Clavigo

Undervisningsmateriale

Kære undervisere og elever!

Dette undervisningsmateriale handler om Johann Wilhelm von Goethes klassiker Clavigo, der spiller
på Aalborg Teater. Clavigo er, hvad Goethe selv kaldte et sørgespil eller en tragedie. Forestillingen
Clavigo som spiller på teatret er imidlertid det, man kan kalde en klassikerbearbejdelse. Det vil
sige, at instruktøren både har foretaget ændringer i teksten og forsøgt at tilpasse forestillingen til
vor tid. I kraft af Goethes position som en af Europas vigtigste forfattere er forestillingen relevant i
forhold til gymnasiets pensum. Forestillingen er på baggrund af sin klassikerbearbejdelse også oplagt
materiale til undervisningen i drama og til at snakke om de forskelle, der eksisterer mellem tekst og
iscenesættelse.
Materialet er sammensat af dramaturg Kjersti Hustvedt og dramaturg Jens Christian Lauenstein
Led og det kan frit downloades og kopieres. Vi står som altid til rådighed for yderligere dialog i
forbindelse med forestillingerne, så I velkommne til at henvende jer til Aalborg Teater via enten
mail: dramaturg@aalborg-teater.dk eller telefon 96 31 60 26. God fornøjelse og læselyst!
OBS: Vi gør opmærksom på, at materialet indeholder beskrivelser som afslører handlingen i forestillingen.
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1. Indføring

Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) var en af Tysklands mest betydningsfulde forfattere
gennem tiden. Goethe skrev både romaner, digte og skuespil, og blandt hans mest kendte værker
er brevromanen Den Unge Werthers Lidelser (1774) og dramaet Faust (1797). Den Unge Werthers
Lidelser fik en voldsom opmærksomhed i samtiden, og den unge Goethe blev derved kendt over
natten. Romanen skildrer en ung mands ulykkelige kærlighed, hvilket ender iselvmord, og bogen
udløste en række selvmord rundt omkring i hele Europa – så rørende var den åbenbart. Romanen
regnes som det vigtigste værk i den litterære bevægelse Sturm und Drang.
Sørgespillet Clavigo skrev Goethe i 1774, og det blev ur-opført i Hamborg samme år. Goethes
stykke stiller i sin tragedie nogle centrale spørgsmål: Karriere eller kærlighed? Ubetinget
selvrealisering eller familieliv? Goethe skrev Clavigo på kun en uge, da han var 25 år gammel.
Fortællingen – en sand historie – fandt han i de dengang nyligt offentliggjorte memoirer af sin

franske samtidige, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.

Clavigo – indhold
Den talentfulde og ambitiøse unge journalist Clavigo ankom til Madrid som ukendt og uden
formue, men han blev hurtigt forlovet med den franske pige Marie Beaumarchais. Hun var af god
familie, og forlovelsen hjalp Clavigo i gang med en karriere. Fremtiden tegnede lyst for ham og
han stod overfor en stor karriere indenfor politik og samfund. For at forbedre sine karrierechancer
brød han sin forlovelse med Marie, hvilket hans ven og rådgiver Carlos rådede ham til – men
skyldfølelsen plagede ham. Maries bror kom ilende fra Frankrig til Madrid, da han hørte om
bruddet, og pressede Clavigo til at underskrive en erklæring om, at han ene og alene var skyld
i bruddet. Bekendelsen skal offentliggøres, med mindre Clavigo alligevel valgte at opfylde sit
løfte om ægteskab. Clavigo ombestemte sig, og Marie, som stadig elskede Clavigo, tilgav ham.
Beaumarchais rev bekendelsen itu, og det så ud til at blive en lykkelig udgang på historien. Men
Carlos fik igen Clavigo til at bryde sit løfte og overbeviste ham om, at ekstraordinære menneskers
personlige forpligtelser er underordnet deres bestemmelse. Clavigo ombestemte sig nok engang
og svigtede Marie igen. Goethes stykke har en tragisk udgang, hvor både Marie og Clavigo dør.
Iscenesættelsen vælger en anden og mere åben slutning, hvor hverken Marie eller Clavigo dør.

2. Karaktererne
Clavigo
Forfatter og journalist. Opadstræbende intellektuel fra Madrid, som står højt i kurs hos
det spanske hof på grund af sine skrifter. Begæret af overklassens og borgerskabets damer.
Hans begavelse har ført til at han har fået adelens opmærksomhed rettet mod sig og derfor
kunne arbejde sig op i samfundet.

Carlos
Clavigos bedste ven og rådgiver. Arbejder og skriver med ham, hjælper ham og ansporer ham til
toppræstationer. Står på samme tid i Clavigos skygge og er dermed forhindret i egen fremgang.
Levemand og skørtejæger.

Marie Beaumarchais
Fransk, forlovet med Clavigo. Kommer fra småborgerskabet. Efter Clavigo bryder forlovelsen med
hende, bliver hun meget ulykkelig.

Sophie Beaumarchais
Maries søster. Gør alt hun kan for at Marie skal blive lykkelig, og støtter hende så godt hun kan.
Havde gerne set at det blev Clavigo og Marie, men ønsker først og fremmest at Marie skal være
lykkelig.

Beaumarchais
Forretningsmand i Frankrig. Marie og Sophies storebror. Kommer fra Frankrig for at genoprette
Maries ære. Kaster sig med lidenskab ind i kampen for at redde sin søster.

Opgaver:
3. Klassikerbearbejdelse:
Goethes 5. akt og iscenesættelsens slutning
Clavigo er en klassiker fra 1700-tallet.
Iscenesættelsen af Clavigo skiller sig imidlertid
fra Goethes tekst på nogle punkter, og
forestillingen er det, man i teateret kalder en
klassikerbearbejdelse. En årsag til at man ændrer
på en klassiker, kan være at gøre den mere
tidssvarende. I denne iscenesættelse af Clavigo er
der flere ændringer i forhold til originalteksten:

• Mens Clavigo i originaltaksten modtager
brev/telegram modtager og sender han beskeder
på sms.

1. Læs Goethes afslutning på stykket (5. akt).
2. Diskuter hvorvidt I synes konflikten i Goethes
Clavigo kan siges at være aktuel i dagens
samfund.
3. Læs Clavigos slutreplik fra iscenesættelsen.
4. Diskuter hvordan iscenesættelsens afslutning
adskiller sig fra Goethes afslutning.
5. Diskuter om den nye slutning gør
iscenesættelsen mere aktuel i dag.
6. Hvordan kunne en lignende konflikt, mellem
selvrealisering og familieforpligtelser eller
karriere og kærlighed, se ud i dag?

• Der er strøget tekst, bl.a. hele femte akt.

Iscenesættelsens slutreplik:

• Der er tilført tekst fra et andet stykke af
Goethe (Egmont) og en anden dramatiker
(Elfriede Jelinek).

CLAVIGO: Som pisket af usynlige ånder stormer
tidens solheste af sted med vor skæbnes lette
vogn; og vi kan ikke gøre andet end i roligt mod at
holde fast i tøjlerne og styre hjulene snart til højre,
snart til venstre, her udenom en sten, her bort
fra en afgrund. Hvor det går hen, hvem ved det?
Man husker jo dog knapt, hvorfra man kom. Højt
står jeg, og endnu højere kan og skal jeg stige; jeg
mærker håbet, modet og kraften i mig. Endnu har
jeg ikke nået den top, jeg kan stige op til, men står
jeg først deroppe, vil jeg stå fast, uden angst. Skal
jeg falde, lad så et tordenbrag, en stormvind, ja et
fejltrin af mig selv styre mig ned i afgrunden. – Der
ligger jeg sammen med mange tusind andre. Men
højt står jeg, og endnu højere kan og skal jeg stige!

Den største ændring består i, at der er lavet
om på stykkets slutning. Mens stykket, fra
Goethes hånd ender med, at Marie dør og at
Maries broder Beaumarchais, dræber Clavigo
– så er 5. akten strøget i iscenesættelsen, og både
Marie og Clavigo overlever.
Clavigos slutreplik, som også er stykkets
slutreplik, er hentet fra et andet stykke af
Goethe, som hedder Egmont.

(Hentet fra Goethes stykke ”Egmont”, 2. akt)

4. Klassikerbearbejdelse: Kønsroller før og nu
Udover at stykkets slutning er ændret, er stykket også tilført tekst fra en anden dramatiker i
forestillingen. Det drejer sig om en af Sophies replikker, som er hentet fra et interview med den
østrigske samtidsdramatiker og nobelprismodtager Elfriede Jelinek. Sophie har replikken mod
slutningen af stykket, hvor Clavigo alligevel vil være sammen med Marie, og Marie overvejer hvad
hun skal have på, når hun igen mødes med ham. Jelinek er feminist, og tekstuddraget kan læses
som en kommentar til eller korrektion af kvindesynet i Goethes tekst.

Spørgsmål:
1. Hvad har Goethes Clavigo at gøre med aktuelle kønsroller og konflikter i dagens samfund?
2. Hvordan tolker du, det Sophie siger i Jelinek-teksten?
3. Hvordan synes du denne tekst står i forhold til kvindesynet i Goethes Clavigo?
4. Hvordan synes du denne replik passer ind i forestillingen?

Jelinek-teksten:
SOPHIE: I sidste ende er alt arbejde, selv kærligheden. Det, som andre beskriver som dybe,
stærke følelser, er for mig mere noget maskinelt, som tandhjul, der griber ind i hinanden.
Billedet af kvinden bliver stadig defineret af mændene. Vi kvinder er alle tvunget til at komme
gennem den mandlige bedømmelsessluse, og dem, der vil igennem der kommer det ikke ved
at udrette noget, men er alene henvist til at stille sig til rådighed på et marked, hvor kroppen
er varen. Om man er nobelprismodtager eller en 16-årig pige spiller ingen rolle – enten pifter
mændene efter dig eller også råber de “fede ko” efter dig. En mand bliver attraktiv i kraft af hans
succes. Jeg er jo ikke feminist, fordi jeg bekæmper mænd, der slår deres kvinder eller begår
voldtægt. At man er modstander af den slags siger sig selv. Jeg er feminist, fordi dette mandlige,
fallokratiske værdisystem, som kvinden er underkastet, er udbredt overalt. Underkastelsen under
den takserende, mandlige dom er for mig en evig, narcissistisk krænkelse. Det er stadig alene
manden, der definerer, hvad det vil sige, at være smuk.

5. Teaterøvelser
Feedback
Alle sidder i en cirkel. En bold bliver kastet omkring, og den, som får bolden, siger spontant sine
associationer til forestillingsbesøget; et ord, en sætning, der findes ikke noget rigtigt eller forkert,
gentagelser er tilladt. Ytringerne bliver ikke vurderet.

Rundt i rummet
Eleverne går omkring i rummet, rundt om forskellige sedler med begreber, som ligger på gulvet
(se vedlagte begrebssedler). Begreberne står i sammenhæng med stykket: Ustadig, standhaftig,
tålmodig, angrende, lykkelig, osv. Eleverne markerer med en blyant, hvilke begreber, som efter
deres mening, kendetegner eller er vigtige for, forestillingen. Afslutningsvis stiller de sig ved det
begreb, som de synes er vigtigst og begrunder dette.

Figurarbejde – Den varme stol
1.
Hver elev vælger en figur fra Clavigo. En elev sætter sig på en stol overfor resten af gruppen.
Nu bliver alle mulige spørgsmål stillet til figuren. Den, der sidder i stolen, kan svare på
spørgsmålene, men der kan også stille sig nogle spillere bagved stolen som hjælper med at svare
på spørgsmålene: Hvad er dit navn? Hvor gammel er du? Hvor bor du? Hvem bor du sammen med?
Har du søskende? Har du et job? Hvad kan du godt lige ved dig selv? Hvad er dit største ønske?
Hvad er du bange for? osv. Det gør ingenting, at der gives modstridende oplysninger, alle kan være
nyttige til at udvikle en figur-biografi.
2.
Øvelsen gøres nu med figurer fra karakterernes omgangskreds, som ikke findes i stykket, for at få
mere at vide: For eksempel kan Clavigos chauffør, Maries tjenestepige, Sophies veninde eller andre
fiktive personer i karakterernes omgangskreds svare på spørgsmål i historien. De har eventuelt kun
fået brudstykker med sig af det, som er sket, og udvikler derfor deres helt egen version.

ustadig
standhaftig
vanskelig
tålmodig
forgrædt
urokkelig
forført
ubønhørlig
angrende
lykkelig
underkastet
hidsig
ængstelig
ensformig 
Begrebssedler

6. Skriveopgaver

7. Eftersnak
• Hvad kunne du lide?

1.
Skriv en ny slutning hvor Clavigo opsøger Marie
for at fortælle hende, at han alligevel ikke vil
giftes med hende. Hvad siger og gør han, hvad
siger og gør hun?

• Hvad kunne du mindre godt lide?
• Kunne du lide kostumerne?
• Kunne du lide scenografien?
Hvilke associationer udløste den?
• Hvilken scene kan du især huske? Hvorfor?

2.
I iscenesættelsens slutning dør Marie ikke. Skriv
en avisartikel om, hvordan det går med Marie et
år efter, at Clavigo har forladt hende.

• Hvad var det mest spændende øjeblik?

3.
Skriv en nekrolog over Clavigo, hvor det kommer
frem, hvordan det gik med Clavigo efterfølgende.
Hvor længe levede han? Hvordan gik det med
hans karriere? Privatliv? Hvad var dødsårsagen?

• Karriere eller kærlighed? Hvad vælger du?

• Hvad adskiller produktionen fra andre
skuespil, (som du har set)?
• Hvad er de karakteristiske egenskaber hos
Clavigo for dig?

• “Andre mennesker er intet andet end
trappetrin på vores vej til lykken.” er et citat
af Goethe. Hvordan stiller du dig overfor det
udsagn?
• Hvordan kunne du lide de ændringer, som var
gjort i teksten/iscenesættelsen?
• Hvad tager du med fra stykket?
• Hvordan synes du, stykket skulle slutte?

8. Teatergængeren – tips og tricks til nye og
gamle teatergængere

• Efterlad overtøj og store tasker i garderoben –
så er der bedre plads på sæderne.

Teater er øjeblikkets kunst. Alt, hvad der foregår
i teatersalen, sker kun én gang – også selvom en
forestilling har været øvet mange gange. Man
ved aldrig, om hælen knækker af skuespillerindens sko, teknikken fejler, eller om skuespillerne
må improvisere midt i det hele.

• Vent med at Like os på Facebook til efter forestillingen! Selvom telefonen er på lydløs, kan
den godt forstyrre lydanlægget i teatersalen, så
sluk din mobiltelefon. Helt.

På samme måde er publikum forskelligt hver
aften, og de reagerer forskelligt på det, de ser på
scenen. Alt kan ske i teatersalen, og netop det
adskiller teatret fra biografen eller fjernsynet
hjemme i stuen: Skuespilleren spiller sin rolle,
samtidig med publikum er i rummet og reagerer
på det, som sker på scenen. Derfor er det publikum, der skaber halvdelen af oplevelsen. Mange
publikummer tror, at skuespillerne stort set ikke
kan se og høre tilskuerne – eller at de i hvert fald
ikke lægger mærke til dem. Det er helt forkert,
for skuespillerne fornemmer altid, hvordan
stemningen er i salen, om der bliver snakket
undervejs, hostet meget, etc.
Her kommer et par tips og tricks til at få det bedste ud af teateroplevelsen for dig og dine medpublikummere:

• Kom i god tid og find din plads senest når
klokken ringer. Dørene lukker præcist, og det
er ikke sikkert, du får lov at komme ind efter,
da det kan forstyrre skuespillerne og de andre
publikummer.
• Følg godt med i handlingen. Prøv at se, hvor
mange detaljer du kan få med og huske bagefter. Du kan evt. finde din “specialitet”: lys,
scenografi, skuespillet, en bestemt skuespiller.
Det gør det bare endnu sjovere at gå i teatret.
• Det virker altid forstyrrende for de andre publikummer – og ikke mindst for skuespillerne,
hvis tilskuere taler sammen under forestillingen. Også hvis de hvisker. Vent med at snakke,
til forestillingen er forbi.
• Det er ikke tilladt at medbringe sodavand, kaffe
osv. i teatersalen, men flaskevand er i orden.
Slik må man gerne medbringe. Undgå dog at
larme for meget med slikposen.

Til gengæld er det mere end tilladt at grine,
græde, blive overrasket eller forskrækket og ikke
mindst klappe.
Rigtig god fornøjelse!

