er det i sidste ende os 
selv, der skal foretage valget og stå til ansvar for 
det. 

Det ultimative valg i livet er, om vi vil leve eller 
dø, og for en af hovedpersonerne i den franske 
eksistentialisme, Albert Camus (1913-1960), bliver 
dette spørgsmål det første og mest centrale i li-
vet. Han skriver i indledningen til sin bog Sisyfos 
blandt andet: Der findes kun ét virkelig alvorligt 
filosofisk problem: Selvmordet. At afgøre, om livet 
er værd at leve eller ej, er at besvare filosofiens 
grundspørgsmål. Alt det øvrige... kommer i anden 
række. Det er legeværk.

Det kan være svært at tale om selvmord, og det 
har til alle tider været et tabu – altså noget som er 
blevet betragtet som en overskridelse af samfun-
dets moralske regler og noget forbudt og hem-
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meligt. Og man har samtidig, som vi har set med 
begrebet Werther-effekten, i lang tid troet, at hvis 
man omtalte selvmord kunne det inspirere andre 
til også at gøre det. At det så at sige smittede. Se-
nest har man set denne holdning, da skoler i Ca-
nada forsøgte at forbyde, at deres elever talte om 
Netflix tv-serien 13 Reasons Why (Døde piger ly-
ver ikke). Men de seneste år er der kommet forsk-
ningsresultater, der viser, at omtale af selvmord 
nok ikke smitter, som man troede – tværtimod. 
Seniorforsker Folker Hanush fra Queensland Uni-
versity of Technology i Brisbane har stået bag et 
forskningsprojekt, der viste, at det præcis modsat-
te kan være tilfældet. Han er blandt verdens føre-
nde forskere i sammenhængen mellem selvmord 
og medieomtale, og projektet sammenlignede 
50 studier af selvmordsstatistikker og pressens 
omtale af selvmord. I 64 procent af tilfældene var 
der sket et fald i selvmordsraterne efter omtale af 
et selvmord. Folker Hanush siger, at til gengæld 
viser forskningen, at nuanceret, grundig og em-
patisk journalistik faktisk kan have den modsatte 
effekt. Det kan føre til større forståelse om psykisk 
sygdom og kan potentielt afholde folk fra at begå 
selvmord. 

Litteraturen – og al øvrig kunst - har til alle tider 
været et sted, hvor menneskelige problemstil-
linger, udfordringer og modsætninger er blevet 
tematiseret, gennemspillet og fortolket. Det kan 
måske endda siges, at være et af litteraturens 
væsentligste formål at tale om det som kan være 
svært og at være med til at nedbryde tabuer. 
Senest har den danske forfatter Caspar Eric i sin 
digtsamling Avatar (2017) forsøgt at aftabuisere 
selvmordet, og det samme har den norske forfat-
ter Tomas Espedal i sin roman Elsken (2019). Må-
ske kan Den unge Werthers lidelser læst og opført 
som teater i 2019 også være med til, at det bliver 
lidt lettere at tale om det, som er svært.

OPFORDRING FRA LIVSLINIEN: HVIS DU ER 
I KRISE ELLER HAR TANKER OM SELVMORD, 
SÅ SIG DET TIL NOGEN. 
De fleste mennesker har perioder, hvor livet eller 
en situation opleves som så svær, at de ikke kan 
magte den alene. For nogen fører krisen til selv-
mordstanker og uden hjælp måske til selvmords-
forsøg og selvmord.

Derfor er det afgørende, at du får fortalt et andet 
menneske, at du har det svært, så du kan få den 
hjælp og støtte, du har brug for. På Livslinien er de 
vant til at tale om selvmord og selvmordstanker, 
og vil meget gerne tale med dig.

• Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 
70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-04

• Du kan skrive til Livsliniens netrådgivning skriv-
det.dk. Vi bestræber os på at give dig svar 
indenfor 1-3 dage og du har mulighed for at 
skrive til os op til seks gange

• Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning 
mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag kl. 
13-17

OM DEN UNGE WERTHERS
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1. Den unge Werthers lidelser er blevet betegnet som en kultroman, der vakte stor opsigt i samtiden 
og blev en klassiker i eftertiden. Hvilke andre fiktionsbøger kender du, som har fået kultstatus i 
fortiden eller samtiden?

2. Den unge Werthers lidelser er en brevroman, som var meget populær i samtiden. Brevet var 
dengang en af de eneste kommunikationsformer, man kunne have med mennesker, man ikke var i 
umiddelbar nærhed af. 

Fortæl og diskuter i grupper. Hvornår har du sidst sendt et personligt brev printet/skrevet på papir 
og sendt i kuvert med frimærke på? Til hvem? Hvad handlede det om? 

Hvilke kommunikationsformer anvender du i dagligdagen med mennesker, som ikke lige er i din 
nærhed (Messenger, SMS, Mail m.m.). Hvad karakteriserer de forskellige kommunikationskanaler, 
og hvilke kanaler bruger du til hvilke mennesker?

Kom ud fra din egen viden og research i lærebøger/på nettet med eksempler på, hvilke andre kend-
te brevromaner, der findes. 

3. Find eksempler på tekster, du har læst, hvor temaet individ-kollektiv bliver behandlet.

4. Individets behov og længsler over for kollektivets krav og normer er både et væsentligt tema 
i Den unge Werthers lidelser og i megen anden litteratur. Og det er også en problemstilling, som 
mange mennesker kæmper med i virkeligheden. Måske især i ungdomsårene, hvor ens identitet 
for alvor etableres i spændingsfeltet mellem lyst og krav. Den modsætning genkender lektor Niels 
Ulrik Sørensen, souschef på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, der hverken er 
ekspert i Goethe eller Werther, men genkender kontrasten mellem den følsomme Werther og den 
fornuftige Albert fra nutidens ungdom. Han siger: Vi ser en tilbøjelighed til, at unge foretager deres 
valg her i livet med et væld af følelser og emotionel energi. Valget af uddannelse, for eksempel, 
udgør et kæmpe drama, hvor idealer og identitetsfølelse ofte kolliderer med virkelighedens rammer 
og strukturer –med store konsekvenser for de unge. 

Diskuter i grupper eller på klassen, hvornår I oplever dilemmaet mellem at skulle vælge mellem 
lyst/følelser og krav/fornuft. Hvordan håndterer du dette spændingsfelt, når der opstår en konflikt?

5. Find nye tekster eller tekster I har læst fra forskellige litteraturhistoriske perioder, der handler 
om kærlighed. Sammenlign dem i forhold til hvilken kærlighedsopfattelse, de giver udtryk for.

6. Hvilke faktorer betyder noget for dig i forhold til at indgå i et kærlighedsforhold? Er din tiltræk-
ning af et andet menneske bare noget ’der sker’, så det næsten føles som om, at du har fundet din 
bedre og savnede halvdel, som det er beskrevet i den græske myte, eller er det mere et bevidst 
valg, hvor du søger efter nogle bestemte menneskelige kvaliteter hos et menneske?

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL ’OM DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER’

OM DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER
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7. Lav ud fra lærebøger og/eller research på nettet en kort præsentation af eksistentialismen 
som filosofisk retning, hvor du kommer omkring Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul 
Sartre og Albert Camus. Kom endvidere med en forklaring på, hvad Sartre mente med, at ’eksistens 
kommer før essens’.

8. Diskuter i grupper eller på klassen, hvilke emner der i dag kan opfattes som tabu – altså ting, 
vi helst ikke taler så meget om, fordi det er følsomme og sårbare emner?  Hvorfor er de emner mon 
tabu? Er det fornuftigt, at der er ting, vi ikke taler om? Og hvis ikke, hvad kan man så gøre for, at vi 
bliver bedre til at tale om ting, som kan virke svære at tale om i første omgang?

9. Avisen Information lavede i 2014 en artikelserie med titlen ’Lad os tale om selvmord’. Målet var at 
aftabuisere emnet og hjælpe med at skabe et udgangspunkt for, hvordan vi kan blive bedre til at 
tale om emnet. Hvis du/I er interesseret i at vide mere om, hvordan man eventuelt kan gribe dette 
an, kan artiklerne læses her: https://www.information.dk/tema/lad-tale-selvmord

OM DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER

https://www.information.dk/tema/lad-tale-selvmord
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FORESTILLINGSANALYSE

Dramaet er grundlæggende en helt anden kunst-
form end anden litteratur, da dramaet jo er skre-
vet med henblik på opførelsen af et tekstmanus af 
skuespillere – dramaet er altså scenekunst. Dra-
maet skiller sig også ud som et medie, der er bun-
det til tid, rum og konkrete tilskuere i det nærvær, 
som opstår i situationen ved opførelsen. Teater-
oplevelsen er nemlig også en social og sanselig 
oplevelse. Social, fordi vi sidder der sammen som 
publikum – sammen med skuespillerne på scenen 
- og deler oplevelsen af den nærværende fiktion 
i vores fælles ’lige nu’. Og sanselig, fordi vi ople-
ver det hele gennem vores sanser: Forestillingens 
rum, figurer og forløb skildres netop via scenogra-
fien, lyset, lyden, kostumerne, rekvisitterne, hand-
lingerne, de talte replikker og bevægelser. Vi ser, 
lytter, mærker og deltager aktivt og meddigtende 
i skabelsen af fiktionen. Teatrets formsprog og ud-
tryk kræver altså, at vi indstiller os på en anden 
måde at opleve på, end når vi sidder alene med 
en bog. Derfor mangler vi også en væsentlig di-
mension, når vi ’bare’ læser dramaet og ikke ser 
det opført på scenen. Vi mangler nemlig de visu-
elle udtryk og signaler, som ligger i scenografien, 
skuespillernes kropssprog og udtale, bevægel-
serne mellem skuespillerne og det menneskelige 
nærvær, som findes i teatersalen. Vi må derfor i 
vores læsning af dramaet være i stand til at leve os 
ind i og måske selv visualisere, hvordan replikker 
udtales, rummene ser ud og personerne agerer 
kropsligt.

Dramaet tager ofte udgangspunkt i en konflikt 
eller intrige. Det er optrapning af denne konflikt, 
der forfølges i dramaet – og som munder ud i kon-
fliktens løsning i slutningen af dramaet. I analysen 
af dramaet er det derfor centralt at forsøge at 
identificere, hvilke(n) konflikt(er) dramaet udspiller 
sig omkring.

I modsætning til romanen, novellen og lyrikken, 
der har en fortæller, er der som hovedregel in-
gen fortæller i dramaet. Det betyder, at det er 
det, personerne siger og gør på scenen, der står 
i centrum for dramaet. Hvad personerne tænker, 
ved vi ikke, med mindre personen tænker højt. Og 

hvad personen har oplevet i fortiden ved vi heller 
ikke, med mindre det bliver nævnt i dramaet. Dra-
maet er altså en genre, der koncentrerer sig om 
nuet. Og hvor handlingen og konflikterne – især 
i det læste drama – kommer til udtryk gennem 
personernes replikker. Det er derfor væsentligt at 
komme i dybden og lægge mærke til nuancerne 
i replikkerne. I udgangspunktet mimer dramaet jo 
– som regel – en virkelighed, vi kan genkende og 
identificere os med, og vi kan derfor forholde os 
til replikker og dialog, som var det rigtige menne-
sker, der talte sammen i en virkelig situation. Man 
kan derfor anvende megen af den teori i analysen 
af replikker og dialog, som vi også anvender i ana-
lyse af virkelige samtaler og kommunikation. Det 
er derfor oplagt at anvende teori og begrebsap-
parat fra sociolingvistikken, sprogsociologien og 
sprogpsykologien i det analytiske arbejde med 
det læste drama. Teorier, begreber og modeller 
om sprog-/talehandlinger, undertekst, facework, 
kommunikationssituationen og transaktionsanaly-
se er derfor oplagt at anvende i den nedenståen-
de analysemodel til det læste drama.

Men vigtigst af alt er det at komme i teatret med 
jævne mellemrum, så man bliver fortrolig med 
den unikke måde og de virkemidler, som gør det 
skrevne drama levende og nærværende.

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL 
’AT ANALYSERE DRAMA’
Hvilke erfaringer har du med teateroplevelser? 
Fortæl til en gruppe eller klassen om dine op-
levelser som teatergænger eller skuespiller. 
Fortæl ud fra din teatererfaring, hvad du synes 
karakteriserer teatret som kunstform i forhold 
til litteraturen, og hvilke styrker der er ved tea-
tret som kunstform.

AT ANALYSERE DRAMA
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FORESTILLINGSANALYSE

Her er et bud på, hvad man kan komme ind på, 
når man analyserer et drama i litteraturhistorisk 
sammenhæng. Det er vigtigt at pointere, at man 
ikke nødvendigvis skal komme ind på alle punkter 
eller nødvendigvis følge modellens arbejdsræk-
kefølge. I forhold til opsætningen af Den unge 
Werthers lidelser, hvor der ikke er mulighed for 
at læse hele dramamanuskriptet, kan man stadig 
bruge mange elementer fra modellen i en teksta-
nalytisk tilgang til selve teaterforestillingen. Den-
ne tekstanalytiske tilgang til stykket kan suppleres 
med en mere dramaturgisk tilgang ved hjælp af 
en såkaldt Forestillingsanalyse, der er beskrevet 
nedenfor.

Præsentation og kontekst:
• Dramaets titel, forfatter og udgivelsesår. Hvor-

når er dramaet blevet opført?
• Baggrundsviden om forfatteren, samtiden og 

litteraturhistorisk stilretning

Genre og komposition:
• Genre: Hvilken type drama er der tale om? (ka-

rakterkomedie/naturalistisk dagligstuedrama/
episk teater/tragedie/komedie?)

• Komposition (antal akter/scener). Følger dra-
maet den dramaturgiske model?

Scenen og publikum:
• Er der mange/få regibemærkninger vedrøren-

de kulisser, påklædning, lys og lyd?
• Er der henvendelse ud til publikum – eller er 

der en usynlig fjerde væg mellem scene og 
publikum?

Dramaets rum, miljø og tid:
• Dramaets rum: Er der sceneskift/flere rum? 

Hvor foregår dramaet rent geografisk: Et eller 
flere steder? På landet eller i byen? Bevæger 
vi også meget rundt i handlingen eller er det 
primært et sted, den foregår? Befinder vi os i 
små lukkede rum eller ude i den store natur? 
er der forskellige stemninger knyttet til de for-
skellige rum?

• Hvilke miljøer udspiller handlingen sig i: Er der 
mange forskellige miljøer, og hvad karakterise-
rer dem? Hvordan er samfundet fremstillet? Er 
hovedpersonen i harmoni eller konflikt med de 

miljøer, han/hun færdes i?
• Dramaets tid: Hvornår foregår dramaet? Hvor 

lang tid strækker dramaet sig over? Er der 
spring i tiden?

Dramaets personer, handling og konflikt:
• Dramaets handling: Hvad er dramaets ydre 

handlingsforløb? Hvad er dramaets konflikt/in-
trige? Hvordan udvikler konflikten sig gennem 
dramaet?

• Personer i dramaet: Hvilke personer optræder 
i dramaet? Hvem er hovedperson(er) og bi-
person(er)? Hvordan udvikles personerne un-
dervejs i dramaet? Er der forskel på, hvordan 
personerne er i begyndelsen og slutningen af 
dramaet? Hvad er personernes indbyrdes re-
lationer?

• Dramaets modsætninger og konflikter: Er der 
tydelige modsætningspar i dramaet knyttet til 
steder, rum, miljøer og personer? Hvile ydre 
og indre konflikter optræder? Er der en udvik-
ling i konfliktniveauet og -situationen?

Sprog og kommunikation i dialogen:
• Kommunikation: Hvad er kommunikationssitu-

ationen i de forskellige dialoger? Er der magt-
spil involveret i dialogen? Bliver der sagt ting 
mellem linjerne? Er der undertekst i dialogen?

• Sprog: Anvendes der slang, dialekt, socio-
lekt? Bliver personerne karakteriseret via deres 
sprog? Er replikker og dialog realistisk og tro-
værdig?

Tematisk analyse:
• Dramaets tema(er): Hvilke grundlæggende te-

maer udfoldes i dramaet? Er der gennemgåen-
de symboler i dramaet? Markeres der en hold-
ning til konflikterne/temaerne eller lægges de 
mere åbent frem til diskussion? Hvordan pas-
ser dramaets titel med romanens tema?

Litteraturhistorisk perspektivering:
• Dramaet i sammenhæng med tiden og den 

litteraturhistoriske stilretning. Bryder dramaet 
med tidens litterære stilretning – eller er dra-
maet et tidstypisk eksempel?

• Sammenligning til andre værker af forfatteren 
eller til andre forfattere

ANALYSEMODEL TIL (DET LÆSTE) DRAMA
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1. Læs Uddrag1 fra manuskriptet nedenfor. Vi er der, hvor Werther møder Lotte første gang 
til et bal. I teaterstykket er Werther symbolsk splittet i en Werther og en Werther2. 

Læs stykket højt et par gange med forskellige elever i de forskellige roller.

Hvad er Werther betaget af hos Lotte?

Læg mærke til scenen, når I ser stykket og diskuter efterfølgende, hvordan scenen blev 
fremført af de forskelige skuespillere med hensyn til udtale, mimik, gestik, blik, bevægelser 
og interaktion med de andre skuespillere.

2. Læs Uddrag2 fra manuskriptet nedenfor. Vi er der, hvor Werther begynder at blive meget 
frustreret over situationen med Lotte og Albert. Det er lige inden, at han rejser væk fra dem 
i et stykke tid. Werther og Albert diskuterer, om selvmord kan undskyldes eller er moralsk 
forkasteligt. 

Læs stykket højt med forskellige elever i de forskellige roller.

Gør rede for Werthers argumentation i forhold til at forsvare selvmordet som handling.

Hvordan er Werthers sindstilstand?

Hvordan bliver hans naturforhold/beskrivelse en spejling af hans sjælelige tilstand?

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL ’ANALYSEMODEL TIL (DET LÆSTE)
DRAMA’

FORESTILLINGSANALYSE
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Når man laver en forestillingsanalyse, så indkred-
ser man, hvad forestillingen udtrykker, og hvor-
dan den udtrykker det ved hjælp af de sceniske 
virkemidler, der er til rådighed: gestik, mimik, ar-
rangement, tempo, rytme, kostumer, scenografi, 
lys, lyd mv.

Det er selve helhedsoplevelsen af forestillingen 
med alle de tanker, følelser og sansninger, den 
giver anledning til, der er central for analysen.

Forestillingsanalysen kan stå alene eller evt. op-
træde i sammenhæng med tekstanalysen, hvis 
man fx vil sammenligne de to udtryk.

I ”Dramatik – en grundbog” (2013) af Karen Sø-
rensen oplistes bl.a. disse kendetegn for det mo-
derne teaters sceniske udtryk (her blot i et mindre 
uddrag).

Skuespilleren
• Det moderne teaters mangfoldighed betyder 

at alle tidligere teaterkonventioner er at finde.
• Skuespilleren er en del af forestillingens sym-

bolske billeder. Rum og skuespiller ”passer 
sammen” enten som en fordobling eller som 
en kontrast.

• Spillestilen er den teatrale, stiliserede spillestil 
med forenklede og forstørrede udtryk.

• Skuespillerens handlinger er symbolske hand-
linger.

• Statuariske opstillinger af ensemblet er gen-
nemgående karaktertræk.

• Spillet karakteriseres som en grotesk spillestil 
med forceret tempo og forstørrede bevægel-
ser.

• Spillestilen er udadvendt, ekspressiv og kore-
ografisk stiliseret.

• Nøgleord er uforudsigelighed, voldsomhed, 
ironi, absurdisme og skønhed.

Scenen
• Scenerummet kan være den traditionelle sce-

ne, site-specific eller et scenerum bygget op, 
så det passer til forestillingen.

• Mange eksperimenter med scene-sal-forhold.
• Det visuelle, sanselige i scenebilledet er cen-

tralt. Det smukke og det hæslige, som virker 
tiltrækkende og frastødende på tilskueren.

• Brug af materialer med forskellig stoflighed 
f.eks. pels, stål, plastik og forskellige former 
for stof.

• Lyskilder, der kan lave farvede ”rum”.
• Enhedsrum, psykisk rum, der er med til at klar-

gøre forestillingens hensigt.
• Enkelhed, symbolik og stilisering.
• Scenografien pågående og meddigtende.

FORESTILLINGSANALYSE

INPUT TIL FORESTILLINGSANALYSE
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Gå på opdagelse i jeres teateroplevelse. Sæt ord på og vær præcise i jeres beskrivelser og krops-
lige udtryk. På den måde vil I udvide jeres forståelse af scenekunstens virkemidler.

Følgende teaterspørgsmål kan stilles i plenum til hele klassen eller kopieres som kort (se herunder) og 
deles ud til makkerpar eller grupper (bemærk, at der er flere spørgsmål blandt kortene).

• Jeg husker tydeligt det øjeblik i forestillingen, hvor...
 (Beskriv situationen detaljeret – alt hvad du så, hørte og følte) 

• Dét var en god måde at udtrykke karakteren på
 (Beskriv hvordan skuespilleren brugte f.eks. sin krop, stemme, tempo, måde at sige replikken på) 

• Dér lagde jeg særligt mærke til lyset
 (En særlig farve eller temposkift? Beskriv situationen med så mange detaljer som muligt)

• Dét kostume husker jeg tydeligt
 (Beskriv det med så mange detaljer som muligt)
 
• En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer. Hvordan påvirkede den mig?
 (Hvor kom lyden fra? En skuespiller, indspillet eller live lydeffekt?) 

• Dén rekvisit lagde jeg særligt mærke til
 (Hvad blev den brugt til – hvad skulle den vise?)
 
• Den replik glemmer jeg ikke
 (Sig den højt, som du husker den. Beskriv hvordan den blev sagt og hvad den betyder for dig).
 
• Dét mindede mig om noget vigtigt i mit eget liv.
 (Beskriv detaljeret hvad det var på scenen, der fik dig til at tænke på dit liv) 

• Hvordan sad vi som publikum i forhold til scenen og skuespillerne?
 Tæt på /langt fra? Hvordan påvirkede det dig?

• Beskriv scenografien: Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former? Hvordan skabte det rum og 
stemning? 

ARBEJDSSPØRGSMÅL

FORESTILLINGSANALYSE
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Jeg husker tydeligt det øjeblik i
forestillingen hvor …

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét overraskede mig

(Beskriv eller vis det med kroppen)

Hvad så, følte og tænkte jeg, lige da jeg trådte
ind i scenerummet?

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét kostume husker jeg tydeligt

(Beskriv med så mange detaljer som muligt)

Hvordan sad vi som publikum i forhold til scenen
og skuespillerne?

(Tæt på/langt fra? Hvordan påvirkede det dig?)

Dét var en god måde at udtrykke
karakteren på

(Beskriv hvordan skuespilleren brugte fx
sin krop, stemme, tempo, måde at sige

replikken på)

Dér grinede jeg

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dér lagde jeg særligt mærke til lyset

(En særlig farve eller temposkift? Beskriv
situationen med så mange detaljer som muligt)

Beskriv scenografien 

(Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former?
Hvordan skabte det rum og stemning?)

En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer

(Hvordan påvirkede den dig? Hvor kom lyden
fra? En skuespiller, indspillet eller live-lydeffekt?)

Dén konflikt mellem karakterne gjorde
indtryk på mig 

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét var en god måde at vise, at nu har
karakteren udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)
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Dét var en god måde at udtrykke
karakteren på

(Beskriv hvordan skuespilleren brugte fx
sin krop, stemme, tempo, måde at sige

replikken på)

Dér grinede jeg

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dér lagde jeg særligt mærke til lyset

(En særlig farve eller temposkift? Beskriv
situationen med så mange detaljer som muligt)

Beskriv scenografien 

(Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former?
Hvordan skabte det rum og stemning?)

En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer

(Hvordan påvirkede den dig? Hvor kom lyden
fra? En skuespiller, indspillet eller live-lydeffekt?)

Dét mindede mig om noget vigtigt i mit eget liv

(Beskriv detaljeret hvad det var på scenen, der fik
dig til at tænke på dit eget liv)

Dén konflikt mellem karakterne gjorde
indtryk på mig 

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét var en god måde at vise, at nu har
karakteren udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dér lagde jeg mærke til de andre publikummer

(Beskriv hvad der skete - hvad følte du?)

Dét var en god måde at vise, at nu er vi et
andet sted

(Beskriv hvordan de i stykket brugte fx lys, lyd,
billede, karakter eller dele af scenen til at

skifte sted)

Dét var en god måde at vise, at nu har forholdet
mellem karaktererne udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dén rekvisit lagde jeg særligt mærke til

(Hvad blev den brugt til? Hvad skulle den vise?)

Den replik glemmer jeg ikke 

(Sig den højt, som du husker den. Beskriv hvordan
den blev sagt og hvad den betyder for dig)
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HVOR MØDTE I DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER FØRSTE GANG?

Simon Mathew: Jeg tror, at det var da jeg så en 
forestilling på Det Kongelige Teater, hvor jeg ef-
terfølgende læste lidt i den. Men da jeg så fik bo-
gen i forbindelse med denne forestilling, så slug-
te jeg den lynhurtigt. Det er en bog, der rammer 
mig helt ind i kernen af mig selv. Werther siger 
ting, som jeg tit har tænkt over, og han formulerer 
det på sådan en poetisk og rørende måde. Jeg 
er meget fascineret af den udviklingsrejse, han 
begiver sig ud, og den måde han tænker om til-
værelsen på. Han virker jo i starten meget ung og 
naiv, og han vil så gerne frigøres fra samfundets 
normer, og det han kommer fra. Og i starten laver 
han sit oprør uden at tænke på konsekvenserne, 
eksempelvis med pigen han har haft et forhold til, 
lige da vi møder ham, og som blev ked af det. Og 
her starter hans rejse, hvor han opdager, at der er 
en konsekvens ved det, man gør. 

Sargun Oshana: Jeg så en Werther-opførelse i 
Oslo, hvor jeg bare syntes, at den talte så meget 
til mig, selvom det var en dramatisering af en ro-
man fra 1700-tallet. Den var så intens på scenen, 
og nogle af replikkerne kunne være skrevet eller 
sagt i dag, og det inspirerede mig til at lave den-
ne forestilling. Vi læste den vist også i gymnasiet, 
men det husker jeg ikke så meget af. Til gengæld 
mødte jeg for nylig min gamle tysklærer, og hun 
var helt oppe at køre over, at jeg nu skulle sætte 
den op på teatret. 

HVORDAN ER HISTORIEN OM WERTHER 
RELEVANT I DAG?

Sargun Oshana: Jeg synes, at der er flere tids-
løse og almenmenneskelige temaer i romanen, 
som også er meget relevante og aktuelle i dag. 
For det første kærligheden som en fuldkommen 
altopslugende faktor, der nærmest kan få en til at 
gå i opløsning. Det har vist ikke ændret sig siden 
1774. Det er meget fascinerende og skræmmen-
de, hvad et andet menneske kan gøre ved en. 
For det andet tematiserer romanen også følelsen 
af ikke at passe ind, at være en fuldstændig frem-
med fra det, man kommer fra og have svært ved 
at finde sin plads. Og for det tredje er det meget 
aktuelt og relevant at sætte fokus på, at vi i 2019 
stadig har mange mennesker, der kæmper med 
ikke at være tilfredse med det liv, de har og gen-
nemgår menneskelig psykisk lidelse, som til tider 
stadig ender i selvmord. Det skal vi tale mere om 
og være mere åbne over for. Derfor er stykket 
også en hyldest til dem, som føler sig udenfor, og 
dem der ikke passer ind, og som isolerer sig, og 
som måske ikke har sproget til at sige det, men 
som har et kæmpe rigt indre liv, de går og bakser 
med. Stykket er en anledning til at tale om de 
ting, som er svære, så folk også får nemmere ved 
at tage fat i de mennesker, der kan hjælpe dem. 

INTERVIEW MED INSTRUKTØR
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Simon Mathew: Jeg ser også stykket som me-
get relevant i forhold til en mere åben dialog om 
eksistentielle svære problemstillinger, som stadig 
fylder meget i menneskelivet, såsom kærlighed, 
ensomhed, depression og selvmord. Det skal 
væk fra at være et tabu. Det er jo altid hårdt at 
tale om noget, som man lider af – uanset om det 
er psykisk eller fysisk, men jeg tror, at psykiske 
problemstillinger er undervurderede, og vi ser jo 
stadig selvmordstal, der er fuldkommen vanvitti-
ge. Det skal i langt højere grad blive ok at tale om 
og at fortælle, at det er altså de her tanker, jeg går 
med.

 
NATUREN FYLDER JO MEGET I ROMANEN 
– HVILKEN FUNKTION HAR NATUREN I 
STYKKET?

Simon Mathew: Naturen er jo et overtema igen-
nem hele romanen, og den er en stor del af 
Werthers univers. Han har en længsel efter at be-
skrive naturen, og han gør det med store og fø-
lelsesfulde ord, som vi ikke ser det i dag. Naturen 
er jo i historien både det smukke og uskyldige, 
og det mørke og truende. Men uanset hvad, går 
naturen sin gang og har sin egen naturlige cyklus 
- den gør det, den er skabt til. Men mennesket 
skal selv definere, hvad vi er skabt til, og hvor 
naturen er ægte og autentisk kommer kulturen 
til at fremstå falsk. Samtidig påvirker mennesket 
også naturen, så der kommer en form for splittel-
se mellem naturen og mennesket. Vores opførsel 
har en konsekvens. Og det er jo meget spænden-
de med naturbeskrivelserne, der fylder så meget 
og bliver beskrevet med så store ord, når vi nu er 
ved at smadre vores planet. 

Sargun Oshana: Det er meget interessant med 
naturen i stykket, og vi har talt meget om det. 
Vores scenografi er jo et mausoleum, som skal 
beskrive det fængsel, han ligesom er fanget i – 
og der er ikke noget natur. Men han drømmer 
om naturen og beskriver den, og den er en stor 
del af hans verdensbillede. Vi har jo i dag fået et 
mere distanceret forhold til naturen. Det er blevet 

et sted, man tager hen for at finde sig selv, og 
man tager ud i vildmarken for at blive konfron-
teret med sig selv og finde sin egen ’natur’. Og 
det gør Werther jo også. Samtidig afspejler natu-
ren også mennesket og dets sindstilstand, og jo 
værre Werther får det, des værre bliver naturen 
også. Men naturen har også den dobbelthed, 
som Werther besidder – den kan både blomstre 
og gå i forrådnelse.  

KAN HISTORIEN LÆRE OS NOGET OM
KÆRLIGHED I DAG?

Sargun Oshana: Ja, at kærligheden både er en 
total kunstnerisk skabende kraft og samtidig den 
mest destruktive kraft. Da Werther først ser Lotte 
og bliver forelsket, kan han lige pludselig alt, men 
da han så ser, at hun er optaget, så sætter det 
den mest destruktive proces i gang. Og sådan 
er det jo også i dag. Samtidig oplever vi kærlig-
hedens svære dobbelte sprog. Gennem brevene 
får vi adgang til alle Werthers mange nuancerede 
og dybe følelser, men Lotte får kun toppen af is-
bjerget at se. Han kan jo på grund af omstæn-
dighederne og normerne ikke sige det direkte til 
hende. Og det kan vi vel alle genkende: Jeg siger 
måske hej til en i skolegården og smiler hurtigt, 
men i mit indre er der et hav af følelser og tanker, 
som jeg så selv må tumle med. Kærligheden er jo 
et overvældende landskab af indre liv, men det 
man får udtrykt er ofte bare en lille taleboble. Alt-
så lidt ligesom, når man har det svært psykisk, så 
er der et skisma mellem alt det, vi tænker, og det 
vi får sagt. Det er også derfor, at vi kalder forestil-
lingen #denungewertherslidelser, fordi det jo ofte 
er på de sociale medier, at vi i dag forsøger at 
udfolde og udtrykke vores kærlighed – det som 
Werther gør i brevene. 

Det er også interessant at tænke over, om han 
egentlig er mere besat af det, som kærligheden 
gør ved ham, end han er forelsket i selve Lotte – 
er han så at sige forelsket i forelskelsen og den 
stærke følelse, det giver ham? Måske er forelskel-
sen i Lotte blot en katalysator for en følelsesmæs-
sig proces, der bringer ham derhen, hvor der ikke 
er nogen udvej til sidst. 

INTERVIEW MED INSTRUKTØR
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 Lotte er med kærlighedens øjne også en spæn-
dende figur. Hun er jo et produkt af sin tid og 
måske endda fremstillet lidt fladt af Goethe – der-
for var det også interessant at skulle skabe hen-
de i nutiden. Hun står jo over for et kæmpe pres. 
Der er et venskab mellem dem alle tre på spil, og 
hendes mor har samtidig inden sin død sagt, at 
hun skal blive gift og lykkelig med Albert, og det 
løfte kan hun ikke svigte. Hun skal også tænke 
på at skabe sig et sikkert og trygt liv, så hun kan 
heller ikke bare vælge efter sine følelser. Til gen-
gæld er det hende, der står alene med smerten 
og sorgen – og endda har givet ham pistolerne 
– da Werther begår selvmord. 

Simon Mathew: Jeg er meget fascineret af 
den følelse, som kærligheden til Lotte påvirker 
Werther med. Det er en følelse, han måske aldrig 
har oplevet før, og så ser han Albert få lov til at 
opleve det, som han selv bare længes efter, og 
han kan kun kigge på og føler endda ikke, at Al-
bert faktisk værdsætter det, han har. Jeg ser en 
stor blanding af kærlighed og egoisme, som fly-
der sammen og er svær at skille ad – og det er jo 
netop også kærlighedens landskab.

HVAD ER TEATRETS STYRKER OG
KARAKTERISTIKA SOM KUNSTFORM?

Sargun Oshana: Hvor romanen som genre kan 
sætte tanker og fantasi i gang, så kan teatret sæt-
te tingene i spil. Et skuespil er jo en case, hvor 
vi ser det for os, som romanen blot beskriver. På 
scenen ser vi ikke blot, hvad de siger, men det 
er også meget tydeligt, hvad de ikke siger, og 
hvordan de har det, når de siger noget. Vi ser alle 
situationerne udfolde sig, og det giver en ekstra 
rummelig og menneskelig dimension, at vi faktisk 
får lov til at kigge på historien fra flere vinkler frem 
for bare at være inde i hovedet på Werther som i 
romanen. På den måde fratager vi også fortælle-
ren, her Werther, noget af fortællernes magt, for 
i stedet for at læse om Werthers beskrivelser af 
Lotte, så ser vi lige pludselig Lotte i de forskellige 
situationer. Det er den fysiske dimension og det 

nærvær, som jeg blandt andet synes er teatrets 
styrke. De ord vi bare læser som en stemme i ho-
vedet i en tekst, de bliver jo sagt til dig, som sid-
der dernede, og så bliver du tvunget til at forhol-
de dig til, hvordan du egentlig har det med det. 
Werthers lidelser bliver jo kastet direkte i hovedet 
på os, og han taler direkte til publikum, og vi bli-
ver derfor som publikum nødt til at tage stilling til 
hans lidelser, da vi jo ligesom er tilskuere til den 
proces, han er i. 

Simon Mathew: Når det fungerer, så kan teatret 
være noget af det mest magiske, der findes. Man 
kan blive blæst helt bagover, fordi der kan ske 
noget, som ikke kan ske, når man ser film eller 
hører musik - der er noget sjæleligt og et helt 
andet rum, der kan åbne sig. Jeg tror, at det er 
noget med nærværet og det sanselige. Vi er så 
vant til i dag, at alting kører gennem skærmen, 
og vi ser tingene lidt som gennem en linse. Men 
på scenen er der bare direkte adgang – de står 
faktisk deroppe og er helt nøgne uden filter og 
uden mulighed for at redigere eller klippe, hvis 
det går galt. 
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Werther:
Vore unge mennesker havde arrangeret et bal 
ude på landet, som jeg også gerne ville deltage 
i. Jeg tilbød at ledsage en rar og nydelig, i øvrigt 
ubetydelig ung pige derud, og det blev bestemt, 
at jeg skulle tage en karet for sammen med min 
baldame og hendes kusine at køre ud til stedet, 
hvor ballet skulle holdes, og på vejen tage Char-
lotte S med.

Werther2:
”De vil lære en smuk kvinde at kende,” 

Werther:
sagde min ledsagerske, da vi kørte til skovfoged-
huset gennem den store skov med de mange 
lysninger. – 

Werther2:
”Tag Dem i agt,” 

Werther:
bemærkede kusinen, 

Werther2:
”at De ikke bliver forelsket!” – 

Werther:
”Hvordan det?” 

Werther2:
”Hun ér forlovet,”

Werther:
svarede hun,

Werther2:
”med en fortræffelig mand, som er bortrejst, dels 
for at bringe sine sager i orden efter faderens død 
og dels for at prøve at finde sig i en god stilling.” 

Werther:
– Oplysningen interesserede mig ikke synderligt. 

Werther2:
vi rullede op foran porten. Det var meget lum-
mert, og damerne ytrede bekymring for et uvejr, 
der syntes at trække op ude i horisonten som grå-
hvide, trykkende småskyer. Jeg slog deres frygt 
hen ved at simulere kendskab til meteorologi, 
Jeg var stået af vognen, Jeg gik over gårdsplad-
sen og hen til…

Lotte:
”Jeg beder Dem undskylde, at jeg ulejliger Dem 
herind og lader damerne vente. Jeg har haft så 
travlt med min påklædning og med at sørge for, 
at alt var i orden her i huset mens jeg er borte, at 
jeg helt har glemt at give børnene mad, og de 
vil ikke have brødet skåret af nogen anden end 
mig.”

Werther/ Werther2:
…

Lotte:
”Louis, kan du give din fætter hånden.” –

Werther:
”Fætter?, ”tror De, jeg fortjener den lykke, at 
være i familie med Dem?” – 

Lotte:
”O, vi har så mange fætre, og det ville gøre mig 
ondt, hvis det skulle vise sig, at De var den værste 
af dem alle sammen.”

Werther2:
Vi steg på kareten, og vi kørte videre. 
Kusinen spurgte Lotte, om hun var færdig med 
den bog, hun havde sendt hende fornylig. – 

Lotte:
”Nej, jeg kan ikke lide den, De kan godt få den 
tilbage igen. Den forrige var ikke bedre.”

Werther:
”Hvad er det for en bog?” 

KARETEN
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Lotte:
”Som yngre, var der intet, jeg elskede højere end 
romaner. Guderne skal vide, jeg havde det stor-
artet, når jeg om søndagen sådan kunne sætte 
mig hen i en krog og med liv og sjæl tage del i 
Miss Jennys lykke og ulykke. Jeg skal heller ikke 
nægte, at den slags bøger stadig har en vis til-
trækning på mig. Men da jeg så sjældent får en 
bog i hånden, så må den også være helt efter min 
smag. Jeg holder nu mest af de forfattere, hvor 
jeg genfinder min egen verden, hvor det går til 
som hos mig selv; derfor kan fortællingen nem-
lig godt virke ligeså interessant og hjertevarm på 
mig, som mit eget liv derhjemme – det er måske 
ikke noget paradis, men alligevel, almindeligvis, 
en kilde til usigelig lykke. 

Werther2:
Som en drømmende steg jeg af vognen, da vi 
holdt stille udenfor det hus, hvor ballet skulle stå, 
og var i den grad fortabt i drømme, som svæ-
vede om i den skumrende verden, at jeg knapt 
nok hørte musikken, der strømmede os i møde 
fra den oplyste sal.

BALLET

Her danser de i et stykke tid indtil

Werther:
Se hende danse må man! Forstår du, hun er i den 
grad med, af ganske hjerte og sjæl, hele hendes 
legeme én harmoni, så sorgløs, så utvungen, som 
om det egentlig var alt, som om hun ikke tænkte 
på andet, ikke følte andet; og i det øjeblik er der 
sikkert ikke noget som helst andet, der eksisterer 
for hende. 

De danser heftigt

Werther2:
Nu gik det løs, og vi morede os en tid med et 
utal af variationer og attituder. Med hvilken ynde, 

med hvilken livfuldhed bevægede hun sige ikke! 
Og da vi nu gled over i valsen og svævede om 
hverandre som sfærer, gik det jo rigtig nok i be-
gyndelsen lidt broget til, fordi de færreste kunne 
danse den. Vi var kloge og lod dem rase ud, og 
da de mest kluntede havde rømmet gulvet, faldt 
vi ind og holdt smukt ud sammen med et andet 
par. 

De danser stille vals, intimt

Lotte:
Impro: Lotte kommer til at nævne Alberts navn 
midt i danserusen.

Werther:
”Hvem er Albert?”
Lotte:
”Albert er et fortræffeligt menneske, som jeg er 
så godt som forlovet med.”

Werther:
Albert.

Lotte:
Albert

Werther2:
Albert

Lotte:
Er du ikke udmattet. Skal du ikke hjem og sove?

Werther2:
Så længe jeg ser disse øjne åbne, så længe har 
søvnen ingen  nød. 

Werther prøver at ignorere sin gennemstrøm-
mende følelser og kaster sig ind i en danserus 
med lotte indtil lotte ender med at danse med en 
maskeret Albert, der trækker hende væk.

Werther (til publikum) (fra 19 juni):
Fra nu af kan sol og måne og alle stjerner drive 
deres spil som de vil, jeg kender ikke nat fra dag, 
og hele verden forsvinder i tåger for mig.
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HOS ALBERT
Werther til Lotte og Albert:
12. august
”Jeg kommer for at sige farvel…
Ja jeg vil ride ud til bjergene…
Albert, vil du låne mig dine pistoler?
til min rejse.” – 

Albert:
”Ja gerne, hvis du bare selv vil have ulejligheden 
med at lade dem; her hænger de kun pro forma.”

Werther:
Hvorfor hænger de der?

Albert:
”Jeg opholdte mig, sådan noget som en tremå-
neders tid hos en ven ude på landet, havde et 
par terzeroler liggende uladt og sov roligt. En ef-
termiddag, det øsregner og eg sidder ørkesløs 
og driver, ja jeg ved ikke, hvad der falder mig 
ind; at vi kunne blive overfaldet og få brug for 
terzerolerne og – du ved hvordan det er. – Jeg 
gav dem til tjeneren, så han kunne pudse og lade 
dem; og han pjanker med pigerne, vil gøre dem 
bange, og Gud må vide hvordan, men våbnet går 
af, og borer sig ind i én af pigernes højrehånd, 
så tommelfingeren bliver kvæstet. Så havde jeg 
det jammer og spektakel plus udgifterne til læg-
hjælp, og efter den tid får alle mine våben lov til 
at hænge uladte. 

Werther anbringer for sjov pistolen for sin egen 
pande som om han vil skyde

Werther river pistolen væk:
”Nej!” ”Føj,”

Werther:
”Den er jo ikke ladt,” 

Albert:
”Næ men alligevel, hvad skal det til?, Jeg kan 
ikke begribe, at noget menneske kan være tåbe-
lig nok til at skyde sig selv; alene tanken kan give 
mig kvalme.”
 

Werther:
”Lige meget hvad I taler om, skal I altid sige: Det 
er dumt, det er klogt, det er godt, det er dårligt! 
Og hvad betyder de ord? I har jo ikke undersøgt 
baggrunden for den handling. 

Albert:
”Du giver mig nok ret i, at visse handlinger altid 
vil være forkastelige, så kan de ske af hvilke be-
væggrunde de vil.” 

Werther:
Og alligevel, kære ven findes der også i dette 
tilfælde visse undtagelser. Det er sandt, at tyveri 
er synd: Men det menneske, som stjæler for at 
redde sig og sine fra at dø af sult, fortjener han 
medlidenhed eller straf? Selv vore love, pedanti-
ske og blodløse, som de er, lader sig bevæge og 
undlader at straffe.”

Albert:
”Det er noget helt andet, eftersom det menne-
ske, hvis lidenskaber løber af med ham, mister 
al besindelse og må betragtes som en drukken, 
som en vanvittig.”

Werther:
”Ak I fornuftige folk! Lidenskab! Drukkenskab! 
Vanvid! I står så rolige, så udeltagende, I morali-
ster, skælder drukkenbolten ud, skyer den afsin-
dige, går forbi som hin præst og takker Gud som 
farisæeren, at han ikke har skabt Jer som én af 
disse. Jeg har mere end én gang været fuld, mine 
lidenskaber var ikke langt fra at blive til vanvid, og 
ingen af delene angrer jeg. 

I skulle skamme jer, I nøgterne! I skulle skamme 
jer, I kloge hoveder!” 

Albert:
”Der har vi nu igen én af dine griller, du overdri-
ver alting, du har i hvert fald afgjort uret, når du 
sammenligner et selvmod, med ædle bedrifter: 
Det kan man dog kun betragte som en svaghed. 
Thi det er da lettere at dø end standhaftigt holde 
et pinefuldt liv ud.”

UDDRAG FRA
TEATERMANUSKRIPTET

UDDRAG 2
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Werther:
”Kalder du det svaghed? Jeg beder dig, du skal 
ikke lade dig narre af skinnet. Det menneske, 
som er grebet af rædsel, fordi flammerne om-
spænder hans hus, og føler alle kræfter spændt til 
det yderste og med lethed bærer ting bort, som 
han normalt knap nok kan flytte; eller den, der i 
raseri over en fornærmelse binder an mod seks 
modstandere og vinder over dem, kan man kalde 
ham svag? Og, min gode ven, når anstrengelse 
er styrke, hvorfor skal overanspændelse så være 
det modsatte? 

Albert:
Du må ikke tage mig det ilde op, men de eksem-
pler, du der kommer med, synes jeg slet ikke har 
noget med sagen at gøre.”

Werther:
”Det er muligt, jeg er ofte før blevet bebrejdet, 
at det grænser til det rene vrøvl, når jeg drager 
slutninger. Men vi kan da også se, om vi på anden 
vis kan forestille os, hvordan det menneske er til 
mode, som beslutter sig til at kaste livets ellers 
ganske behagelige byrde fra sig. Man høster rin-
ge ære af at tale om noget, man ikke har sine 
følelser med i.

Den menneskelige natur, har sine grænser: Den 
kan bære glæde, sorg, smerte indtil et vist punkt 
og går til grunde, så snart det passeres. Her er 
spørgsmålet altså ikke om nogen er svag eller 
stærk, men om han kan udholde sine lidelsers 
sum, det være sig psykisk eller fysisk. Og jeg fin-
der det lige så besynderligt at sige, at det men-
neske er fejt, som tager sit eget liv, som det ville 
være upassende at ham en kujon, som dør af en 
ondartet feber.”

Albert:
”Det er jo et paradoks! I allerhøjeste grad et pa-
radoks!” 

Werther (råber):
”Ikke så vildt som du tror. Du indrømmer, at vi kal-
der den en sygdom til døden, når naturen bliver 
så angrebet, at dens kræfter fortæres og bliver 
gjort så virkningsløse, at den ikke kan rette sig 

selv op igen, men er ude af stand til at retable-
re livets vanlige kredsløb via dét, man kalder en 
heldig krise. Lad os nu, bedste ven, anvende 
dette på det psykiske. Betragt mennesket i dets 
begrænsning, hvordan indtryk indvirker på ham, 
ideer hager sig fast, til endelig en voksende li-
denskab berøver ham al rolig forstandskraft og 
ædelægger ham. 

Det er forgæves, at det sindige, fornuftige med-
menneske har fuld overblik over den ulykkeliges 
tilstand, det er forgæves, at han trøster of forma-
ner! På samme måde som den sunde, der står 
ved et sygeleje, ikke kan indgyde patienten den 
ringeste af sine kræfter.”

Albert:
Du taler alt for generelt, det er ikke anskueligt… 

Werther:
”mennesket er menneske, og den smule for-
stand, man måske har, kommer kun lidt eller slet 
ikke i betragtning, nå lidenskaberne raser og 
det menneskeliges grænser begynder at snære. 
Tværtimod. – Men dette kan vi tale om en anden 
gang …” 

Albert: 
(15. august)

Werther:
Det er dog vist og sandt, at intet her i verden gør 
det ene menneske så uundværligt for det andet 
som kærligheden. 

Lotte:
Jeg vil nødigt miste dig Werther.

Werther: 
(18. august) 

Mit hjertes fulde, varme følelse for den levende 
natur, som strømmende ind over mig med så 
megen henrykkelse, som skabte verden om til et 
paradis for mig, er nu en uudholdelig bøddel, en 
plageånd, som forfølger mig alle steder. Jeg af-
skyr den. 

UDDRAG FRA
TEATERMANUSKRIPTET
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Et forhæng er trukket til side for min sjæl, og det 
uendelige livs skueplads forvandler sig til den 
evigt åbne gravs afgrund. Kan du sige: Det er! 
Når alt dog forgår? Når alt dog med lynets hast 
ruller bort og så sjældent bevarer eksistensens 
fulde kraft, ak, bliver revet med af strømmen, 
bliver dykket under og knus mod klipperne? Der 
gives intet øjeblik, som ikke fortærer dig og dine 
rundt om dig, intet øjeblik, hvor du ikke er en 
ødelægger, må være det; den uskyldigste spad-
seretur koster tusinde arme småkryb livet, ét ene-
ste trin af din fod ødelægger myrens møjsomme-
ligt opbyggede bo og tramper en lilleverden i en 
skændig grav. 

Ha! verdens store, sjældne katastrofer rører mig 
ikke, oversvømmelserne, der skyller jeres lands-
byer bort, jordskælvene, som opsluger jeres byer; 
for mig undergraves hjertet af den fortærende 
kraft, som ligger skjult i alnaturen; som intet har 
skabt, der ikke tilintetgjorde sin nabo, tilintetgjor-
de sig selv. Og sådan raver jeg ængstet omkring, 
himmel og jord og deres væv af kræfter har jeg 
om mig: Jeg ser intet andet end et evigt opslu-
gende, evigt drøvtyggende uhyre. 

UDDRAG FRA
TEATERMANUSKRIPTET
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LÆG OSSE MÆRKE TIL ...

ORDET
Kaj Munks oprørende drama om tro og mirak-
ler. Stykket er med i Kulturministeriets ”Kanon for 
Scenekunst”, fordi det ”er skrevet med en vildskab, 
der får en til at sluge det scene for scene.” 

Undervisningsmateriale fra medio jan 2020 
Premiere Studio 13. feb - 23.mar

LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ
Simon Kvamms Reumert-vindende remix af 
sangskatten er tilbage.
Undervisningsmateriale fra medio dec 2020 
Premiere Store Scene 
31. jan - 7. mar

DRACULA
Gysende smuk musikalsk forestilling om den 
legendariske vampyr - frit efter Bram Stokers 
berømte roman fra 1897. 
Premiere Store Scene 
29. apr - 6. jun

Lærerkursus Ordet - mandag 17. februar fra kl. 14
Per Stig Møller, fhv. medlem af Folketinget og udenrigsminister 
og forfatter til flere bøger om Munk, viser i sit foredrag, hvad der 
er kernen i Munks liv og virke, hans forfatterskab og indsats un-
der besættelsen, der hviler på det samme, kristne grundsyn: den 
eksistentielle kristendom. Derfor er den centrale figur hos ham 
ikke, som man normalt fremstiller det, heroen, men kvinden og 
kærligheden. I Ordet og Kærlighed gennemspilles det uden he-
roen, og her forenkler mange miraklet i Ordet. 

Hassan Preisler, skuespiller, dramatiker, forfatter, debattør og tidl. radiovært på Radio 24Syv med udsendelsen 
”Det Næste Kapitel”, skrev i 2017 stykket Martyren Munk - et helligt raseri, der blev livsforandrende for ham. Hør 
bl.a. om hans livs rejse gennem to hyldemeter materiale om og af Kaj Munk, tilblivelsen af et teatermanuskript 
på to hundrede sider kogt ned til firs og mødet med Munks ældste barnebarn. 
Pris 350 kr. for foredrag, workshop, spisning og teaterbillet tl Ordet 
Læs mere https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere/#laererkursus-ordet

https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere/#laererkursus-ordet



