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Kære underviser 

 

Undervisningsmateriale 
I samarbejde med UCN Nordjylland udarbejder vi undervisningsmateriale til udvalgte forestillinger på 
Aalborg Teater.  
Undervisningsmaterialet er gratis og kan altid downloades på aalborgteater.dk/undervisning. 

Kun 80 kr pr. billet – undervisere kun 30 kr. 
Prisen pr. elev er mandag til fredag kun 80 kr (inkl. gebyr) og undervisere kun 30 kr.  

Billetter købes hos Aalborg Teaters Billetservice, send en mail med ønsket antal billetter (elever og lærere) 
samt kontaktinformationer (navn, adresse, mail og telefonnummer) til billet@aalborgteater.dk eller ring på 
9631 6020, alle hverdage fra kl. 11.00 – 16.00. 

Spilleperiode Hedda Gabler 
Hedda Gabler spiller på Aalborg Teaters Store Scene fra 24. september til og med 7. oktober og igen fra 
20. til og med 23- oktober 2020. Mandag til fredag kl. 19.30. 

Gå trygt i teatret 
Du kan trygt gå i Aalborg Teater med din klasse. VI tager vores gæsters sikkerhed og tryghed alvorligt og 
følger myndighedernes officielle retningslinier i forhold til Covid-19. 
Bliver du eller dine elever syge bytter vi jeres billetter uden gebyr indtil 12 timer før jeres teaterbesøg. 

Vi sælger kun hvert andet sæde, således der er afstand mellem gæsterne under forestillingen.  
Vi opfordrer til at I først ankommer tidligst 30 minutter før forestillingen starter og at I går direkte ind på 
jeres pladser i salen. 
Læs meget mere om vores Covid-19 forholdsregler HER 

Brug for mere information 
Har du brug for yderligere information eller har du spørgsmål til forestillinger er du altid velkommen til at 
kontakte Chefdramaturg Jens Christian Lauenstein Led på jcl@aalborgteater.dk eller Helle Vagner på 
pr@aalborgteater.dk  
 

Ud af skolen og ind i teatret! 

På gensyn i Aalborg Teater 
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Undervisningsmateriale til Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler 
 
Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Carsten Landbo-Sørensen, 
gymnasiekonsulent ved Center For Undervisningsmidler UCN og lektor på Fjerritslev 
Gymnasium. 
 
Om undervisningsmaterialet 
 
Undervisningsmaterialet er todelt. Første del er udarbejdet til arbejdet med 
tekstudgaven af Hedda Gabler, og vil derfor som udgangspunkt kunne anvendes før 
eleverne har set forestillingen. Anden del af materialet er udarbejdet til 
teateropsætningen. 
 
Undervisningsmaterialets første del er forholdvist omfangsrigt. Tanken bag er, at 
man som underviser kan vælge til og fra i materialet. Man kan vælge et forløb, hvor 
der arbejdes særdeles grundigt med værket, eller man kan vælge at anlægge 
specifikke vinkler på værket. Materialet lægger også op til, at der kan arbejdes både 
fagligt differentieret og med forskellige arbejdsformer. Der er en taksonomisk 
progression i materialet, der kan udnyttes pædagogisk. Og mængden af spørgsmål 
giver mulighed for selvstændigt arbejde i grupper og par, men selvfølgelig også for 
klasseundervisning. 
Forslagene til supplerende materialer giver mulighed for at tilføre undervisningen nye 
vinkler og dimensioner. 
 
Henrik Ibsen 
Henrik Ibsen blev født 20. marts 1828 i byen Skien i Norge. Han voksede op i en rig 
købmandsfamilie, men allerede da han var otte år oplevede han, hvordan hans fars 
borgerlige eksistensgrundlag forsvandt, da han gik konkurs. Denne erfaring prægede 
Ibsen resten af livet. Da han kom i gymnasiet afbrød han uddannelsen før tid for i 
stedet at gå i lære som apoteker. Senere gjorde han dog sin gymnasiale uddannelse 
færdig og begyndte at læse medicin. Han skrev sit første stykke, Catalina som 
20-årig, og som 23-årig overtog han ledelsen på teatret i Bergen. Ibsen arbejdede for 
at gøre teatret til Norges første nationalscene (hvilket skete 1876), og Ibsen skrev et 
nyt stykke til teatret hvert år. 1857 blev han kunstnerisk leder af Det Norske Teater i 
Christiania (i dag Oslo), men teatret gik konkurs i 1863. Han blev gift i 1858, fik i 
1859 sønnen Sigurd, og modtog i 1864 et rejselegat. Derpå forlod Ibsen i en 
længere årrække Norge og boede i stedet i bl.a. Rom, Dresden og München. I disse 
år skrev Ibsen sine vigtigste stykker, som skulle blive hovedhjørnestene i et nyt 
realistisk teater, genremæssigt kendt som “naturalistisk drama”. Først i 1891 vendte 
Ibsen tilbage til Norge, hvor han levede frem til sin død i 1906. 



  
Henrik Ibsen og det moderne gennembrud 
Henrik Ibsen ses som en af det moderne gennembruds store skikkelser. Han og 
August Strindberg er de absolut førende dramatikere i Norden på denne tid. Og 
deres udvikling af “det naturalistiske hverdagsdrama” har dannet skole over hele 
verden.  
Han bliver tillagt, ganske vist ikke uimodsagt, at være bannerfører for Georg Brandes 
kulturradikale korstog. I de traditionelle udlægninger af Ibsens mest kendte stykker 
er det da også en udbredt opfattelse, at han om nogen mestrede at udføre en af 
Brandes´ vigtigste teser i praksis (”En levende litteratur kendes på, at den sætter 
Problemer under Debat”). Men med Hedda Gabler forholder det sig noget 
anderledes.  
Georg Brandes var selv noget lunken i sin anmeldelse af Hedda Gabler i 
Kjøbenhavns Børstidende, 22. februar 1891. Og selv om Brandes udtrykker respekt 
for Ibsen, så skriver han i slutningen af anmeldelsen: “Men i Hedda Gabler staar, 
synes det mig, Ibsen kun som beregnende Kunstner, ikke som følende Digter paa 
sin Højde.” (Tidsånd) 
Henrik Ibsen skrev selv om Hedda Gabler: “Stykkets titel er: Hedda Gabler. Jeg har 
derved villet antyde at hun som personlighed mere er at opfatte som sin faders 
datter end som sin mands hustru.  
Der er i dette stykke ikke egentlig såkaldte problemer jeg har villet behandle. 
Hovedsagen har for mig været at skildre mennesker, menneskestemninger og 
menneskeskæbner på grundlag af visse gældende samfundsforhold og 
anskuelser”.(Fra brev til Moritz Prozor, 4. december 1890) 
Så når Brandes ser stykket med ikke specielt positive øjne, så ligger en del af 
forklaringen måske i Ibsens mere psykologiserende tilgang til sine personer i dette 
stykke. Han ser her individet, mennesket før typen, mennesket før “problemet”.  
 
Men uanset hvordan samtiden modtog Hedda Gabler, så har eftertiden taget stykket 
til sig, og det regnes for et af Ibsens betydeligste værker, og er et af de mest spillede 
- over hele verden. Og således nu også på Aalborg Teater.  
 
Spørgsmål til forfatteren og tiden: 

● Hvorfor skriver Ibsen, at der ikke er “egentlig såkaldte problemer jeg har villet 
behandle.”? Hvem og hvad refererer han til? 

● Prøv at forklare, hvad det er Ibsen vil, når han skriver: “at skildre mennesker, 
menneskestemninger og menneskeskæbner på grundlag af visse gældende 
samfundsforhold og anskuelser.”?  

● Vi skal altså se stykket som en form for undersøgelse af et menneske sat i 
nogle givne rammer. I den kontekst er personernes handlinger og ytringer 
selvfølgelig centrale, men vi må i analytisk sammenhæng hele tiden se 
bagom disse handlinger og ytringer, måske oven i købet se det hele i 

https://tidsaand.no/tidslinjen/1891/februar/22/georg-brandes-anmelder-henrik-ibsens-hedda-gabler-han-er-ikke-overbevist
https://www.ibsen.uio.no/BREV_1890-1905ht%7CB18901204MP.xhtml?soketreff=Ja&searchString=Hedda%20Gabler&fileName=B1890-1905ht.xml&brevID=B18901204MP


sammenhæng med tidens litterære hovedstrømning naturalismen, der for 
mange byggede på et deterministisk livssyn. Er der noget i stykket, der kan 
pege i den retning, eller skal forståelsen af Hedda og hendes handlinger 
findes et andet sted? 

 
 
Analytiske vinkler i arbejdet med tekstudgaven af Hedda Gabler 
 
Handlingsanalyse 
 
Nedenstående kan være en hjælp til læsningen af stykket. I kan løbende arbejde 
med stykket, mens I læser det. 
 

1. akt 
● Første akt starter om morgenen efter hjemkomsten fra bryllupsrejsen med at 

vi møder Frøken Tesman og hendes gamle tjenestepige Berte, som nu skal 
tjene det nygifte par, Jørgen Tesman og Hedda Tesman, født Gabler. Hvilket 
indtryk får vi af Hedda og Tesman gennem Frøken Tesman og Bertes 
samtale? 

● Tesman kommer ind og møder sin tante Julle, Frøken Tesman. I samtalen 
med tanten får vi yderligere brikker til forståelsen af Tesman. Hvordan ser han 
fremtiden i den store fine bolig? 

● Hedda gør sin entré og der sker et stemningsskifte? Forklar hvori det består 
og hvordan det skifte sker? I scenen indgår en lille ordveksling om Frøken 
Tesmans nye hat - uddyb? Og hvorfor har Frøken Tesman købt en ny hat? 
Hvad er der på spil i denne ordveksling?  

● Hedda har ifølge Tesman lagt sig ud? Er det kun på grund af “fjeldluften i 
Tyrol”? 

● Da Frøken Tesman er gået, står der i regibemærkningerne om Hedda: 
“knytter hænderne som i raseri” - hvorfor? 

● Vi får indirekte introduceret Fru Tea Elvsted og Ejlert Løvborg, og umiddelbart 
ankommer Fru Elvsted. Beskriv det forhold mellem Fru Elvsted og Ejlert 
Løvborg, der oprulles i denne scene? 

● Da Fru Elvsted er ved at gå, ankommer Brack, som har stået for huskøb og 
økonomi for Hedda og Tesman, mens de har været på bryllupsrejse. Han har 
ildevarslende nyheder om Tesmans kommende professorstilling. Hvordan 
reagerer henholdsvis Hedda og Tesman på nyhederne? 

● Til sidst i første akt antydes et noget andet liv for Hedda, end hun havde 
forestillet sig, men som hun siger, så har hun dog stadig noget at muntre sig 
med: “Mine pistoler, -  Jørgen”. Hvad skal vi lægge i den replik? Og hvad 
betyder den for vores videre oplevelse af stykket? 



 
2. akt 
● Samme dag om eftermiddagen kommer Brack for at hente Tesman til 

herreaften. Hedda står med sine pistoler og truer Brack på skrømt. De 
indleder en samtale. Hvad er der på spil mellem de to? Hvad giver de hver 
især udtryk for? 

● Vi får også et indblik i, hvad situationen med Frøken Tesmans hat handlede 
om. Hedda siger: “Og så lod jeg, som om jeg troede det var tjenestepigens.” 
Hvorfor gjorde hun det? Og hvad siger det om Hedda? 

● Senere i samtalen med Brack løftes sløret for baggrunden for ægteskabet. 
Hvordan beskriver Hedda forholdet til Tesman og deres ægteskab? 

● Det eneste Hedda efter eget udsagn er god til, er “Til at kede livet af mig.” 
Hvilket perspektiv på livet giver Hedda her udtryk for? 

● Da Ejlert Løvborg ankommer, kommer samtalen indirekte til også at dreje sig 
om professoratet. Da det bliver klart, at Løvborg ikke vil konkurrere med 
Tesman om det, siger Løvborg: “Nej, jeg vil bare sejre over dig. I folks 
mening.” Hvad siger det om Løvborgs karakter? Og hvorfor har professoratet 
så stor betydning for Tesman? 

● Ejlert Løvborg og Hedda får mulighed for en fortrolig samtale, der afslører, at 
de har kendt hinanden endog særdeles godt før i tiden. Løvborg spørger på et 
tidspunkt: “Å, Hedda, Hedda, - hvor kunne du dog kaste dig slig væk!” Hvad 
mener Løvborg med det? Og hvad var det for et forhold de havde? 

● Da Fru Elvsted ankommer begynder et spil mellem Hedda og Ejlert Løvborg. 
Hvad sker der? Og hvad er de umiddelbare konsekvenser? 

● Hvad spillet handler om - for Hedda - åbenbares i samtalen mellem hende og 
Fru Elvsted, da herrerne er gået. Hvad er det Hedda vil opnå? 

 
3. akt 
● Hedda og Fru Elvsted vågner næste morgen. Hverken Tesman eller Ejlert 

Løvborg er kommet tilbage fra herreselskabet. Hvordan reagerer de to 
kvinder? 

● Tesman kommer hjem, og bliver modtaget af Hedda. Tesman fortæller om 
aftenens forløb, og fortæller til sidst, at han har fundet Ejlert Løvborgs 
manuskript til hans kommende bog om fremtiden. Forinden har Tesman hørt 
noget af indholdet. Hvad er hans vurdering og oplevelse af den kommende 
bog? Hvordan reagerer Hedda på, at Tesman har bragt manuskriptet med 
hjem? 

● Brack gør sin entre og fortæller Hedda om nattens forløb. Hvad er der sket 
med Ejlert Løvborg?  

● Senere tager samtalen en drejning, som handler om Brack og hans rolle i 
Tesman-hjemmet. Hedda taler om “trekanten” og at være “eneste hane i 



kurven”, og Brack siger: “ja, det er mit mål.” Hvad handler denne samtale om? 
Og hvad får vi her at vide om relationen Hedda/Brack? 

● Efter Brack er gået, dukker Ejlert Løvborg op, og kort efter vågner Fru Elvsted 
og kommer ind i stuen. Løvborg fortæller en historie om, hvad han har gjort 
med manuskriptet. Hvilken historie fortæller han? Er det sandheden?  

● Fru Elvsted bliver chokeret og beskylder Ejlert Løvborg for at have dræbt 
deres barn. Hvordan skal vi forstå sammenligningen bog/barn? 

● Ejlert Løvborg forklarer sin nødløgn for Hedda. Hvad er sandheden om 
manuskriptet? Og hvorfor benyttede han en nødløgn over for Fru Elvsted? 
Hvad vil Ejlert Løvborg herefter med sit liv? 

● Som noget af det sidste Hedda siger til Ejlert Løvborg, fremfører hun et 
ønske: “Kunne De ikke se til, at - at det skete i skønhed?” Hvad mener hun 
med det?  

● Og hvorfor brænder Hedda manuskriptet til sidst i scenen? 
 
 

4. akt 
● Frøken Tesman ankommer for at meddele Hedda tante Rinas død. Hvordan 

reagerer Hedda på besøget og dødsfaldet? 
● Tesman og Hedda taler om Ejlert Løvborg og hans manuskript. Da Hedda 

fortæller, at hun har brændt det, udspiller der sig en samtale mellem de to, der 
lader os i tvivl, om de hele tiden taler om det samme. Prøv at udrede, hvad 
samtalen handler om. Og hvad er det, der gør Tesman så glad? 

● Fru Elvsted kommer ind i stuen og fortæller Hedda og Tesman, at Ejlert 
Løvborg er “forsvundet”. Hvorfor fortæller de to ikke, hvad de hver især ved? 

● Da Brack ankommer får Hedda, Tesman og fru Elvsted vished for, at der er 
sket noget alvorligt, dødeligt, med Ejlert Løvborg. Han har måske skudt sig 
selv, men omstændighederne står noget uskarpt. Beskriv Heddas reaktion på 
nyheden? Hvad ser hun i Ejlert Løvborgs handling? 

● Senere - da Tesman og fru Elvsted har trukket sig tilbage for at arbejde med 
Ejlert Løvborgs efterladte manuskriptfragmenter - fortæller Brack hele forløbet 
om Ejlert Løvborgs død til Hedda. Hedda rystes over at høre om det æreløse 
forløb. Hun siger da: “Å, det latterlige og det lave, det lægger sig som en 
forbandelse over alt det, jeg bare rører ved.” Hvad mener Hedda med det? 

● Der mangler dog flere detaljer om forløbet, som Brack efterfølgende indvier 
hende i. Heddas rolle vil kunne få uoverskuelige konsekvenser for hendes 
fremtid, med mindre hun tager imod Bracks “tilbud”. Hvad er det Brack 
ønsker? Og hvad vil det betyde for Hedda? 

● Mens Tesman og fru Elvsted kaster sig over “livsopgaven” med at redde Ejlert 
Løvborgs sidste bog, føler Hedda, at garnet strammes om hende. Hvad er 
løsningen for Hedda?  

● Forklar Tesmans reaktion: “Skudt sig! Skudt sig i tindingen! Tænk det!” 



● Og forklar tilsvarende Bracks reaktion: “Men, Gud sig forbarme, - sligt noget 
gør man da ikke!” 

 
 
Personer og relationer 
 
Trekanter 
 
I skuespillet optræder der foruden den eksplicit nævnte trekant, som Brack antyder i 
2. akt og på en truende måde taler om at forsvare i 3. akt, og som han endelig 
befæster i 4.akt, nemlig trekanten mellem ham, Hedda og Tesman, også to andre 
trekanter. Den første er trekanten mellem Hedda, Tesman og Ejlert Løvborg. Og den 
anden er trekanten mellem Hedda, Ejlert Løvborg og Fru Elvsted. 
I begge de sidstnævnte trekanter er Hedda i fokus, men hvad er der på spil i de to 
trekanter?  
 

1. Trekant: Hedda, Tesman og Ejlert Løvborg 
● Giv en kort karakteristik af de enkelte personer. 
● Beskriv og karakteriser de indbyrdes relationer, der er mellem personerne 

parvis. Prøv at lave en direkte sammenligning mellem Tesman og Ejlert 
Løvborg. 

● Hvad er det, der gør denne trekant så farlig for “medlemmerne”? 
 

2. Trekant: Hedda, Fru Elvsted og Ejlert Løvborg 
● Brug karakteristikkerne fra 1. Trekant og giv derudover en karakteristik af Fru 

Elvsted. 
● Beskriv og karakteriser også her de indbyrdes relationer, der er mellem 

personerne parvis. Hvad knytter dem sammen, og hvad skiller? 
● Hvorfor går denne trekant helt og aldeles til grunde? Hvad er der ved denne 

trekant, der gør, at døden tilsyneladende bliver sidste udvej? 
 
 
 
Hedda Gabler/Tesman 
 
Brug analyserne af “trekanterne” ovenfor i det videre arbejde. 
 

● Giv en overordnet karakteristik af Heddas forhold til andre mennesker. 
● Hvordan har Hedda det med sig selv? 
● Hvem elsker Hedda? Kan Hedda elske en anden person? 
● Det bliver nævnt et par gange, at Heddas far var general, hvilken betydning 

kan man lægge i det? 



● Hvorfor handler Hedda, som hun gør i scenen, hvor hun giver Ejlert pistolen? 
● Hvad skal man lægge i replikken: “En befrielse at vide, at der dog virkelig kan 

ske noget frivillig og modigt i verden. Noget som der falder et skær af uvirkelig 
skønhed over.” (4. akt)? 

● Hvorfor vælger Hedda den ultimative løsning til sidst? 
● Georg Brandes skriver om Hedda: “Hedda er da en sand Degenerationstype, 

uden Dygtighed, uden virkelig Evne, uden Evne til aandelig eller sanselig 
Hengivelse engang”. (Brandes, 1898). Diskuter dette udsagn. Stemmer det 
overens med jeres opfattelse? 

● Giv en samlet karakteristik og vurdering af Hedda. 
● Da Hedda Gabler blev udgivet, kunne man se en forskel på om anmelderen 

var af han- eller hunkøn. De mandlige anmeldere så typisk Hedda udefra, 
mens de kvindelige så hende indefra, de så en mulighed for identifikation. 
Diskuter forskellen i synet på Hedda i forhold til valg af synsvinkel. 

 
 
Miljø  
 

● Beskriv og karakteriser - sted og sociale forhold? 
● Der hersker på en og samme tid mere end et sæt af normer og værdier. Prøv 

at opstille de modsætninger der er. 
● Disse modsætninger afspejler sig også i relationerne mellem personerne. 

Hvilket relationsmønster dominerer og er styrende for personerne? 
 

 
Symbolik 
 

● Tea og Ejlerts uudgivne værk. Tea kalder det først for “et lidet barn”, og hun 
taler om, at Ejlert “havde dræbt et lidet barn.” Ejlert taler om destruktionen af 
værket “som et slags barnemord”. Det bliver efterfølgende til deres “barn”. 
Tea siger: “Jeg havde jo også min del i barnet.” Og Ejlert taler lidt senere om 
“vort barn”. Og endelig siger han: “Teas rene sjæl var i den bog.” 
Hvorfor bruger Tea og efterfølgende Ejlert “barne”-symbolikken?  
Og hvad får Ibsen ud af at tillægge Ejlert og Teas værk den symbolske 
betydning? 
 

● Hedda har to pistoler, som hun har arvet af sin fader, generalen. Ud over at 
de har en grum praktisk funktion, kan man også tillægge dem en symbolsk 
betydning. Hvad symboliserer pistolerne? Og hvorfor to og ikke en? 
 

● Jørgen Tesmans tøfler, som han får af tante Julle, da han og Hedda 
kommer tilbage fra bryllupsrejsen? Gør rede for tøflernes symbolske værdi. 



 
● Glasdøren er en bestandig del af interiøret og bruges flittigt. Hvilken 

symbolsk betydning kan man tillægge den? 
 
 
Spørgsmål til tolkningen af Hedda Gabler 

 
● Hvorfor hedder stykket Hedda Gabler og ikke Hedda Tesman? 
● I slutningen af 1800-tallet var mennesket stadig i høj grad styret af begreber 

som “skyld og moral”. Kan man ud fra en traditionel tankegang placere 
skylden og det moralske ansvar for de handlinger, stykket lader udfolde for 
øjnene af os? 

● I så fald der foregår et regulært selvmord og et måske/måske ikke selvmord, 
hos hvem eller hvor skal man placere skylden? Og hvem har det moralske 
ansvar? Og giver det i det hele taget mening at tale om skyld og moralsk 
ansvar?  

● Hvis man ikke kan tale om skyld og moralsk ansvar, kan man måske tale om 
årsager. Filosoffen Martin Marchman Andersen udtrykker i sin ph.d. om 
personligt ansvar og ulighed i sundhed fra 2013 således: “Man kan ikke være 
ansvarlig for noget som helst, når man ikke har en fri vilje, og det er der ingen 
grund til at tro, at vi har. Der er altid en årsag til, at vi handler, som vi 
gør”.Ringgaard  
Så hvad er årsagen til at Ejlert Løvborg, handler som han gør? I første 
omgang går på druk? Og i anden omgang dør? Og hvilke konsekvenser har 
hans handlinger - ikke kun de umiddelbare? 

● Omvendt kan man spørge - hvad er årsagen til, at Hedda handler, som hun 
gør i forhold til Ejlert - pirrer ham til at tage med til Bracks herreaften og 
senere giver ham pistolen?  

● Og endelig hvad er årsagen til, at Hedda vælger den ultimative udvej til sidst? 
● I det omfang man kan tale om, at Ibsen har et budskab med Hedda Gabler, 

hvad er det så, han vil fortælle os? 
 
 
 
 
 
Perspektivering 
 
Diskussion: 

● Diskuter slutningen. Findes der andre måder Hedda kunne have reageret på? 
Forklar og begrund ud fra tidens præmisser. 

● Kan Hedda eller de andre personer vi møder i dramaet, gøre eller sige noget 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/filosof-vi-er-ikke-ansvarlige-vores-egen-sundhed


anderledes? Diskuter hvad? Og hvorfor? 
● Diskuter og skriv en alternativ slutning (individuelt eller i grupper). 

 

Hedda i dag 

I 1891, da Hedda Gabler blev opført første gang, skabte stykket kraftige reaktioner. 
Mange mente, at det var et urealistisk drama med en kvindelig skikkelse, som var 
helt unaturlig.  

● Hvad tænker I om denne reaktion? 
● Hvordan ser I på Hedda? 
● Kan I genkende noget af jer selv i Hedda?  
● Er det noget ved hendes situation, eller hendes måde at reagere på, som I 

kan relatere til jer selv? 
● Er Hedda en karakter, vi vil kunne møde i dag? 
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