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Undervisningsmateriale til Edward Albee: Hvem er 

bange for Virginia Woolf? 
 

I was in there [a saloon in New York] having a beer one night, and I saw "Who's Afraid of Virginia 

Woolf?" scrawled in soap, I suppose, on this mirror. When I started to write the play it cropped up in 

my mind again. And of course, who's afraid of Virginia Woolf means who's afraid of the big bad wolf 

. . . who's afraid of living life without false illusions. And it did strike me as being a rather typical, 

university intellectual joke. 

(Flanagan, William (Fall 1966). "The Art of Theater No. Edward Albee" (PDF).  

 

Om materialet 

 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Carsten Landbo-Sørensen, gymnasiekonsulent ved Center 

For Undervisningsmidler UCN og lektor på Fjerritslev Gymnasium. 

 

Materialet til Hvem er bange for Virginia Woolf er i det væsentligste baseret på tekstudgaven Hvem 

er bange for Virginia Woolf? oversat af Madame Nielsen 2017 fra Teaterforlaget Nordiska Aps, som 

Aalborg Teater har anvendt i opsætningen, og til dels Asta Hoff-Jørgensens oversættelse fra 1964. 

Materialet er udarbejdet både til tekstudgaven og teateropsætnngen, og vil derfor kunne anvendes 

både før og efter eleverne har set forestillingen. Derudover er der sidehenvisninger til den 

engelsksprogede udgave (Albees reviderede udgave fra 2005). 

 

Undervisningsmaterialet er forholdsvis 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. Mængden af spørgsmål giver 

mulighed for selvstændigt arbejde i grupper og par, men selvfølgelig også for klasseundervisning. 

Da en dansk tekstudgave af stykket pt (efterår 2021) ikke er at finde i handlen, er der tilføjet mange 

og ofte lange citater fra den udgave som Aalborg Teater benytter til deres opsætning (Hvem er 

bange for Virginia Woolf? oversat af Madame Nielsen 2017 fra Teaterforlaget Nordiska Aps), men da 

tekstudgaven findes i flere engelsksprogede udgaver, vil der også være henvisninger til citaternes 

placering i den seneste engelsksprogede udgave. Dvs. at stykket og undervisningsmaterialet 

henvender sig til flere fag, her kan fremhæves dansk, engelsk og drama. 

Mht. de latinske citater som forekommer i teksten, henvises til artiklen i sidst i materialet, og til 

oversættelserne i den engelsksprogede udgave. 

 

Edward Albee (1928-2016) 

 

Edward Albee var og er en af de fremmeste amerikanske dramatikere fra det 20. århundrede. Han er 

karakteriseret som en absurd dramatiker (ex. Zoo Story), men også som en moderne efterfølger til 

Ibsen og især Strindberg med et skarpt øje for de konflikter og problemer, der ligger gemt i 

ægteskabet og relationen mellem kønnene og de sociale forventninger. Han angriber også de myter, 

https://web.archive.org/web/20080529174911/http:/www.theparisreview.com/media/4350_ALBEE.pdf
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der er bygget op om de “sande” amerikanske værdier, og afslører selvbedraget og de falske 

illusioner manges liv er bygget på. Og i Hvem er bange for Virginia Woolf? får vi “hele pakken 

serveret på et fad”. 

 

Spørgsmål om forfatteren: 

● Hvad er det for en tradition Albee bliver kædet sammen med, når han sammenstilles med 

Henrik Ibsen og August Strindberg?  

● Prøv at forklare, hvad det er, Albee mener i ovenstående citat? Og hvorfor ser han 

“graffitien” som en “typical, university intellectual joke” 

● Er der nogle tidstypiske træk, vi skal være opmærksomme på, når vi ser/læser stykket? Hvor 

er vi henne i historien, hvad karakteriserer de tidlige tressere i USA? 

 

 

Virginia Woolf 

 

Den engelske forfatter Virginia Woolf indgår ikke som en figur i stykket, men får alligevel indirekte en 

vis rolle i stykket. Men hvem var Virginia Woolf? 

Karina Søby Madsen indleder Forfatterwebs portræt af forfatteren således: Virginia Woolfs romaner 

beskæftiger sig med, hvad det vil sige at være menneske – med alle vores sårbarheder, forvirringer 

og kropslige fornemmelser. Hun er en af de centrale forfattere i udviklingen af den narrative teknik 

”stream of consciousness”, der har særligt fokus på romankarakterernes indre tanke- og følelsesliv. 

Med sin virtuose brug af denne stil formår hun at give læseren en fornemmelse af selv at kunne se, 

høre og føle de beskrevne indtryk. (Karina Søby Madsen: Virginia Woolf, Forfatterweb) 

Som forfatter arbejdede Virginia Woolf altså med at vise de sider af mennesket og menneskelivet, 

der ofte gemmes bag facader, traditioner og illusoriske forestillinger. 

Forfatterskabet kredser om temaer som “forholdet mellem kønnene”, “ægteskabet”, “kønsrollerne”, 

“afhængighed/uafhængighed”, “identitet” - oftest fremstillet gennem karakterernes tanker og 

handlinger, mere end gennem egentlig beskrivelser.  

Virginia Woolfs egentlige “rolle” i Hvem er bange for Virginia Woolf? vil indirekte blive taget op 

senere i undervisningsmaterialet. 

 

 

 

Analytiske vinkler i arbejdet med Hvem er bange for Virginia Woolf 
 

 

Om opførelsen af Hvem er bange for Virginia Woolf? 

● Beskriv opsætningen af Hvem er bange for Virginia Woolf på Aalborg Teater? 

● Hvordan var scenografien? Var der elementer i scenografien og opsætningen i øvrigt, I lagde 

specielt mærke til? Hvilke? Overvej hvorfor? 

● Hvordan fungerede Aalborg Teaters opsætning sammen med Albees tekst? 

 

 

 

https://forfatterweb.dk/oversigt/woolf-virginia
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Titel 

Hvem er bange for Virginia Woolf? (Who's Afraid of Virginia Woolf?) 

Titlen er bygget op af to elementer, sangen Who's Afraid of the Big Bad Wolf? fra 1933 først fremført 

af Henry Hall og brugt i tegnefilmen Three Little Piggies (se på YouTube), og så navnet på den 

engelske forfatter Virginia Woolf. 

● Hvilken effekt opnår Albee ved at sammenstille en (børne)sang fra en tegnefilm og en kendt 

moderne forfatter? 

● Hvilke mulige associationer giver titlen? 

● Kan titlen ses som en nøgle til stykket? Hvordan? 

 

Stykkets opbygning: 

● Hvem er bange for Virginia Woolf? er et drama i 3 akter. Hver akt har fået sin titel (1. Fun & 

Games. 2. Walpurgisnacht. 3. Exorcismen). Hvad betyder titlerne? Og hvilke forventninger 

giver titlerne?  

● Aristoteles skrev om to formelle krav til tragedien: Tidens og Handlingens Enhed, senere 

(fransk klassicisme) tilføjedes Stedets Enhed. Forklar hvad de tre krav betyder? Hvorfor 

opstillede man disse krav?  

● Hvem er bange for Virginia Woolf er ikke en græsk tragedie, men mange forfattere læner sig 

stadig op ad De tre enheder. Overholder Hvem er bange for Virginia Woolf kravet om De tre 

Enheder?  

● Hvilken betydning har Albees valg af opbygning for vores oplevelse af stykket? 

 

Handlingsforløbet i Hvem er bange for Virginia Woolf? 

● Start med individuelt at nedskrive en kort skitse af handlingsforløbet. 

● Diskuter i grupper hvilke scener i stykket, der er de vigtigste for handlingsforløbet. 

● Diskuter derefter hvad konflikten i stykket er?  

● Hvad starter konflikten? Og hvad får den til at eskalere? Hvornår opnår konflikten sit 

højdepunkt? Hvordan afvikles og løses konflikten? Hvis den da afvikles og løses! 

● Hvordan forløber handlingen, hvis I sætter den ind i en spændingskurve? Brug gerne den/de 

modeller I kender fra andre sammenhænge? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLh-ZoV0aUI
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Læs eventuelt mere om 

spændingskurver og 

berettermodel mm. i jeres 

lærebøger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenfatning 

● I har nu arbejdet med stykkets opbygning ud fra 2 vinkler, sammenfat analyseresultaterne til 

en samlet konklusion om stykkets komposition? 

 

Medvirkende og roller: 

● Hvor mange medvirkende er der i Hvem er bange for Virginia Woolf? 

● Hvem er hovedpersonen? Er der mere end én hovedperson? Diskuter hvem og hvorfor? 

● Beskriv de medvirkendes forskellige roller? Har nogle af rollerne bestemte funktioner? 

 

 

Vi graver et spadestik dybere i stykket, og dykker ned i handlingen, og ser på 

personerne og deres indbyrdes relationer 
 

1. akt Spøg og skæmt 

 

Første indtryk 

I dette afsnit stilles en række spørgsmål med udgangspunkt i centrale citater eller afsnit, der kan 

medvirke til at belyse karaktererne og deres historik og indbyrdes relationer. De udvalgte citater kan 

med fordel suppleres af egne tekstnedslag. 

 

● I stykkets første scene møder vi Martha og George. Hvilket første indtryk får vi af dem og 

deres indbyrdes forhold? 

 

Sønnen 

Lidt senere bliver et centralt motiv introduceret: ”Barnet/Sønnen”. 

● Hvad får vi her at vide, og hvad ligger i underteksten? 
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HONEY (Til George, muntert): Jeg vidste ikke før lige for et øjeblik siden, at I har en søn. 

GEORGE (Vender sig som ramt af lynet): HVAD?  

HONEY: En søn! Det anede jeg ikke.  

NICK: Hvad du ved, og jeg skal finde ud af. Nå, han må være en temmelig stor ...  

HONEY: Enogtyve ... enogtyve i morgen ... i morgen er hans fødselsdag.  

NICK (Med et triumferende smil): Nå, nå!  

GEORGE (Til Honey): Hun fortalte dig om ham?  

HONEY (Befippet): Øh, ja. altså, jeg mener ...  

GEORGE (Skærer det ud i pap): Hun fortalte dig om ham?  

HONEY (Med en nervøs latter): Ja. 

GEORGE (I en mærkelig tone): Og du siger, hun klæder om?  

HONEY: Ja. 

GEORGE: Og hun nævnte ...?  

HONEY (Muntert, men lidt undrende): ... jeres søns fødselsdag ... ja.  

GEORGE (Mere eller mindre til sig selv): Okay, Martha ... okay. 

(Nielsen, s.23) (Albee, Signet, s.47) 

Senere bringer Honey sønnen på bane igen, og denne gang er det George, der er i den offensive 

rolle. Det starter med, at George presser Martha til at tale om sønnen…  

 

HONEY (Surmulende): Ja ... okay så. (Pludselig fniser hun hysterisk, så mere afdæmpet. Til 

George) Jeres søn, hvornår? (Fniser igen) 

GEORGE: Hvad? 

NICK: Ubehageligt Noget med jeres søn.  

GEORGE: SØN! 

HONEY: Hvornår kommer ... jeres søn ... hjem? (Fniser) 

GEORGE: Århhhh (Alt for formelt) Martha? Hvornår kommer vores søn hjem?  

MARTHA: Glem det. 

GEORGE: Nej, nej ... jeg vil gerne vide ... det var dig, der bragte det på bane. Hvornår 

kommer han hjem, Martha? 

MARTHA: Jeg sagde glem det. Jeg er ked af, at jeg bragte det på bane. 

(Nielsen, s.36) (Albee, Signet, s.75) 

  

 

Alkohol 

I løbet af natten bliver der konsumeret en del alkohol. George tillægger drikkeriet mere end blot 

nydelse, og han mere end antyder - gennem hele stykket - at Martha har et stort alkoholforbrug.  

● Hvad er det han giver udtryk for i citatet? 

 

GEORGE (Går tilbage til barrullebordet): Men med årene har Martha destilleret sin smag til 

det helt essentielle ... en vis fornemmelse for, at fløde er til kaffen, limejuice til tærter, og 

alkohol (bringer Martha en drink) ren og klar ... en skål for det rene og klare (Han hæver sit 

glas) For sindets blinde øje, hjertets lethed, og leverens kald. Så bunder vi! 

(Nielsen, s.12) (Albee, Signet, s.25) 
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Marthas far 

Marthas far spiller en væsentlig rolle i Martha og Georges liv. 

● Prøv at indkredse deres indbyrdes forhold til faderen? 

● Hvilken rolle spiller faderen i deres liv? 

 

HONEY (Til Martha): Og din far! Åh! Han er bare så skøn!  

NICK (Som ovenfor): Ja ... ja, det er han.  

HONEY: Åh, jeg siger jer. 

MARTHA (Oprigtigt stolt): Han er noget af en mand, er han ikke. Noget af en mand.  

GEORGE (Til Nick): Det kan du stole på.  

MARTHA (Irettesættende til George): Åhhhhhhh, han er da en vidunderlig mand!  

GEORGE. Jeg forsøger ikke at pille ham ned. Han er en Gud, det ved vi allesammen.  

MARTHA: Du rør ikke min far! 

GEORGE: Nej, nej, elskede. (Til Nick) Det eneste, jeg mener, er bare ... hvis du har været 

igennem lige så mange af de her fakultetsfester, som jeg har … 

(Nielsen, s.13) (Albee, Signet, s.27) 

 

Sproget 

Her er et par eksempler på Martha og Georges måde at tale sammen på og deres sprogbrug. 

● Beskriv og karakteriser deres måde at kommunikere på, inddrag gerne andre eksempler? 

● Hvad fortæller det os om deres forhold? 

 

MARTHA (Viser sig frem): Kan du lide den? Herligt! (Til George) Hvad i helvede bilder du dig 

ind sådan at skrige op ad trapperne efter mig på den måde? 

GEORGE: Vi følte os pludselig så ensomme, darling ... vi længtes efter den bløde spinden af 

din lille stemme. 

(Nielsen, s.25) (Albee, Signet, s.51) 

 

MARTHA: George er ikke besat af historie ... George er besat af Institut for historie, fordi ...  

GEORGE: ... fordi han ikke er Institut for historie, men kun ansat ved Institut for historie. Det 

ved vi, Martha ... vi var igennem det alt sammen, mens du var deroppe ... og oppede dig. Der 

er ingen grund til at skulle gennem det hele én gang til. 

MARTHA: Du har ret, skat... ingen beskidte tricks. (Til de andre) George er forsumpet i det 

Institut for historie. Han er en gammel mose i Institut for historie, det er, hvad George er. En 

mose ... en sump ... en skide. sump. Ha, ha, ha, HA! EN SUMP! Hey, sump! Hey, sumpe! 

(Nielsen, s.26) (Albee, Signet, s.54) 

 

Martha og Nicks forhold 

Der udvikler sig et forhold mellem Martha og Nick gennem stykket. 

● Hvilken karakter får det forhold? 

● Og hvilken betydning tillægger Martha forholdet?  

● Og Nick? 

● Og hvad med George, hvordan forholder han sig til situationen? 

 

MARTHA (Til Nick): Du har ikke brug for nogen potensforlænger, har du, baby?  
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NICK: Ha, ha.  

MARTHA (Lummert): Tør vædde på, du ikke har. Ingen falsk japsergun til dig, vel? 

(Nielsen, s.31) (Albee, Signet, s.66) 

 

MARTHA: Hey ... giv mig lige en cigaret ... skat. (Nick fisker i sin lomme) Dygtig dreng. (Han 

giver hende en) Uhmm ... tak. (Han tænder den for hende, og imens lader hun sin hånd glide 

ind mellem hans ben, et sted mellem knæet og skridtet, og lader hånden glide helt om bag på 

låret. Hun smiler, bevæger hånden en smule). Nå, nu du er sådan en dygtig dreng, kan du så 

ikke give mig et kys. Hva. 

NICK (Nervøst): Altså ... Jeg tror ikke, vi skal ...  

MARTHA: C’mon, baby ... et lille venskabeligt kys.  

NICK (Stadig usikker)... men … 

(Nielsen, s.81) (Albee, Signet, s.179) 

 

MARTHA: Næh, det er der heller ingen andre, der vil. (De mødes. Hvad der kunne have været 

en joke, bliver meget hurtigt alvor, med Martha som den, der driver det i den retning. Der er 

intet frenetisk over det, snarere en langsom, kontinuerlig, erotisk sammenfletning. Måske er 

Martha stadig mere eller mindre nede i sin lænestol, og Nick er ved siden af og ind over 

stolen. George kommer ind ... standser ... betragter et øjeblik ... smiler ... ler lydløst, nikker, 

vender om, går ud ubemærket. Nick, som allerede havde sin hånd på Marthas bryst, lader 

den nu glide ind under hendes kjole) Hey ... hey. Rolig dreng. Dæk, baby. Intet hastværk, nu, 

vel? 

NICK (Stadig med lukkede øjne): Åh, kom nu, hva ...  

MARTHA (Skubber ham væk): Oh-ohh. Senere, baby ... senere … 

(Nielsen, s.82) (Albee, Signet, s.181) 

 

GEORGE (Vantro): Fordi du har tænkt dig at kneppe Martha, så er jeg afskyelig? (Han bryder 

sammen i hånlatter) 

MARTHA (Til George): Dit kæmpe svin! (Til Nick) Går du ud og venter på mig? Gå ud og vent 

på mig i køkkenet. (Men Nick rører sig ikke ud af stedet. Martha går hen til ham, lægger 

armene om ham) Kom, baby ... vær nu sød. Vent på mig ... ude i køkkenet ... vær nu en god 

dreng. (Nick tager imod hendes kys, ser olmt på George ... som har vendt ryggen til igen ... og 

går ud. Martha vender sig mod George) Og nu hører du, hvad jeg siger ... 

GEORGE: Jeg vil hellere læse, Martha, hvis du ikke har noget imod det ...  

MARTHA (I sin vrede er hun på nippet til at græde, i sin frustration på nippet til at 

eksplodere): Men det har jeg. Nu hører du på mig! Nu kommer du ned fra det der trip, du er 

på, eller jeg sværger ved Gud, at jeg gør det. Jeg sværger ved Gud, at jeg følger efter den fyr 

ud i køkkenet, og så tager jeg ham med op ovenpå og ... 

GEORGE (Snurrer omkring mod hende igen ... højrøstet ... med afsky): OG HVAD SÅ, 

MARTHA?  

MARTHA (Betragter ham et øjeblik ... så ryster hun på hovedet, og bakker langsomt ud): OK 

... OK ... Du har selv bedt om det ... og nu får du det. 

GEORGE (Blidt, sørgmodigt): Herregud, Martha, hvis du virkelig så gerne vil have den dreng 

... så tag ham ... men gør det ærligt, vil du ikke nok? Uden at pakke det ind i hele det der ... 

hele det der ... show. 
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(Nielsen, s.85) (Albee, Signet, s.190) 

 

MARTHA (Unødvendigt højt): Jeg sagde, du er i hvert fald et flop på visse …  

NICK (Også unødvendigt højt): Jeg er ked af, at du er skuffet.  

MARTHA (Bræger): Jeg sagde ikke, at jeg var skuffet! Idiot! 

NICK: Du skulle prøve mig en gang, hvor vi ikke har drukket i ti timer, så kan det være ...  

MARTHA (Stadig brægende): Jeg talte ikke om dit potentiale; jeg talte om din forpulede 

præstation. 

NICK (Blødt): Åhh. 

MARTHA (Også hun blødere): Dit potentiale er fint nok. Det er fremragende. (Vrikker med 

øjenbrynene) Absolut fremragende. Jeg har ikke set et så fremragende potentiale i meget 

lang tid. Åh, men, baby, du er bare sådan et flop. 

(Nielsen, s.88) (Albee, Signet, s.198) 

 

Bokseepisoden 

Martha fortæller om en episode under krigen, hvor Marthas far insisterede på, at de ansatte mænd 

ved instituttet skulle lære at forsvare sig gennem boksetræning. Det førte til en situation, der ikke 

helt forløb som ventet. 

● Beskriv episoden. 

● Hvordan vurderer George episoden? 

● Hvilken betydning tillægger Martha episoden? 

 

MARTHA: Stadig lige under grænsen for den gode gamle let sværvægt, ikke? Det er ikke dårligt. 

(Drejer omkring) Hey, George, fortæl dem om den boksekamp, vi to havde.  

GEORGE (Smælder sin drink i bordet, går i retning af hallen): Christ!  

MARTHA: George! Fortæl dem nu om den!  

GEORGE (Med et udtryk af afsky): Fortæl du, Martha. Du er så god til det. (Går ud) 

HONEY: Er han ... okay? 

MARTHA (Ler): Ham? Ja, ja. George og jeg havde denne her boksekamp ... Åh, gud, det er tyve år 

siden ... et par år efter, vi var blevet gift. 

NICK: En boksekamp? Jer to?  

HONEY: Virkelig? 

MARTHA: Jeps ... os to ... virkelig.  

HONEY (Med et lille dirrende fnis af forventning): Det kan jeg ikke forestille mig.  

MARTHA: Nå men, som jeg sagde, det er tyve år siden, og det var ikke i en ring eller noget af alt det 

der, I ved, hvad jeg mener. Det var under krigen, og farmand var på sit helt store fitness kick ... 

Farmand har altid været en stor beundrer af en stærk fysik... siger, at en rigtig mand kun delvis er 

hjernen ... han har også en krop, og det er hans ansvar at holde dem begge i form ... ikke? 

NICK: Mmmm!  

MARTHA: Han siger, at en hjerne ikke kan arbejde, medmindre kroppen også arbejder.  

NICK: Jo, men det er nu ikke helt sådan, det fungerer ...  

MARTHA: Nå ja, måske er det ikke præcis sådan, han siger ... noget i den stil. Men ... det var under 

krigen, og Farmand fik den idé, at alle mændene skulle lære at bokse ... selvforsvar. Jeg tror, idéen 

var, at hvis tyskerne gik i land her eller sådan noget, så skulle hele universitetet gå ud og slå dem til 

døde ... hvad ved jeg. 
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NICK: Det var måske mere princippet i det.  

MARTHA: Ja, ja. I hvert fald så havde Farmand inviteret et par af os over en søndag, og vi gik ud i 

baghaven, og Farmand tog sine boksehandsker på. Farmand er en stærk mand ... du ved, hvad jeg 

taler om. 

NICK: Ja ... ja.  

MARTHA: Og han opfordrede George til at bokse med ham. Oooooog ... George havde ikke liiiige lyst 

... sikkert noget med ikke at ville få slået sit levebrød til blods ... 

NICK: Heh, heh. 

MARTHA: ... Nå Men i hvert fald, George sagde, at det ville han ikke, og Farmand sagde ”Come on, 

unge mand ... hvad er du for en svigersøn?” ... og så videre i den stil.  

NICK: Yeah. 

MARTHA: Så, alt imens så ... jeg ved virkelig ikke, hvorfor jeg gjorde det ... jeg smuttede i et par 

boksehandsker ... I ved, jeg bandt dem ikke eller noget ... og sneg mig hen bag George og råbte ”Hey, 

George!” og samtidig svingede jeg sådan en lige højre ... bare for sjov, I ved? 

NICK: Ja, ja.  

MARTHA: ... og George snurrede omkring, og han fik den lige på kæben ... Pow! (Nick ler) Det var 

ikke min hensigt ... helt ærligt. Nåmen ... POW! Lige på kæben ... og han mistede balancen ... han må 

have været ... og han vaklede et par skridt baglæns, og så, BANG, landede ... lige på røven ... i en 

solbærbusk! (Nick ler, Honey siger ”tsk tsk tsk” og ryster på hovedet) det var skrækkeligt, virkelig. Det 

var sjovt, men det var skrækkeligt. (Hun tænker sig om, udstøder en halvkvalt bedrøvet latter over 

optrinnet) Jeg tror, det har farvet hele vores liv. Det tror jeg virkelig! Det er i hvert fald en god 

undskyldning. (George kommer ind, med hænderne bag ryggen. Ingen ser ham) Det er i hvert fald 

den han bruger for at være forsumpet… hvorfor han ikke er kommet nogen vegne. (George går frem, 

Honey ser ham) Og det var et uheld ... det var virkelig et forbandet uheld. 

(Nielsen, s.28) (Albee, Signet, s.58) 

 

Marthas (og Georges) historie fortalt af Martha 

I sidste del af 1. akt fortæller Martha sin (og Georges) historie med enkelte indspark af George. 

● Hvad får vi her at vide? 

● Hvilket billede giver Martha af George? 

● Og hvordan skildrer hun hans karriereforløb? 

● Hvordan forholder George sig til hendes beskrivelse? 

 

MARTHA: (…) Og jeg fik den ide, omkring den tid, at jeg ville gifte mig ind i det her universitet ... det 

virkede umiddelbart ikke så dumt, som det viste sig at blive. Jeg mener, Farmand havde sans for 

historien ... for ... kontinuitet ...   

(...) 

MARTHA: (…) En fornemmelse for kontinuitet ... historie ... og han havde altid haft en ide i 

baghovedet om, at han ville ... oplære en eller anden til at tage over ... en skønne dag, når han selv 

trak sig tilbage. En tronfølger ... hvis du ved, hvad jeg mener? 

NICK: Ja, ja, det gør jeg.  

MARTHA: Og det er jo naturligt nok. Når du har skabt noget, så ønsker du at give det videre, til 

nogen. Så jeg var på udkig, kan man sige, efter ... kandidater blandt de nye mænd. En tronfølge-

aspirant. (Hun ler) Det var ikke fars tanke, at jeg nødvendigvis skulle gifte mig med fyren. Jeg mener, 

jeg var ikke bagsiden af medaljen ... du var ikke tvunget til at tage mig med i købet for at få prisen, 
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eller noget i den stil. Det var noget jeg gik omkring med i mit baghoved. Og mange af de nye mænd 

var allerede gift ... naturligvis. 

NICK: Klart.  

MARTHA (Med et sælsomt smil): Ligesom dig, skat.  

(...) 

MARTHA (Ironisk): Men så gjorde George sin entré ... ind kommer George.  

GEORGE (Kommer ind igen, med sprut): Og ind kom George, med favnen fuld af sprut. Hvad har du 

nu gang i, Martha? 

MARTHA (Uden at lade sig bringe ud af fatning): Jeg er i gang med at fortælle en historie. Sid ned ... 

du kan sikkert lære noget. 

GEORGE (Bliver stående. Sætter flaskerne på barbordet): Oki-doki.  

(...) 

MARTHA: Hvor var jeg?  

(...) 

MARTHA: Åh, ja. Og ind kom George. Det er rigtigt. Som VAR ung ... intelligent ... og ... løssluppen ... 

og ganske nuttet ... hvis I kan forestille jer det ... 

GEORGE: ... og yngre end dig ...  

MARTHA: ... og yngre end mig ...  

GEORGE: ... seks år yngre ...  

MARTHA: ... seks år yngre ... Det har jeg ingen problemer med, George ... Og der kom han, med 

lysende øjne, lige ind på Institut for Historie. Og ved I, hvad jeg gjorde, som den tåbelige gås, jeg er? 

Ved I, hvad jeg gjorde? Jeg faldt for ham. 

HONEY: Drømmende Åh, hvor dejligt.  

GEORGE: Ja, det gjorde hun. I skulle have set det. Hun sad uden for mit værelse, ude på plænen, 

midt om natten, og hylede og krattede i græsset med sine kløer ... jeg kunne ikke arbejde. 

MARTHA (Ler, oprigtigt fornøjet): Jeg faldt rent faktisk for ham ... den ... det der.  

GEORGE: Inderst inde er Martha romantiker.  

MARTHA: Det er jeg. Så jeg faldt rent faktisk for ham. Og det virkede også som et ... praktisk parti. I 

ved, Farmand var på udkig efter en, der kunne ... 

GEORGE: Øjeblik, Martha ...  

MARTHA ... tage over, engang, når han selv var parat til at ...  

GEORGE (Koldt): Øjeblik, Martha.  

MARTHA: ... trække sig tilbage, så jeg tænkte ...  

GEORGE: STOP DET DER, MARTHA!  

MARTHA (Irriteret): Hvad vil du? 

GEORGE: Jeg troede, du var i gang med at fortælle historien om vores romantiske møde, Martha ... 

jeg vidste ikke, at du ville begynde på det andet give dig i kast med hele den anden historie. 

MARTHA (Konstaterende): Men det vil jeg altså! 

GEORGE: Det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var dig.  

MARTHA: Åh ... det ville du ikke? Men du er ikke mig!  

GEORGE: Du har allerede røbet noget om du-ved-nok-hvad...  

MARTHA (Som en and): Hvad? Hvad?  

GEORGE: ... om vores lille øjesten ... spirrevippen ... den lille skiderik ... Spytter det ud ... vores søn ... 

og hvis du nu begynder på det andet, jeg advarer dig, Martha, jeg bliver meget vred. 

MARTHA (Ler ad ham): Åh, gør du, gør du virkelig?  
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GEORGE: Jeg advarer dig. 

MARTHA (Vantro): Hvad gør du? 

GEORGE (Meget stille): Jeg advarer dig.  

NICK: Synes I virkelig, at vi er nødt til at gå igennem ...  

MARTHA: Jamen tak for advarslen! (Pause ... derpå til Honey og Nick) Nå men, så giftede jeg mig 

altså med røvhullet, og jeg havde planlagt det hele ... Han blev min mand, og nu skulle han mandes 

op, så han en skønne dag kunne overtage det hele ... først skulle han overtage ledelsen af Institut for 

Historie, og så, når Farmand trak sig tilbage, skulle han overtage hele universitetet ... er I med. Det 

var planen. (Til George, der står ovre ved barbordet med ryggen til hende) Er du ved at blive vred, 

baby? Hva? Og straks videre: Det var planen. Meget enkelt. Og Farmand lod også til at synes, at det 

var en ganske udmærket plan. I hvert fald i begyndelsen. Indtil han havde set på i et par år! (Til 

George) Er du vred nu? (Og straks videre) Indtil han havde set på i et par år og var begyndt at tænke, 

at måske var det alligevel ikke nogen helt god ide, når det kom til stykket ... at måske havde Georgie-

boy her ikke helt det, der skulle til ... måske havde han ikke det der i sig! 

GEORGE (Stadig med ryggen til dem alle): Stop det der, Martha.  

MARTHA (Ondskabsfuldt triumferende): Fanden om jeg vil! Ser I, George, havde ikke ret meget ... 

drive ... han var ikke særlig ... aggressiv. Faktisk var han lidt af et ... (spytter ordet mod Georges ryg) 

... et FLOP! Et stort ... fedt ... flaprende ... FLOP! BANG! (Øjeblikkelig efter FLOP! smadrer George 

flasken mod baren og står der, stadig med ryggen til dem, med flaskehalsen i hånden. Der er helt 

stille, alle stivner. Så …) 

GEORGE (Næsten grædende): Jeg sagde stop, Martha.  

MARTHA (Efter at have overvejet, hvilken retning hun nu skal tage): Jeg håber virkelig, at den flaske 

var tom, George. Du vil vel ikke lade god sprut gå til spilde ... slet ikke med din løn. (George lader 

flasken falde på gulvet uden at bevæge sig) Ikke med din lille lektor-løn. (Til Nick og Honey) Jeg 

mener, han ville være ret ... uduelig ... til bestyrelsesmøder, fundraising. Han havde ikke nogen ... 

personlighed, hvis I ved, hvad jeg mener? Og det var skuffende for Farmand, som I nok kan regne ud. 

Så nu hænger jeg på det flop! 

GEORGE: Vender sig ... hold nu op, Martha ...  

MARTHA: ... den her SUMP i Institut for Historie ...  

GEORGE: ... hold op, Martha, hold nu op ...  

MARTHA (Hæver stemmen i takt med hans): ... som har giftet sig med direktørens datter, som 

forventes at være nogen, og ikke bare et eller andet nul, en eller anden bogorm, som er så forbandet 

... dybsindig, han er ude af stand til at drive det til noget som helst, en der ikke har nosserne til at 

gøre nogen stolte af ham ... OKAY, GEORGE! 

GEORGE (Først mere lavmælt, så højere, for at overdøve hende): Hold nu op, sagde jeg. Okay ... okay. 

(Synger): 

Who’s afraid of Virginia Woolf  

Virginia Woolf 

Virginia Woolf 

Who’s afraid of Virginia Woolf  

Early in the morning. 

(...) 

MARTHA: HOLD OP! 

(Kort stilhed) 
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HONEY (Rejser sig, går i retning af hallen): Jeg tror, jeg bliver dårlig ... jeg tror, jeg bliver dårlig ... jeg 

tror, jeg skal kaste op. Ud. 

NICK (Går efter hende): Åh, for guds skyld! Ud. 

MARTHA (Går efter dem, ser sig tilbage på George, fuld af foragt): Jesus! 

(Ud. George er alene tilbage på scenen. Tæppe.) 

(Nielsen, s. 40) (Albee, Signet, s.86) 

 

2. akt Walpurgisnacht (Valborgsaften)  
 

Historien om drengen og bogen 

I starten af 2. akt fortæller George en meget voldsom historie fra sin ungdom, om en 15-årig dreng. 

● Prøv at genfortælle historien? 

● Hvad handler den om? 

● Hvad fortæller George ikke? Hvorfor mon ikke? 

 

GEORGE (Stadig ved baren, roligt): Da jeg var seksten og gik på gymnasiet, under de puniske krige, 

var vi en gruppe, der altid tog ind til New York den første dag i sommerferien, før vi spredtes ud til 

vores familier, og om aftenen, plejede hele gruppen at gå ind på det her gin-brænderi, ejet af mafia-

faren til en af os – for det var under Det Store Eksperiment, eller Forbudstiden, som den mest kaldes, 

og det var dårlige tider for spiritus-lobbyen, men fine tider for svindlerne og politiet – så vi gik altså 

ind på det her gin-brænderi og drak med de voksne og lyttede til jazz. Og i denne her gruppe, var der 

engang den her femtenårige dreng, som et par år inden havde dræbt sin mor med et haglgevær – 

ved et uheld, et rent uheld, uden så meget som et ubevidst motiv, det er jeg ikke i tvivl om, ikke den 

mindste tvivl – og den her aften gik den her dreng med os, og vi bestilte vores drinks, og da det blev 

hans tur, sagde han, jeg vil gerne ha en børgin ... giv mig noget børgin, tak ... børgin og vand. Og vi 

andre, vi lo allesammen ... han var lyshåret og havde et ansigt som en kerub, og vi lo allesammen, og 

hans kinder blev røde, og farven steg op i nakken på ham, og den assisterende svindler, som havde 

taget imod vores bestillinger, fortalte folk ved nabobordet, hvad drengen havde sagt, og så lo de, og 

så fik flere det at vide, og latteren steg, og flere folk og mere latter, og ingen lo mere end vi gjorde, 

og ingen af os lo mere end drengen, som havde skudt sin mor. Og snart vidste alle i hele gin-bulen, 

hvad det var, man lo af, og alle og enhver begyndte at bestille børgin og lo, mens de gjorde det. Og 

efterhånden blev latteren selvfølgelig igen mere spredt, men den døde aldrig helt ud, for der var 

hele tiden nogen ved et eller andet bord, der bestilte en ny omgang børgin, og så brød endnu en ny 

omgang latter ud. Vi drak ganske gratis hele natten igennem, og vi fik champagne af ejerne, af 

gangster-faren til den ene af os. Og selvfølgelig havde vi tømmermænd næste dag, hver især alene i 

sit tog, på vej ud af New York, hver især med en voksens tømmermænd ... men det var den største 

dag i.… min ungdom. (Idet han siger ordet ungdom, rækker han glasset til Nick) 

NICK (Meget stille): Tak. Hvad ... hvad skete der med drengen ... drengen, som havde skudt sin mor? 

GEORGE: Det vil jeg ikke fortælle dig.  

NICK: All right. 

GEORGE: Den følgende sommer, på en landevej, med sin prøvekørertilladelse i lommen og faren til 

højre for sig på passagersædet, drejede han bilen, for at undgå et pindsvin, og kørte direkte ind i et 

stort træ. 

NICK (En næsten uhørlig bøn): Nej.  
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GEORGE: Han døde ikke, selvfølgelig. Og på hospitalet, da de fortalte ham, at hans far var død, 

begyndte han at le. Det har jeg fået fortalt, og hans latter steg og steg, og han ville ikke holde op, og 

det var ikke før de jog en nål ind i hans arm, ikke før det var sket, at hans latter langsomt dødede ud 

... hørte op. Og da han var kommet sig så tilpas meget af sine kvæstelser, at man kunne flytte ham 

uden risiko, hvis han skulle gøre modstand, blev han anbragt på en sindssygeanstalt. Det er tredive 

år siden. 

NICK: Er han ... stadig der? 

GEORGE: Åh, ja. Ja. Og jeg har ladet mig fortælle, at i de tredive år har han ... ikke ... ytret ... en ... 

eneste ... lyd. (En temmelig lang stilhed; i hvert fald 5 sekunder) MARTHA! (Pause) 

(Nielsen, s.47) (Albee, Signet, s.105) 

 

Kort efter nævner Martha noget om en bog, George havde skrevet og ville have udgivet, hvilket 

Marthas far forhindrede (Nielsen, s.63, 67-69) (Albee, Signet, s.139)  

● Hvad antydes der om bogen under den første omtale? 

● Hvad er det Martha tilsyneladende afslører lidt senere? 

● Hvorfor skriver George bogen?  

● Hvorfor vil han have den udgivet?  

● Og hvorfor forhindrer Marthas far det? 

 

George og Nick diskuterer 

Efter en lang samtale, som tenderer et skænderi, mellem Nick og George, samler George op på 

samtalen i noget der kan ligne et statement. 

● Prøv at gengive citatet med egne ord? 

● Hvad er det George giver udtryk for? 

● Karakteriser den holdning til livet, der ligger bag? 

 

GEORGE (Mod Nick, ikke til ham): Man påtager sig besværet at opbygge en civilisation ... at … at 

skabe et samfund baseret på principperne om ... principper … man bestræber sig på at formulere en 

kommunikerbar mening ud af naturens orden, en moral ud af den naturstridige uorden i 

menneskesindet ...man skaber regering og kunst, og indser, at de er, at de nødvendigvis må være, én 

og samme ting … man fører alt dette frem til det sørgeligste af alle punkter … nemlig det punkt, hvor 

der er noget at miste … og så med ét, tværs gennem al musikken, tværs gennem alle de 

meningsfulde toner af mennesker, der bygger, forsøger, lyder Dies Irae. Og hvad er det så? Hvad 

siger trompeten? Op i røven. Der er vel en form for retfærdighed i det, trods alt, efter alle disse år … 

op i røven. 

(Nielsen, s. 59) (Albee, Signet, s.130) 

 

Martha og George skændes - igen 

På et tidspunkt, hvor Nick og Honey er ude, bryder et voldsomt skænderi ud mellem Martha og 

George. 

● Hvad handler skænderiet om? 

● Hvordan oplever Martha sin position i ægteskabet? 

● Og hvordan oplever George tilsvarende sin position? 

● Hvad kommer der ud af skænderiet? 
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GEORGE (Med kun akkurat behersket vrede nu): Og du kan bare sidde der i din lænestol, sidde der 

godt tilbagelænet med ginnen sivende ud af mundvigen og ydmyge mig, pille mig fra hinanden ... 

HELE NATTEN LANG ... og det er bare helt i orden ... helt okay ... 

MARTHA: DU KAN TÅLE DET!  

GEORGE: JEG KAN IKKE TÅLE DET!  

MARTHA: DU KAN TÅLE DET. DET VAR DERFOR, DU GIFTEDE DIG MED MIG!! 

(Stilhed.) 

GEORGE (Stilfærdigt.): Det der er en desperat, syg løgn.  

MARTHA: HAR DU SLET IKKE FORSTÅET DET, IKKE ENGANG NU? 

(Nielsen, s. 77) (Albee, Signet, s.170) 

 

GEORGE (Roligt, nøgternt): Jeg er efterhånden så tilpas følelsesløs, at jeg kan holde dig ud, når vi er 

alene. Jeg hører ikke efter, hvad du siger ... eller, når jeg endelig hører efter, så sigter jeg fra, jeg 

reducerer alting til reflekser, så jeg ikke virkelig hører dig, det er den eneste måde at klare det på. 

(Nielsen, s.78) (Albee, Signet, s.172) 

 

MARTHA. Jeg er bralrende, og vulgær, og her i huset er det mig, der har bukserne på, for nogen skal 

jo have det, men jeg er ikke et monster. Det er jeg ikke. 

(Nielsen, s.78) (Albee, Signet, s.173) 

 

GEORGE: Du er et forkælet, selvforelsket, egenrådigt, sjofelt, fordrukkent ...  

MARTHA: KLIK! Det er sket. Hør her, jeg har ikke tænkt mig at prøve at nå ind til dig mere ... det har 

jeg ikke. Der var et øjeblik engang, måske, langt tilbage, et øjeblik, bare et øjeblik, hvor jeg kunne 

have nået ind til dig, hvor vi måske kunne have skåret gennem alt det her lort. 

GEORGE: Det tror jeg ikke på ... det tror jeg bare ikke på. Der findes ikke noget øjeblik ... der kommer 

aldrig mere et øjeblik, hvor vi kunne ... nå ind til hinanden. 

MARTHA (I forsvar igen): Tja, måske har du ret, skat. Du når aldrig ind til noget som helst. Du er ikke 

noget som helst. KLIK! Det er sket. I aftes ved fars selskab sagde det pludselig klik. (Frådende foragt, 

men der er vrede og tab nedenunder) Jeg sad der ved fars selskab og så på dig ... jeg så, hvordan du 

sad der, og jeg så på de yngre mænd omkring dig, mænd som alle var på vej et sted hen. Og jeg sad 

der og så på dig, og du var der ikke! Og så pludselig sagde det klik! Det var sket. Endelig. Og jeg har 

tænkt mig at brøle det ud, og jeg vil gøre lige, hvad der passer mig, og jeg har tænkt mig at lave det 

største det største brag, du nogensinde har hørt. 

GEORGE (Meget demonstrativt): Du kan lige prøve, og jeg skal tvære dig ud.  

MARTHA (Håbefuldt): Er det en trussel, George? Er det?  

GEORGE: Det er en trussel, Martha. 

(Nielsen, s.78) (Albee, Signet, s.174) 

 

George læser i en unavngiven bog 

Efter at have læst et uddrag af bogen højt, reagerer George voldsomt og overmandes af et 

sammensparet raseri. Sidste replik i 2. akt. 

● Hvad handler citatet om? 

● Hvad er der ved citatet, der får George til at reagere? 

● Og hvorfor reagerer han så voldsomt, så rasende? 
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GEORGE: ”Og den vestlige verden, tynget af smuldrende alliancer og en moral, der er for rigid til at 

kunne tilpasse sig de skiftende tider, er i sidste ende dømt til at ... gå under.” (Han ler kort, 

sørgmodigt ... rejser sig med bogen i hånden. Ude fra køkkenet høres Marthas latter og lyden af 

tallerkener, der smadres. Han står stille ... så samler han hurtigt al den vrede, han har hobet op i sig 

... han ryster ... han ser på bogen i sin hånd og, med et skrig, der er halvt knurren, halvt brøl, slynger 

han den mod klokkestrengen. Klokkerne ramler mod hinanden og ringer vildt. Han råber) Du kommer 

til at fortryde det her, Martha. Du kommer virkelig til at fortryde det.  

(Nielsen, s.86) (Albee, Signet, s.191) 

 

3. akt Exorcisme 
 

Martha og George 

Martha har en længere monolog, hvor hun taler om George, sin far og om at græde. Daddy græder, 

hun og George græder … 

● Hvad mener Martha med, at hun og George altid græder?  

● Hvordan skal vi forstå, det hun siger? 

● Hvad giver hun udtryk for i monologen? 

 

(Martha kommer ind, talende med sig selv)  

MARTHA: Hey, hey ... hvor er de henne, allesammen ...? (Det er åbenlyst, at hun er komplet ligeglad) 

Hva’ så? Lad mig falde, pluk mig som en skide ... hvad-ved-jeg ... krybende vinstok og kast mig over 

din skulder som en gammel sko ... George? (Hun ser sig omkring) George? (Stilhed) George! Hvad 

laver du: gemmer du dig, eller hvad? (Stilhed) GEORGE!! (Stilhed) Åh, for hel ... (Går hen til baren, 

laver sig en drink og underholder sig selv med følgende lille show): Svigtet! Forladt! Efterladt ude i 

kulden som en gammel missekat. HA! Kan jeg lave dig en drink, Martha. Jo, tak, George, det er 

meget venligt af dig. Sludder, Martha, sludder, jeg vil gøre hvad som helst for dig. Vil du, George? 

Jamen, jeg vil også gøre hvad som helst for dig. Ville du, Martha? Jamen, selvfølgelig, George. 

Martha, jeg har taget helt fejl af dig. Og jeg har taget helt fejl af dig, George. HVOR ER 

ALLESAMMEN!!! ”Voldbol Værtinden!” (Hun ler larmende af sit show, lader sig dumpe ned i 

lænestolen, falder til ro, ser nedslået ud, siger, blidt): Det er der vist ingen chancer for. Endnu blidere 

Ikke den mindste chance. 

(Babysludrer) Farmand? Farmand? Martha b(l)eved forladt’et, helt alene med sine egne slemheder 

klokken ... (skæver til et ur) ... etellerandet om morgenen. Farmand Hvid-mus; har du virkelig røde 

øjne? Har du? Lad mig se. Uhhhhh! Det har du! Det har du! Farmand, du har røde øjne ... fordi du 

græder hele tiden, gør du ikke, lille Farmand. Ja; det gør du. Du græder heeeeele tiden. JEG GIVER 

ALLE JER RØVHULLER INDTIL FEM TIL AT KOMME FREM FRA JERES GEMMESTEDER!! (Pause) Jeg 

græder også hele tiden, far. Jeg græder heeeele tiden; men langt inde i mig selv, så ingen kan se mig. 

Jeg græder hele tiden. Og George græder også hele tiden. Vi græder begge to hele tiden, og så, hvad 

gør vi så, så græder vi og samler vores tårer op og putter dem i fryseboksen, ned i de åndsvage små 

isbakkehuller (Begynder at le) lige indtil de er frosset til is (griner endnu mere) og så ... så putter vi 

dem… i vores… drinks (mere latter, som også er noget andet end det. Efter en ædru stilhed: trist) Jeg 

har vinduesviskere på mine øjne, fordi jeg giftede mig med dig ... baby! ... Martha, du ender med at 

bliver sangskriver (Rasler med isterningerne i glasset) PLING! (Gør det igen) PLING! (Fniser, og 

gentager det flere gange) PLING! ... PLING! ... PLING! ... PLING! (Nick dukker op, mens Martha 

klinger; han står i døren ude fra hallen og betragter hende; så kommer han endelig ind) 
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(Nielsen, s.86) (Albee, Signet, s.195) 

 

Martha beskriver George, og til dels deres forhold. 

● Hvordan beskriver og karakteriserer Martha George? 

● Hvad er det Martha her lægger vægt på i forholdet til George? 

● Hvordan har Martha det i deres forhold? 

● Hvad ligger der i Marthas sidste bemærkning? 

 

MARTHA:  ... George, som er et eller andet sted derude i mørket ... George, som er god mod mig, og 

som jeg rakker ned; som forstår mig, og som jeg fejer af; som kan få mig til at le, og jeg kvæler min 

latter; som kan holde om mig, om natten, så det føles varmt, og som jeg vil bide, så det bløder; som 

lærer de lege, vi leger, lige så hurtigt, som jeg kan nå at ændre reglerne; som kan gøre mig lykkelig, 

og jeg ønsker ikke at være lykkelig, og jo, jeg ønsker at være lykkelig. George og Martha: trist, trist, 

trist.  

NICK (Ekkoer, men stadig uden at kunne tro hende): Trist.  

MARTHA: ... som jeg ikke kan tilgive for at være faldet til ro; for at have set mig og sagt: det er godt 

nok til mig; som har begået den forfærdelige, sårende, fornærmende fejltagelse at elske mig, og skal 

straffes for det. George og Martha: trist, trist, trist.  

NICK (I vildrede): Trist.  

MARTHA: ... som bærer over med det ubærlige; som er rar, hvilket er grusomt; som er forstående, 

hvilket ikke er til at forstå ...  

NICK: George og Martha: trist, trist, trist.  

MARTHA:  En skønne dag ... ha! en skønne nat ... en skønne tåbelig, alkoholgennemvædet nat ... 

kommer jeg til at gå for vidt ... og enten brække ryggen på manden ... eller skubbe ham fra mig for 

altid ... hvilket er præcis, hvad jeg fortjener. 

(Nielsen, s.89) (Albee, Signet, s.201) 

 

Virkelighed og løgn - George og forældrene 

Der er en del mystik om, hvad der sandt og falsk i forhold til George, hans forældre og den uudgivne 

bog. 

● Hvorfor spiller George og Martha det spil med virkelighed og løgn, som man bl.a. ser i 

citatet? 

● Bliver vi som tilskuere klogere end Nick? Hvad er virkelighed og hvad er løgn? 

 

NICK: For helvede, jeg ved ikke, hvornår I to lyver, eller hvad.  

MARTHA: Det har du sgu ret i.  

GEORGE:  Det er heller ikke meningen.  

MARTHA: Præcis!  

... 

NICK: Var det efter, du slog dem ihjel? (George og Martha drejer omkring og stirrer på ham; der er en 

kort, grim pause)  

GEORGE (Udfordrende, trodsigt): Måske.  

MARTHA: Jep; og måske ikke.  

(Nielsen, s.94) ((Albee, Signet, s.211) 
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Den sidste leg: “Beretningen om barnet” 

Martha og George fortæller sammen, men ikke i enighed “beretningen om barnet”. 

Mod slutningen af beretningen lader George bomben sprænge: “Barnet” er omkommet i en 

trafikulykke.  

● I Martha og Georges fælles beretning om “barnet” er der meget, de er uenige om. Prøv at 

kortlægge et mønster i deres uenigheder? (Nielsen, s.102-109) (Albee, Signet, s.226) 

● Hvad får vi at vide om Martha og George og deres syn på hinanden gennem beretningen? 

“Læs” underteksten og giv et billede af deres gensidige opfattelser af hinanden? 

● Hvorfor mener George, at han har ret til at lade “barnet” omkomme? (Nielsen, s.112) 

((Albee, Signet, s.251) 

● Hvorfor reagerer Martha, som hun gør? 

● I afslutningen får vi antydningen af et svar på: Hvorfor George lod “barnet” omkomme. Hvad 

håber George, der kan komme ud af “barnets død”? 

● Deler Martha de forhåbninger?  

● Hvorfor er hun “... afraid of Virginia Woolf”? 

 

GEORGE (Kærligt): Jeg har ret til det, Martha. Vi har bare aldrig talt om det, det er det hele. Jeg 

kunne tage livet af ham, hvornår det passede mig.  

MARTHA: Men hvorfor? Hvorfor?  

GEORGE: Du brød reglen, skat. Du nævnte ham ... du nævnte ham over for en anden.  

MARTHA (Tårevædet): Nej, jeg gjorde ikke. Det har jeg aldrig gjort.  

GEORGE: Jo, du gjorde.  

MARTHA: Hvem? HVEM?  

HONEY (Grædende) Mig. Du nævnte ham over for mig.  

MARTHA (Grædende): JEG GLEMMER! Nogle gange ... nogle gange ... om natten ... når det er sent, og 

... alle andre snakker ... så glemmer jeg, og så vil jeg ... bare nævne ham ... men jeg ... JEG HOLDER 

IGEN ... jeg holder igen... men jeg har haft sådan lyst ... så tit ... åh, George, du har udnyttet det ... 

der var ingen grund til ... der var ingen grund til det her. Jeg nævnte ham ... ja, ja ... men du 

behøvede ikke at skubbe det ud over KANTEN. Du havde ikke behøvet at ... slå ham ihjel. 

(Nielsen, s.112) (Albee, Signet, s.243)  

 

NICK (Pause): Godnat. (Nick og Honey går ud; George lukker døren efter dem, ser sig omkring i 

rummet, sukker, samler et glas eller to op og bærer dem over til baren. Alt sammen roligt, blidt)  

GEORGE: Er der noget, du vil have, Martha?  

MARTHA (Ser stadig bort): Nej ... ingenting. 

GEORGE: Okay. (Pause) Sengetid.  

MARTHA: Ja.  

GEORGE: Er du træt?  

MARTHA: Ja.  

GEORGE: Også jeg.  

MARTHA: Ja.  

GEORGE: I morgen er det søndag; hele dagen.  

MARTHA: Ja. (En lang tavshed mellem dem) Var det virkelig ... var det virkelig nødvendigt?  

GEORGE (Pause): Ja.  

MARTHA: Det var... du var nødt til det?  
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GEORGE (Pause): Ja.  

MARTHA: Jeg ved ikke.  

GEORGE: Det var ... høje tid.  

MARTHA: Var det?  

GEORGE: Ja.  

MARTHA (Pause): Jeg fryser.  

GEORGE: Det er sent.  

MARTHA: Ja.  

GEORGE (Lang stilhed): Det bliver bedre. 

MARTHA (Lang stilhed): Det ... ved jeg ikke.  

GEORGE: Det gør det ... måske.  

MARTHA: Jeg er ... ikke ... så sikker.  

GEORGE: Nej.  

MARTHA: Bare ... os?  

GEORGE: Ja.  

MARTHA: Og vi kunne ikke...  

GEORGE: Nej, Martha.  

MARTHA: Jo. Nej.  

GEORGE: Er du okay?  

MARTHA: Ja. Nej.  

GEORGE (Lægger sin hånd blidt på hendes skulder, hun læner sit hoved tilbage, og han synger for 

hende, lige så blidt): 

Who’s afraid of Virginia Woolf  

Virginia Woolf 

Virginia Woolf ...  

MARTHA: Det ... er... jeg… George ...  

GEORGE: Who’s afraid of Virginia Woolf  

MARTHA Det ... er ... jeg… George ... Det… er… jeg ...  

(George nikker, langsomt) 

(Stilhed; tableau)  

Tæppe 

(Nielsen, s.113) (Albee, Signet, s.253) 

 

 

Sammenfattende spørgsmål 
 

Personer og relationer 

De to altoverskyggende karakterer i stykket er Martha og George. På baggrund af ovenstående prøv 

da at give en samlet karakteristik af: 

● Martha 

● George 

● Supplerende kan man se på Martha og Georges sprogbrug? Karakteriser den måde deres 

samtaler foregår og forløber på? 

● Er der noget i miljøet, der kan inddrages i karakteristikken og forståelsen af personerne? 



19 
 

● Der hersker på en og samme tid mere end ét 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? 

 

● Og prøv at beskrive Honey og Nicks roller i stykket 

 

● De 4 karakterer danner 2 par. Prøv gennem analyser af parrenes interne relationer, drømme, 

forhåbninger etc. at sammenligne de 2 par. Beskriv væsentlige forskelle og/eller ligheder?  

● Kan Martha og George lære noget af Nick og Honey? Og omvendt? 

● Det er indlysende, at Martha og Georges ægteskab ikke er lykkeligt og harmonisk. Hvad er 

gået galt? Og hvad har de gjort for at ændre på deres situation? 

● Hvor står Martha og George ved stykkets afslutning? 

 

 

Titlen (forts.) 

 

Titlen kan måske ses som “en nøgle” til stykket. Undersøg de 5 steder, hvor sangen (titlen) bliver 

fremført i stykket. (Nielsen, s. 7, 13, 44, 82, 115) (Albee, Signet, s.13, 26, 94, 182, 256) 

● Hvad karakteriserer situationerne? 

● Hvad bliver sangen “brugt til”? 

● George synger i slutscenen og Martha svarer: 

 “GEORGE: Who’s afraid of Virginia Woolf  

MARTHA: Det ... er ... jeg… George ... Det… er… jeg… ” 

(Nielsen, s. 115) (Albee, Signet, s.256)  

Hvorfor er Martha bange for Virginia Woolf? Hvad står Virginia Woolf for? Hvad 

symboliserer hun i denne sammenhæng? 

 

 

Opsamlende spørgsmål til tolkningen af Hvem er bange for Virginia Woolf? 

 

● Hvorfor hedder stykket Hvem er bange for Virginia Woolf? 

● Når vi ser eller læser stykket, bliver vi præsenteret for en række centrale kerneværdier - især 

vedrørende familien - som det amerikanske samfund byggede på i 1960’erne og til en vis 

grad også gør i dag. Undersøg hvilke værdier, der vendes og drejes i stykket?  

● Kernefamilien er et centralt begreb i amerikansk selvforståelse, og var det også, da stykket 

blev skrevet og opført. Hvilken rolle spiller forestillingen og ikke mindst forventningen om 

den perfekte familie? 

● Hvordan forholder stykket og dermed Albee sig til disse værdier? Hvad mener Albee om 

betydningen af disse værdier for det enkelte menneske og relationerne mellem mennesker? 

● Hvad er konsekvensen, hvis man ikke kan leve op til the american way of life? 

● Hvad lægger stykkets slutning op til? Giver Albee Martha og George en fremtid sammen? 

Hvordan kan deres fremtid se ud? 

● Opsamling: Hvad vil Albee fortælle os med Hvem er bange for Virginia Woolf? 

Er stykket en tragedie? 
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Perspektivering 
 

Stykkets slutning: 

● Diskuter slutningen. Hvad skal Martha og George gøre, hvis deres ægteskab skal blive bedre? 

Måske ligefrem lykkeligt?  

● Diskuter om deres ægteskab i det hele taget har en fremtid? 

● Diskuter og skriv en alternativ slutning (individuelt eller i grupper). 

● Diskuter jeres valg. 

 

Hvem er bange for Virginia Woolf? i dag: 

Da Who's Afraid of Virginia Woolf? blev opført på Billy Rose Theater på Broadway, New York den 13. 

oktober, 1962 vakte sproget og de seksuelle temaer som stykket indeholder, en del opsigt og 

forargelse.   

● Hvad tænker I om denne reaktion? 

 

Men bortset fra det fik stykket en stormende modtagelse og spillede helt frem til 16. maj 1964, 

hvilket giver 664 forestillinger. 

 

● Diskuter stykkets relevans i dag? 

● Hvad giver stykket til unge mennesker i dag? Kan unge “bruge” stykket? 

● Er stykket i det hele taget tidssvarende? Eller er det outdated? 

 

____________________________________________________________ 

 

Litteraturhenvisninger: 

 

Alle citater og henvisninger er til nedenstående udgave: 

1. Manuskript: Hvem er bange for Virginia Woolf? oversat af Madame Nielsen, 2017, udgivet af 

Teaterforlaget NORDISKA Aps International Performing Rights Agency 

https://nordiska.dk/vaerker/edward-albees-whos-afraid-of-virginia-woolf/ 

 

Og den engelsksprogede udgave: 

2. Edward Albee: Who´s Afraid Of Virginia Woolf? 

Signet, Penguin Books Ltd., 2006 (Revised Edition)  

 

Der henvises i citaterne på følgende vis: 

1. (Nielsen, s. xx) 

2. (Albee, Signet, s. xx) 

 

 

 

https://nordiska.dk/vaerker/edward-albees-whos-afraid-of-virginia-woolf/
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Links til supplerende materiale: 
 

Mht. de latinske citater som forekommer i teksten henvises til Wikipedia-artiklen og til 

oversættelsen i den engelsksprogede udgave. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Libera_me 

 

Edward Albee 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Albee 

 

Who´s Afraid of Virginia Woolf? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Who%27s_Afraid_of_Virginia_Woolf%3F 

 

Om Walpurgisnat 

https://www.kristendom.dk/kristendom.dk/moed-sankt-valborg 

https://da.wikipedia.org/wiki/Valborgsaften 

 

IBDB Internet Broadway Database 

https://www.ibdb.com/broadway-production/whos-afraid-of-virginia-woolf-2919 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Libera_me
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Albee
https://en.wikipedia.org/wiki/Who%27s_Afraid_of_Virginia_Woolf%3F
https://www.kristendom.dk/kristendom.dk/moed-sankt-valborg
https://da.wikipedia.org/wiki/Valborgsaften
https://www.ibdb.com/broadway-production/whos-afraid-of-virginia-woolf-2919

	AAT_Forside_undervisningsmaterialer_virginia_woolf
	Færdig udg. Hvem er bange for Virginia Woolf

