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Undervisningsmateriale til 

Sofokles: Antigone 
 

 

Indledning 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Carsten Landbo-Sørensen, gymnasiekonsulent 

ved Center For Undervisningsmidler UCN og lektor på Fjerritslev Gymnasium. 

 

Hvor kommer alt det spændende stof, alle de gribende fortællinger om menneskeskæbner 

fra? Havde tragediedigterne en overudviklet næse for de ulykkelige livsskæbner, det 

tragiske? Ja, det kan man godt sige, men de havde også en stor kapital at tære på, de 

antikke myter.  

De antikke tragedier er alle gjort af mytestof. Aristoteles skriver i værket Om digtekunsten 

om forholdet mellem myte og tragediegenren:  

 

I tragedierne derimod holder digterne sig til navnene på virkelige personer (som vi 

kender fra myterne, CLS) og grunden hertil er, at det er det mulige, der virker 

overbevisende.  

… 

Dette er også grunden til at vore tragedier, som allerede nævnt, kun henter deres 

stof fra nogle få slægter; thi da digterne søgte efter et stof, fandt de ikke så meget 

ved deres digteriske kunst som ved et tilfælde frem til, at de kunne anvende disse 

emner på en virkningsfuld måde i deres fabler. De er derfor nødt til at holde sig til de 

slægter, som er ramt af den slags ulykkelige begivenheder. 

… 

Oprindelig plejede nemlig digterne at udnytte den første den bedste fabel, men 

nutildags koncentreres de smukkeste tragedier om nogle få slægter, fx om Alkmaion, 

Oidipus, Orestes, Meleagros, Thyestes og andre lignende, som enten har lidt eller 

gjort noget frygteligt. 

(Aristoteles Om digtekunsten kapitel 9, 14 og 13, Erling Harsbergs oversættelse) 

 

Betyder det så, at vi skal have et indgående kendskab til myterne for at kunne se og opleve 

en tragedie? Både ja, og nej… 

Kendskab til myterne vil nok give os en genvej til en større forståelse af tragediernes 

tolkningsmuligheder, men samtidig må vi heldigvis også konstatere, at myternes temaer og 

konflikter ofte vil kunne forstås i en moderne kontekst, uden en egentlig mytologisk 

formidling. Det potentiale som myterne og dermed tragedierne har, giver mange muligheder 

og kan gå i et utal af retninger. 

Og netop pga. af sidstnævnte forhold virker tragedierne også i dag stærkt på os som 

teatergæster. Tragedierne er ganske vist antikke, men ikke antikverede. 

I den aktuelle opsætning af Antigone har instruktør Camilla Kold Andersen tilført et nutidigt 

perspektiv ved at kombinere Antigone med den tyske dramatiker Wolfram Lotz’ tekst Die 

Politiker. Denne vinkling vil også indgå i nærværende undervisningsmateriale. 
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Om undervisningsmaterialet 

Litteraturen kan deles op i tre hovedgenrer: epik, lyrik og drama, og tragedien er en 

undergenre af sidstnævnte. Som udgangspunkt kan der med god ret hævdes, at drama og 

dermed tragedier ikke skal læses, men ses og høres, da drama ikke blot er ord, men i lige så 

høj grad ageren. Så når vi tager fat på en græsk tragedie som Antigone skrevet ca. 441 

f.v.t., må vi erkende, at vi enten skal forholde os til en tekst eller i bedste fald skal forholde 

os til en ny opsætning af dramaet, som alt andet lige vil være en fortolkning af en 2500 år 

gammel tekst. Den moderne beskuers tilgang til dramaet vil derfor være ganske anderledes 

end beskuerens for 2500 år siden.  

Endvidere er det vigtigt at forstå, at datidens publikum til en vis grad kendte dramaets 

karakterer og myterne om dem. De forudsætninger kan man ikke forvente et moderne 

publikum har, hvilket stiller nogle andre krav til dramaturgen, scenografen, instruktøren og 

alle andre involverede. Krav om at gøre det der sker på scenen, relevant og interessant for 

et publikum 2500 år efter førsteopførelsen.  

Nærværende undervisningsmateriale vil udstikke nogle analytiske muligheder, der afhængigt 

af elevernes faglige viden og ønsker om fordybelse kan suppleres med studier af græsk 

oldtidshistorie, græsk mytologi og græsk dramatik. Der vil dog i materialet blive givet en kort 

introduktion til græsk drama, Sofokles og karaktererne Antigone og Kreon. Når der henvises 

til og citeres fra stykket, er det Marcel Lysgaard Lechs oversættelse fra 2019, udgivet på 

Hans Reitzels Forlag. Undervisningsmaterialet retter sig primært mod fagene 

oldtidskundskab og dansk, men vil også kunne bruges i flerfaglige sammenhænge. Fx. i et 

samarbejde mellem to eller flere af følgende fag: drama, oldtidskundskab, samfundsfag, 

dansk eller psykologi. 

Man kan vælge mange forskellige indgange til arbejdet med drama, så de nedenstående 

analyseredskaber er kun at betragte som redskaber i en værktøjskasse, man kan vælge frit 

fra. 

Nedenfor er der endvidere forslag til forskellige vinkler og perspektiveringsmuligheder, man 

kan vælge at benytte. Nogle af forslagene forudsætter, at man har læst tekstforlægget. 

Instruktøren Camilla Kold Andersen har tilføjet Wolfram Lotz: Die Politiker til tragedien. Det 

er en såkaldt ”taletekst” (hør uddrag https://youtu.be/m7gCk0Mv_x0 ), der beskæftiger sig 

med den moderne politiker i digterisk form. Teksten er en monolog, hvor et jeg taler om 

“politikeren” og dennes forhold til omverdenen. Teksten vil indgå i undervisningsmaterialet, 

men hovedfokus vil være på Antigone. Teksten forefindes pt kun på originalsproget, så 

citater fra ”taleteksten” vil være på tysk. 

 

Græsk drama og tragedien 
Det græske drama har formodentlig sin oprindelse i religiøse handlinger i forbindelse med 

forårsritualer. Disse ritualer går helt tilbage til mykensk tid, men det er først i 500-tallet f.v.t. i 

Athen, vi møder det drama, som vi kender i dag via de overleverede dramatiske værker, 

hvoraf Sofokles’ Antigone er et af de mest kendte. 

https://youtu.be/m7gCk0Mv_x0
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De dramaer vi kender i dag, blev opført som en del af de store dramakonkurrencer, der hvert 

år fandt sted i Athen, og som med tiden samlede folk fra både nær og fjern. 

Betingelserne var, at man som dramatiker kunne tilmelde sig konkurrencen, hvis man kunne 

stille med tre tragedier og et satyrspil. Slap man igennem udvælgelseskomiteens nåleøje, 

var man en af tre dramatikere, der hver fik én dag, hvor ens dramaer skulle opføres. På 

sidstedagen udpegede et dommerpanel en vinder af konkurrencen.  

Man regner med, at der blev opført mange hundrede tragedier i det 5. århundrede f.v.t., men 

der er kun bevaret 32. De overleverede tragedier tilskrives 3 dramatikere: Aischylos (525-

456 f.v.t.) 7 tragedier, Sofokles (496-406 f.v.t.) 7 tragedier, heraf Antigone, og Euripides 

(485-406 f.v.t.) 18 tragedier.  

En tragedie er kendetegnet ved at være præget af stor alvor og have en ulykkelig eller 

ligefrem katastrofal slutning. Aristoteles så tragediens formål som en renselse (katharsis) af 

tilskuernes følelser - af sjælen, gennem de stærke følelser tragedien fremkalder, såsom frygt 

og medlidenhed. 

Tragediens karakterer er som tidligere nævnt hentet i myterne, således også Antigone og 

Kreon. Men i det her tilfælde er det uvist, hvor stort et kendskab tilskuerne havde til 

hovedpersonernes mytologiske baggrund. Hverken Antigone eller Kreon har været 

fremtrædende mytologiske figurer, så måske er de lige så meget formet af tragediedigterne 

som af myterne. Men grundfortællingen har formodentlig været kendt stof. 

Der er ofte én central person, den tragiske helt, og et tragisk plot, der oftest er bygget op om 

et skyldsspørgsmål. Dette skyldsspørgsmål kan umiddelbart se ganske simpelt ud, men som 

tragedien udspiller sig, bliver tilskuernes umiddelbare opfattelse udfordret. I det hele taget er 

skyldsproblematikken central i tragedier. 

I Antigone er skyldsspørgsmålet lidt mere kompliceret. I de fleste tragedier kan skylden i 

forbindelse med selv de forfærdeligste handlinger drages i tvivl, hvilket blandt andet er affødt 

af det forhold, der er mellem tilskuernes viden og den viden koret og andre agerende har. 

Tilskuerne ved i princippet det samme som forfatteren, mens ex. korets viden er bundet op 

på den handling, der udspiller sig. Det vil sige, at tilskuerne oftest godt ved, hvad der sker 

med protagonisten og antagonisten, for de kender myterne om dem. Det sidste har måske 

ikke helt været tilfældet med Antigone.  

 

Opførelsen af tragedierne foregik på det store Dionysosteater, og var lagt i forholdsvis 

stramme rammer.  

Det gjaldt alt lige fra antal aktører - skuespillere og kor; aktørernes køn - udelukkende 

mænd; hvad der kunne vises - ex. skulle mord og selvmord forestille at foregå udenfor 

scenen; til opbygningen af selve tragedien.  

En typisk tragedie bestod af: 

● Prolog: Indledningstale 

● Parados: Korets indgangssang 

● Episode: Dialogpartier og monologer 

● Stasimon: Korpartier (flertal: stasima) 

● Exodos: Korets udgangssang  

 

En inddeling i akter, som vi kender fra nyere dramatik, brugte man altså ikke, derimod 

bestod forløbet af en vekslen mellem episoder og stasima. 
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Disse formelle krav kendte tilskuerne, og som tidligere nævnt, var de formentlig i et eller 

andet omfang bekendte med mytestoffet tragedierne byggede på. I de næste afsnit vil vi se 

på myterne om Antigone og Kreon, men først en kort introduktion til Sofokles. 

 

Sofokles (496 f.v.t. - 406 f.v.t.) 
Sofokles var en stor dramatiker og tillige en fornyer af rammerne for det antikke drama. 

Samtidig var han særdeles aktiv i Athens politiske liv, og bestred flere vigtige poster. Men 

vigtigst i denne her sammenhæng er hans store bidrag til tragediedigtningen.  

Han var som nævnt en af de 3 vigtigste græske tragediedigtere. Sammen med Aischylos og 

Euripides har han skrevet de antikke tragedier, som vi kender i dag. Der er dog kun bevaret 

en mindre del af alle de skrevne tragedier i komplet form. Men vi ved, gennem 

undersøgelser af tekstfragmenter, at de tre digtere har skrevet mange flere tragedier end de 

overleverede. Sofokles samlede produktion var på o. 123 skuespil, hvoraf vi i dag har 7 i 

komplet form. At Sofokles var en både populær og dygtig tragediedigter vidner ca. 20 

førstepladser ved de årlige skuespilkonkurrencer i forbindelse med Dionysosfestlighederne 

om - en rekordpræstation. 

Sofokles tragedier kredser overvejende om to centrale temaer. Det ene tema er forholdet 

mellem guder og mennesker, og det andet centrale tema er af mere politisk art og er 

forholdet mellem den enkelte og samfundet. Skal man altid acceptere samfundets og 

dermed fællesskabets afgørelse, selvom det går imod ens egne idealer og moralske 

kompas? Det sidste tema ser vi udfoldet i Antigone. 

 

Forhistorien til Antigone 

Tragedien Antigone bygger på de mytekredse, der beretter om Agenors slægt og Kampene 

om Theben. Det er mytestof, der har givet anledning til flere tragedier, hvoraf nogle få 

stykker har overleveret. Og det er i disse myter Sofokles har fundet sine karakterer og deres 

historie. En særlig status har Aischylos’ tragedie Syv mod Theben, for her får man 

forhistorien til Antigone. Det må betragtes som ubestrideligt, at Sofokles har ladet sig 

inspirere af Syv mod Theben.  

Sofokles har foruden Antigone skrevet Ødipus, der også bygger på mytekredsene Agenors 

slægt og Kampene om Theben. 

Derudover peges der ofte på Homers Iliaden som inspirationskilde for Antigone. Her kan 

striden mellem Kreon og Antigone sammenlignes med konflikten mellem Agamemnon og 

Achilleus (om Hektors lig). 

 

De begivenheder der ligger forud for hændelserne i Antigone, kan kort skitseres som følger: 

Da sandheden om Ødipus kommer frem, bliver han fordrevet fra Theben, og hans to sønner 

Eteokles og Polyneikes aftaler at deles om magten, således at de hver regerer et år ad 

gangen. Den aftale holder kun et år, for da Eteokles skal afgive magten, nægter han, og det 

ender med, at Polyneikes må tage flugten til Argos, hvor han bliver gift med kongen 

Adrastos´ datter. Adrastos lover Polyneikes, at han vil hjælpe ham til at generobre Thebens 

trone. Der udpeges syv anførere heriblandt Adrastos og Polyneikes, som hver især skal 

angribe en af Thebens porte. Denne myte blev grundlaget for Aischylos´ tragedie Syv mod 

Theben. Kampen om Theben ender med, at Theben forsvarer sig succesfuldt, men både 

Eteokles og Polyneikes dør. Tragedien fuldbyrder altså fortællingen om kong Laios´ slægts 

forbandelse. 
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Og herfra bygger Sofokles så sin tragedie om Antigone op. Antigone har ellers ikke har haft 

en rolle i Aischylos´ tetralogi Ødopodien 

Syv mod Theben blev som et af de første stykker genopført (hvad der ikke var tradition for), 

og her blev der formodentlig tilføjet passager, hvor Antigone optrådte og gav udtryk for sin 

vilje til at begrave Polyneikes, trods de thebanske lederes forbud. Og Ismene gav udtryk for 

sin frygt og bekymring for Antigones forehavende. 

Disse tilføjelser og Sofokles´ tre tragedier om Laiosslægten og Euripides´ De bønfaldende 

kvinder og Fønikerinderne er et eksempel på, hvordan de forskellige tragediedigtere lader 

sig inspirere af hinanden. 

 

Antigone 
Antigoneskikkelsen bliver - så vidt vides - først almindelig kendt i midten af det femte 

århundrede f.v.t. formentlig kraftig befordret af Sofokles´ tragedie. men man må dog 

formode, at skikkelsen og konflikten har været bekendt for mange, også før tragedien blev 

opført. 

Hun er en vigtig skikkelse i mytekredsen Kampene om Theben. der er dog ikke nogen 

vidnesbyrd om, hvor stort et kendskab, der var til myten om hende, men efter Sofokles´ 

tragedie Antigone tyder meget på, at det blev en ganske populær myte. 

Antigone er også en del af persongalleriet i Ødipus i Kolonos, og i Aischylos´ Syv mod 

Theben. Man har gennem fragmenter kendskab til, at Antigone også optræder i andre 

tragedier, men ikke i hvilket omfang og i hvilken skikkelse. 

Senere kan man læse om Antigone i mytografien Apollodoros´ Bibliotheke fra o. 2. 

århundrede f.v.t. 

 

Kreon 
Kreon er en del af mytekredsene Agenors slægt og Kampene om Theben. Han er søn af 

Menoikeus og bror til Iokaste, kong Ødipus' mor og hustru.  

Han spiller en vigtig rolle i Sofokles´ tragedier Kong Ødipus og Antigone. 

I den første optræder han som Ødipus´ svoger, og i den anden som den ubøjelige hersker, 

der kommer i åben konflikt med Antigone. 

 

Arbejdsspørgsmål til analysen af Antigone 

 

Om tragedien og forfatteren og tiden: 

● Hvad er en tragedie? Hvilke ideer havde bl.a. Aristoteles om tragediens funktion? 

● Hvilken rolle og funktion havde teatret på Sofokles´ tid? 

● Hvem var Sofokles? Hvad ved vi om ham? 

 

Om opførelsen af Antigone: 

● Beskriv opsætningen af en tragedie i antikkens Athen i midten af det femte 

århundrede f.v.t., ud fra hvad vi kender til forholdene? 

● Beskriv opsætningen af Antigone på Aalborg Teater i år 2022? 

Fokusér især på den del af forestillingen, hvor stykket Antigone opføres. 

● Er der forskelle? Hvilke? Overvej hvorfor? 
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Tragediens opbygning (se evt. Aristoteles): 

● I de sidste mange hundrede år har man inddelt et drama i akter, men hvilke dele 

består den græske tragedie af? Og hvordan er Antigone opbygget? 

● 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?  

● Overholder Antigone kravet om De tre Enheder? 

● Kender I andre eksempler på brugen af De tre Enheder? 

 

Medvirkende og roller: 

● Hvor mange medvirkende er der i Antigone? 

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

funktioner? 

● Hvem er hovedpersonen, protagonisten? Og er der en antagonist? Diskuter hvem og 

hvorfor? 

● Hvad er korets rolle i tragedien? 

 

Handlingsforløbet i Antigone: 

● I kan med fordel udbygge jeres kendskab til forhistorien ved at se på myterne om 

Ødipus og Kampene om Theben. 

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

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

● Diskuter derefter hvad konflikten i Antigone er?  

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

højdepunkt? Hvordan afvikles og løses konflikten? 

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

den/de modeller I kender fra andre sammenhænge? Men I kan også inddrage 

Aristoteles igen… 

 

Personerne: 
Til arbejdet med personerne er der indsat en lille citat-mosaik fra Antigone. Dyk også selv 

ned i teksten og find citater der understøtter jeres analyse. Tallene henviser til linjenummer i 

ovennævnte udgave af Antigone. 

 

Antigone 

● Hvem er Antigone? Hvad ved vi om hende og hendes baggrund? 

● Karakteriser Antigone? Hvilke karaktertræk er fremtrædende hos hende? 

● Antigone handler på en måde, hvor hun ved, at udfaldet er givet, men hvad er 

hendes egen forklaring på disse handlinger? 

● Diskuter hvorfor Antigone handler, som hun gør. Begrund jeres svar. 

● Er I enige i hendes valg? Begrund jeres svar. 

 

Antigone-citater: 

2-6: Antigone til Ismene:  

Hvad giver Zeus mon nu af Ødipus’s ulykker  

til os to, der er ladt tilbage i livet her? 
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Der er jo ingen smerte, ingen ødelæggelse  

nej, intet ækelt, intet æreløst tilbage af  

vores ulykker, jeg ikke selv har været vidne til. 

 

21-30: Begravelsen af vore brødre? Èn får ære nok  

af Kreon, mens den anden ingen ære får:  

Eteokles, forlyder det, vil han nu dække til  

med jordens muld - det mener han er lov og ret - 

så han kan æres af de døde i underverdens dyb.  

Men Polyneikes’ lig - hvor ynkelig en død -  

har han beordret, siger man, at borgerne ikke må  

begrave eller besynge med grådkvalt klagesang,  

nej, ubegrædt og ubegravet skal han ligge - som  

en skat af kød for vilde fugles sultne blik. 

 

33-38: Nu kommer han (Kreon, CLS) så for at gøre sin befaling klar 

for dem der endnu ikke har hørt den. Denne sag 

er yderst vigtig: Handler man imod hans bud, 

så dræbes man ved folkestening offentligt. 

Ja, sådan er det altså, og du kan hurtigt vise mig, 

om du er ædel eller kun kujon af fornem slægt. 

 

45-46: Men jeg begraver ham, min bror; begraver også din, 

når du ikke vil. Jeg vil jo aldrig selv forråde ham! 

 

58--64: Ismene svarer Antigone: 

Nu er vi helt alene her, og tænk så på, 

hvor voldsom død vi får, hvis vi i strid med loven nu 

tilsidesætter kongens ordre og hans magt. 

Alt dette skal vi overveje, for vi er jo født  

som kvinder, så hvordan kan vi stå op mod mænd? 

Og vi regeres af en overmagt, så derfor må  

vi bøje nakken, selv når ordren føjer ondt til ondt. 

 

93-97: Antigones afsluttende bemærkning til Ismene: 

Hvis det er, hvad du mener, vokser blot mit had til dig, 

med rette vil den døde også give dig et hadets knus. 

Så lad du bare mig og min egen dumheds plan 

nu blive udsat for det værste, for jeg lider, hvad 

det skulle være, og jeg dør en ædel død derved. 

 

443: Antigone til Kreon om begravelsen af Polyneikes: 

Jeg tilstår, at jeg gjorde det og nægter ingenting. 

 

448: Om forbuddet (ordren) mod at begrave Polyneikes: 

Det vidste jeg naturligvis. Det var jo ganske klart! 

 

450-457: Nej, denne ordre kom jo ikke til mig fra Zeus. 
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Og Dike, som blandt underverdensguder bor,  

har ikke pålagt mennesker en sådan lov. 

Det faldt mig ikke ind, at dine ordrer gav dig kraft 

til, at du selv, en dødelig, kunne overtræde de 

uskrevne og urokkelige love, guderne har sat. 

De er jo ikke fra idag og ikke fra i går, 

men evige, og ingen ved, hvornår vi så dem først. 

Af guder skal jeg ikke dømmes for at bryde dem,  

fordi jeg frygter én mands stolte sind. 

 

553: Jeg nærer ikke fjendskab. Jeg deler kærlighed. 

 

471-472: Korets reaktion på Antigones handling og forsvar: 

Den barske arv, det afkom fik fra sin barske far, 

gør, at hun aldrig lærte, at i modgang skal man bøje sig. 

 

858-862: Antigone til koret om sin slægts skæbne: 

Du rørte de tanker, der piner mig allermest, 

igen og igen pløjes der 

op i min sorg over far og vores 

skæbners fælles fald, 

Labdakos´ berømte slægt. 

 

876-882: Antigone om egen skæbne: 

   Ubegrædt, ukær, ugift 

føres jeg elendig ad 

denne vej, der venter mig. 

Aldrig mere må jeg stakkel skue 

himmellysets hellige øje, 

og ingen, der har mig kær, vil 

begræde min tåreløse skæbne. 

 

937-943: Antigone føres ud til eksekvering af dommen: 

Thebens land, du min fædrene by, 

I guder for min slægt, 

jeg føres bort, ja, uden tøven! 

Se på mig, I Thebens herskere, se, hvad den 

sidste af vores kongeslægt alene 

bliver udsat for af disse mænd, fordi 

jeg respekterede fromhed. 

 

Kreon 

● Hvem er Kreon? Hvad er hans baggrund? 

● Karakteriser Kreon? Hvilke karaktertræk er fremtrædende hos ham? 

● Kreon er umiddelbart ubøjelig i sin beslutning om Polyneikes´ lig. Hvad vil han 

gerne opnå? Gør rede for de valg, han træffer undervejs, og prøv at forklare, 

hvorfor han træffer dem?  

● Hvilke konsekvenser får Kreons valg? 
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● Hvad får ham til at skifte holdning til sidst i stykket? Karakteriser hans 

udvikling. 

● Hvad er grunden til hans skæbne? 

● Diskuter om I synes, at Kreons valg er i orden? Hvorfor det ene eller det 

andet? Kunne Kreon have valgt anderledes? 

 

Kreon-citater:  

173-175: Kreon efter overtagelsen af magten: 

Og derfor har jeg nu den fulde magt og tronen her, 

fordi jeg er den sidste slægtning, som de døde har. 

 

175-177: Det er umuligt at forstå en mands, hvem end han er, 

moral og tankegang og dømmekraft, førend han har 

ved lovgivningens magtbrug vist sit sande værd. 

 

182-183: Og den som sætter sin familie før sit land,  

ham gider jeg overhovedet ikke tale om. 

 

185-191: … hvis jeg ser en ødelæggelse 

på vej mod byens folk, der skal kunne leve trygt, 

og den mand som har ondt i sinde mod mit land, 

bliver aldrig ven af mig, for jeg ved godt, at det 

er landet, som er vores redning, venner får vi kun, 

når fædrelandets kurs er ret og rigtigt sat. 

Ved sådanne principper gør jeg byen stor igen! 

 

670-679: Kreon i samtale med Haimon om Antigones dom: 

Nej, man skal lystre byens valgte magthaver 

i alt, ja, både stort og småt, retfærdigt eller ej. 

Ulydigheden knuser byer, ja, den river folk 

og hjem itu, den bryder spyd, der står ved spyd 

i kamp, så alle flygter. Lydigheden derimod 

hos dem, der holder rette kurs, den frelser flest. 

Så derfor skal man værne godt om disciplin, 

og vi må aldrig lade kvinder undertrykke os! 

Og mister man sin magt, så lad det være til en mand. 

 

726-727: Så folk på vores alder skal belæres om forstand 

af en, der er så ung og har så lidt fornuft? 

 

1095-1097 og 1102 og 1105-1106 og 1113-1114: Kreon i dialog med koret 

efter Teiresias har forladt scenen: 

Jeg ved det selv! Er helt forvirret i mit sind. 

At bøje sig er særligt slemt for mig; står jeg imod, 

slår ødelæggelsens kraft nu modet i mit sind itu. 

… 

Det mener du, jeg virkelig skal gøre: Bøje mig? 

… 
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Hvor er det hårdt, men jeg må afstå fra mit hjertes mål 

og gøre det, for kampen mod Nødvendighed er tabt! 

… 

Jeg frygter, man skal efterleve fuldt og fast den lov, 

der gælder alle, til den dag, hvor vores liv er slut. 

 

 

Om årsag og skyld og konsekvenser 

● Hvordan forklarer Antigone og Kreon hver især de beslutninger, der fører til 

den tragiske afslutning? (se også citaterne ovenfor) 

● Hvad giver Ismene, Haimon og koret udtryk for? 

● Hvem er Teiresias? Hvad er hans rolle i stykket? Hvad giver han udtryk for? 

● Diskuter de forskellige udlægninger af de tragiske hændelser. Er der et klart 

svar på “årsag-skyld”-problematikken? 

● Find selv flere steder i stykket, der kan underbygge jeres svar. 

 

519-525: Antigone og Kreon taler om begravelse:  

Antigone: Men det er Hades’ lyst, at alle følger denne skik (at begrave de 

døde, CS) 

Kreon: Men ikke at en helt og en kujon har samme ret. 

Antigone: Hvem ved, om det gør nogen forskel hos de dødes flok? 

Kreon: Man elsker ikke sine fjender, blot fordi de dør. 

Antigone: Jeg nærer ikke fjendskab. Jeg deler kærlighed. 

Kreon: Hvis kærlighed er lige dig, så del din kærlighed 

dernede. Mens jeg er til, får kvinder aldrig nogen magt. 

 

773-780: Kreon, efter at have ændret dødsdommen over Ismene, men 

fastholdt, at Antigone skal dø: 

Jeg bringer hende ud et ensomt sted, hvor ingen går, 

og gemmer hende levende dybt i en klippegrav, 

med mad nok til at undgå blodskylden for hendes død. 

Kun Hades respekterer hun, så ham kan hun 

vel bede til, at han vil frelse hende fra at dø. 

Hvis ikke lærer hun omsider nok. at skønt 

hun viser døden al respekt, er sådan bøn omsonst. 

 

58--64: Ismene til Antigone om umuligheden i at bryde Kreons ordre: 

Nu er vi helt alene her, og tænk så på, 

hvor voldsom død vi får, hvis vi i strid med loven nu 

tilsidesætter kongens ordre og hans magt. 

Alt dette skal vi overveje, for vi er jo født  

som kvinder, så hvordan kan vi stå op mod mænd? 

Og vi regeres af en overmagt, så derfor må  

vi bøje nakken, selv når ordren føjer ondt til ondt. 

 

705-711: Haimon til Kreon: 

Nu skal du ikke have en sådan tankegang, 

at det, du siger, intet andet, er korrekt! 
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For den som tror, at han er overlegen i forstand, 

i tungens talekunst og i sin tankegangs moral, 

han viser sig jo, når man åbner ham at være tom. 

Den mand, der selvom han er klog, bliver ved at lære nyt, 

skal ikke skamme sig, fordi han bøjer sig i ny og næ, … 

 

737-739: Haimon: Den by, der ejes af en enkelt mand, er ingen by. 

Kreon: Regenten ejer altså ikke mere sin egen by? 

Haimon: Du kunne herske fint alene i ødemarken. 

 

742-745: Kreon: Din lille flab, ved at bestride, hvad der er min ret. 

Haimon: Fordi du tager fejl af, hvad retfærdighed er. 

Kreon: Fordi jeg respekterer mine magtbeføjelser? 

Haimon: Du sjofler guders ære, mens du taler om respekt! 

 

1015-1019: Teiresias til Kreon: 

Din tankegang har medført, byen nu er blevet syg,  

for alle vores offersteder, arner, altre, alt 

er fyldt med fugle og med hunde, der har holdt en fest 

med kød fra Ødipus´ stakkels søn, der ligger, hvor han faldt.  

Så guderne vil ikke acceptere offerbøn … 

 

1024-1028: Det at begå en fejl er noget, alle mennesker gør,  

men det er ikke tåbeligt, hvis man har fejlet stort 

og kommer i problemer at glemme alt om stædighed 

og lede efter midlet til at rette fejlen op. 

Påståelighed er Dumheds adelsmærke, ved du nok. 

 

471-472: Korets reaktion på Antigones handling og forsvar: 

Den barske arv, det afkom fik fra sin barske far, 

gør, at hun aldrig lærte, at i modgang skal man bøje sig. 

 

1172-1178: Koret i dialog med Budbringeren: 

Kor: Du kommer vist med alvorsnyt om vores kongehus? 

Budbringer: Ja, det er dødt, og skylden har de levende! 

Kor: Hvem dræbte, og hvem ligger død, fortæl os det! 

Budbringer: Haimon ligger i sit blod forvoldt af slægtens hånd. 

Kor: Ved faderhånden eller tættere endnu på ham? 

Budbringer: Det var med egen hånd. Han rasede over faders mord! 

Kor: Vor spåmand! Alt du forudsagde, var korrekt. 

 

1247-1250: Koret da Kreon kommer med liget af Haimon: 

Kor: Se der kommer vores herre selv 

med ødelæggelsens klare tegn 

i sine hænde, ikke forårsaget af andre, 

så hårdt at sige, men helt hans egen fejl. 

 

1348-1353: Korets afsluttende replik: 
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Forstand er lykkens vigtigste og 

fremmeste del, og det guddommelige 

skal vises respekt. Hårde ord fra 

stolte mænd straffes med hårde slag, 

og med alderen 

forstår de da forstandens kraft! 

 

Tragediens tematik 
Antigone er en tragedie, der rummer mulighed for at diskutere flere forskellige tematikker. 

Her skal ikke gives et absolut svar på, hvad der er hovedtema og underliggende temaer, 

men i stedet opstilles der en række temaer og tematiske modsætningspar i 2 grupper, som I 

kan diskutere i forhold til stykket og jeres analytiske arbejde. 

Til hvert modsætningspar er der stikord, henvisninger og måske et citat. 

 

Men før I tager fat på de tematiske modsætningspar, vil det være en god indgang at tage en 

diskussion om, hvem der har ret: Kreon eller Antigone?  

Bemærk at tragedien er knap 2500 år gammel, så jeres diskussioner vil sandsynligvis have 

indlejret overvejelser og tankesæt fra antikken til vores tid. Det kan berige diskussionen, 

men også føre til forviklinger om, hvad der er moralsk, religiøst, samfundsmæssigt etc. rigtigt 

eller forkert. 

 

Diskussion: ANTIGONE over for KREON 

Start i gruppen med at tage en fordomsfri og ubegrænset diskussion af forholdet 

mellem Antigone og Kreon. Prøv at se situationen fra alle sider til alle tider. Hvad 

taler for og imod de synspunkter begge giver udtryk for? Antigone står som 

‘protagonisten’ og Kreon som ‘antagonisten’, kan man anfægte denne rollefordeling?  

Jeres diskussion behøver ikke at føre til en form for enighed eller til nogle entydige 

svar, men husk på, hvad der kommer frem i diskussionen, når I går videre til at 

arbejde med de tematiske modsætningspar. 

 

Familie over for stat 

Individ over for samfund 

Privat over for offentlig 

Det er ret indlysende, at Antigone repræsenterer familiesynspunktet og Kreon staten. 

I den sammenhæng kan man også anstille andre tematiske modsætninger, som vist 

ovenfor. Men hvordan argumenterer de hver især for deres synspunkter? Og hvad er 

det Sofokles lægger vægt på hos de to kombattanter og deres holdninger? 

 

44-48: Ismene: Vil du begrave ham? Det er forbudt i byen nu! 

 

Antigone: Men jeg begraver ham, min bror; begraver også din, 

når du ikke vil. Jeg vil jo aldrig selv forråde ham! 

 

Ismene: Det gør du ikke! Kreon har forbudt at gøre det! 

 

Antigone: Det er da min familie! Han skal ikke blande sig! 
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173-191: Kreon: Og derfor har jeg nu den fulde magt og tronen her, 

fordi jeg er den sidste slægtning, som de døde har. 

Det er umuligt at forstå en mands, hvem end han er, 

moral og tankegang og dømmekraft, førend han har 

ved lovgivningens magtbrug vist sit sande værd. 

Mit synspunkt er, at den der lægger hele byen kurs, 

men uden at formå at følge de bedste råd, 

og derfor ikke siger, hvad han vil, af frygt, 

han er den værste type mand. det har jeg altid ment. 

Og den som sætter sin familie før sit land, 

ham gider jeg overhovedet ikke tale om. 

For Zeus, der altid skuer alt som sker, skal vide, at 

jeg ikke tier, hvis jeg ser en ødelæggelse 

på vej mod byens folk, der skal kunne leve trygt, 

og den mand som har ondt i sinde mod mit land, 

bliver aldrig ven af mig, for jeg ved godt, at det 

er landet, som er vores redning, venner får vi kun, 

når fædrelandets kurs er ret og rigtigt sat. 

Ved sådanne principper gør jeg byen stor igen! 

 

Find selv flere steder i stykket, der kan understøtte jeres arbejde med tematikken! 

 

 

Mennesker over for guder 

Verdsligt over for religiøst 

Kultur over for natur 

Dette er en mere kompleks tematisk sammenstilling af par, som involverer flere 

positioner. Men sammenhængen er ikke til at komme uden om. 

Kreon er med menneskenes, statens love på sin side i sin gode ret til at handle, som 

han gør, men kan man sætte de menneskelige love over de guddommelige (at fx et 

lig skal begraves ordentligt)? Det verdslige over det religiøse? Hvilke guder 

påberåber Antigone sig? Og hvordan forholder Kreon sig til guderne? Og hvilken 

rolle spiller naturen, kig her især på Teiresias dialog med Kreon i 5. Episode?  

Antigone repræsenterer naturens lov, den familiære kærlighed, kærligheden som 

princip - også i forbindelse med dødsfald; og repræsenterer Kreon så kulturen? 

Hvordan kommer det til udtryk i stykket? 

De to citater nedenfor er tænkt som en indgang til tematikken, grav selv dybere i 

stykket! 

 

Antigone til Kreon om mennesker og guder: 

450- 455: Nej, denne ordre (om ikke at måtte begrave Polyneikes, CLS) kom jo ikke 

til mig fra Zeus. 

Og Dike, som blandt underverdensguder bor, 

har ikke pålagt mennesker en sådan lov. 

Det faldt mig ikke ind, at dine ordrer gav dig kraft 

til, at du selv, en dødelig, kunne overtræde de 

uskrevne og urokkelige love, guderne har sat. 
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Teiresias til Kreon om konsekvenserne af Kreons gøren og laden: 

1015-1022: Din tankegang har medført, byen nu er blevet syg, 

for alle vores offersteder, arner, altre alt 

er fyldt med fugle og med hunde, der har holdt en fest 

med kør fra Ødipus’ stakkels søn, der ligger hvor han faldt. 

Så guderne vil ikke acceptere offerbøn 

og flammen fra vores offerbål, der brænder knogler op, 

mens fuglesangens støj nu ikke giver sikre tegn,  

for de har spist af død mands blodige og fede væv. 

 

 

Mandligt og kvindeligt 

Modsætning mellem det mandlige og det kvindelige er en ofte set tematisering af 

forholdet mellem Kreon og Antigone. Om den har været bevidst hos Sofokles, er nok 

mere tvivlsomt, men det gør ikke tematiseringen mindre spændende set i et nutidigt 

perspektiv. Denne tematik indbefatter også en inddragelse af Antigones søster 

Ismene. Nedenfor et par citater, der kan fungere som en igangsætter af en 

diskussion om temaet og dets relevans for dels forståelsen af stykkets tematik set i et 

antikt skær og dels set i et nutidigt skær. 

 

60-64: Ismene om at bryde Kreons ordre: 

 … tilsidesætter kongens ordre og hans magt. 

Alt dette skal vi overveje, for vi er jo født  

som kvinder, så hvordan kan vi stå op mod mænd? 

Og vi regeres af en overmagt, så derfor må  

vi bøje nakken, selv når ordren føjer ondt til ondt. 

 

677-680: Kreon til Haimon: 

Så derfor skal man værne godt om disciplin, 

og vi må aldrig lade kvinder undertrykke os! 

Og mister man sin magt, så lad det være til en mand. 

Og aldrig skal man kalde mig en kvindes undersåt! 

 

 

 

Udover disse tematiske modsætningspar vil det også være relevant at diskutere Antigone i 

forhold til begreber som: 

● ære 

● skam 

● pligt 

● tro 

● køn 

● kærlighed 

● forbrydelse og straf 
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Wolfram Lotz: Die Politiker 

 

● Hvad taler jeget i ”taleteksten” Die Politiker om?  

 

● Hvilke træk og karakteristika fremhæves ved “Politikeren”?  

Tag evt. udgangspunkt i den lille citatmosaik her: 

 

Die Politiker kochen Kartoffeln 

schneiden sie in Scheiben, würfeln Zwiebeln und Speck 

und braten es an inder Pfanne (s.5) 

 

Die Politiker fahren mit Fahrzeugen 

sie fliegen mit Flugzeugen (s.5) 

Die Politiker fahren in Urlaub 

… 

ich grüsse sie am strand 

und lege mir eine Handtuch über den Kopf (s.50) 

 

Die Politiker haben eine Pfanne 

Die Politiker haben eine Tasse (s.50) 

 

Die Politiker zerschlagen euch die Reben durch Hagel 

und eure Feigen vernichten sie durch Frost  

eure Herden geben sie den  Blitzen Preis (s.7) 

 

Die Politiker sind der Wind in den Bäumen 

die wieder stehen auf den Hügeln von Verdun 

 

Die Politiker sind der Nebel 

der am Morgen einfällt über dem Gelände von Buchenwald (s.10) 

 

Die Politikern sind die kleinen Leute egal 

und mir und euch doch auch! (s.22) 

 

Die Politiker denken an die Armen 

mit Verachtung -  

… 

Die Politiker denken an das Schwein während der Schlachtung! 

Kurz nur schreit es 

dann ist es vorbei (s. 24) 

 

Die Politiker konsolidieren die Sozialsysteme 

und benutzen für die Hände 

Creme (s.48) 

 

Die Kinder spielen im Hof 

Die Kinder spielen im Hof (s.50) 
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● Hvordan fremstår jeget og andre mennesker i ”taleteksten”? 

● Hvilke temaer tages op i ”taleteksten” og hvordan bearbejdes disse temaer?  

 

Die Politiker og Antigone 

 

● Hvilke sammenfald ser I mellem Die Politiker og tragedien Antigone? 

● Det er nærliggende at sammenligne Kreon med “politikeren” på trods af tidsforskellen 

på ca. 2500 år. Hvordan kan man argumentere for denne sammenstilling?  

● Prøv at diskutere hvad taleteksten Die Politiker tilfører tragedien Antigone. 

 

Hvad er det tragiske i tragedien?  

 

Aristoteles så tragediens formål som en renselse (katharsis) af tilskuernes følelser - af 

sjælen, gennem de stærke følelser tragedien fremkalder, såsom frygt, medlidenhed, vrede, 

medfølelse, sorg etc. 

● Diskuter om I oplevede en “renselse”, da I så tragedien.  

● Hvilke følelser fremkaldte stykket hos jer? 

● Hvad påvirkede jer mest? 

● Vend tilbage til overskriftens spørgsmål, og diskuter hvad I oplevede som det 

tragiske i stykket. Og som en overgang til fortolkningen kan I prøve at indkapsle, 

hvad I tror, Sofokles så som det tragiske? 

 

Fortolkning 

 

Hvad vil Sofokles fortælle med denne tragedie? 

Træk på jeres analytiske konklusioner og temadiskussioner.  

 

● Hvilke værdier træder frem som vigtige, som betydningsfulde? Som værdier vi skal 

fastholde uanset hvad? Bliver vi klogere på, hvad der er rigtigt og forkert? 

● Ligger der i stykket mere eller mindre skjulte advarsler om, hvordan vi skal agere i en 

kompleks verden? 

 

 

Og hvad kan Antigone fortælle os i dag? 

 

● Hvorfor er Antigone en af de mest spillede antikke tragedier? Hvad kan et moderne 

menneske bruge den til? Er de værdier og holdninger som Sofokles gav udtryk for for 

2500 år siden også gyldige i dag? Eller ser vi noget andet i teksten? Hvad? 

 

Og i den forbindelse vil det være relevant at vende tilbage til afslutningen på forestillingen: 

 

● Hvorfor har instruktøren Camilla Kold Andersen valgt at tilføje Wolfram Lotz: Die 

Politiker til tragedien? 

● Hvad gav ”taleteksten” til oplevelsen af tragedien? 

● Hvordan hænger Die Politiker sammen med Antigone? 
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Perspektiveringer 

Tragedien Antigone er blevet opført et utal af gange siden førsteopførelsen. Den har talt til 

mennesker til alle tider, derfor er det oplagt at se stykket i et bredere perspektiv. 

 

Perspektiveringer til vores samtid der rækker ud over den græske tragedies tid og sted, 

kunne knytte an til temaer som: 

● politiske revolutioner og ideologiske fejder 

● demokrati og diktatur 

● krig og folkeret 

● kønsdebat 

● ”bløde og hårde” værdier 

● etc. 

 

Andre forslag til perspektiveringer: 

 

● Henrik Ibsen: Et dukkehjem (mand/kvinde, magtforhold etc.) 

● Andre tragedier der beskæftiger sig med mytekredsene AGENORS SLÆGT og 

KAMPENE OM THEBEN (Ex. Sofokles: Kong Ødipus, Ødipus i Kolonos, og 

Aischylos: Syv mod Theben). 

Men også tragedier, der sætter mand overfor kvinde, som Euripides: Medea, vil være 

relevante at perspektivere til. 

 

● Antigone og Kreon skildret i billedkunsten. Der findes talrige eksempler på skildringer 

både i antik kunst og i nyere kunst - alle med hver deres karakteristik af personerne 

og deres indbyrdes forhold. 
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