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Kære underviser
H. C. Andersen lader én af sine karakterer have et E.T.A Hoffmann-værk i lommen, ”…hvis jeg skulle løbe tør for
fantasi”, og den tyske digter Hoffmanns skrækromantiske novelle om Sandmanden fra 1817 appellerer netop til
både fantasi og følelser. Gys, gru, indre dæmoner og latent galskab hvirvles omkring i fortællingen om en ung
mand, der bringes i tvivl om, hvad der er fantasi og virkelighed, ægte og uægte, sand kærlighed, eksistentiel
tomhed, levende og dødt.
Hoffmanns gyser om den dæmoniske Sandmand har inspireret en række forfattere som bl.a. H.C. Andersen og
Edgar Allan Poe til at dyrke skrækmotivet, og den gysende appel til sanserne vil man som tilskuer i rigt mål møde i
Aarhus Teaters opsætning af Sandmanden, hvor musik, dans, lyd, lys, ord og kroppe mødes i et scenisk vanvidsridt.
Har vi som mennesker magt over os selv eller er der nogen, der styrer os? Nogen der holder øje? Kan vi stole på
det, vi ser?
Kaster man indledningsvist et blik på nærværende undervisningsmateriale, der især er målrettet fagene
tysk, dansk og dramatik, vil man dels finde en introduktion til E.T.A. Hoffmans forfatterskab, den litterære
skrækromantik og en række analytiske inspirationsopgaver ift. novellen "Sandmanden" ("Der Sandmann").
Efterfølgende findes en dramatikfaglig del, der beskæftiger sig med den konkrete forestilling gennem forestillingsanalyse, remediering og en indføring i forestillingens visuelle univers i form af et interview med dramatiker
Christian Lollike og scenograf David Gehrt.
Der er således lagt op til at lade blikket vandre frit i materialet, for netop her kan man, i modsætning til i Hoffmanns skrækindjagende eventyr, stole på, hvad man ser.
Undervisningsmaterialet er udarbejdet af lektor i tysk og dansk, Søren Korshøj Laursen ved Aarhus Katedralskole og teaterpædagog og cand.mag. i dansk og dramaturgi Thyge Cosedis Holting.
God fornøjelse med materialet og med Sandmanden!
Venlig hilsen
Aarhus Teater Læring
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I TEATRET

INSPIRATIONSHÆFTE TIL LÆRERE OG ELEVER I UDSKOLINGEN OG PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE
Øvelser, opgaver og inspiration til FØR og EFTER jeres teaterbesøg
Formålet med materialet er at give dig inspiration og redskaber til at arbejde med den teaterforestilling, du
skal opleve sammen med dine elever og /eller det teaterværksted, I skal deltage i på Aarhus Teater.
Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges både før og efter jeres besøg i teatret. Det knytter sig ikke til en
bestemt forestilling, men favner bredt, så det vil kunne bruges til at åbne for mange forskellige typer af teateroplevelser, fra små intime forestillinger til musicals og store opsætninger.
I materialet kan I få kendskab til teatrets fagsprog, scenerummet og de scenekunstneriske virkemidler, så I er
bedre klædt på til det I skal opleve sammen i mørket. I får præsenteret Aarhus Teaters forskellige scener og får
gode råd til jeres teatertur. I materialet finder I også vinkler på det at lave en forestillingsanalyse og refleksionsopgaver, der kan sætte teater- oplevelsen i perspektiv.
Find materialet her:
http://backend.aarhusteater.dk/media/ssllg1jm/final_før-efter-tiltag_-ungdomsuddannelse-udskoling.pdf

TEATERVÆRKSTED
På Aarhus Teater eller på din skole

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle
forestillinger. Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave,
der skaber forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den
relevante forestilling.
Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever
og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole
og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.
Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styrkes de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling, og analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fællesskabsfølelse.
Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.
Læs mere om pris og bestilling her: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater

S. 6

Del 1
Teksten af E.T.A Hoffamann
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Handlingen i novellen
Den unge Nathanael bor sammen med sin mor, sin forlovede Clara og hendes bror, Lothar. I et år skal han imidlertid rejse væk for at studere, og her møder han optikeren Guiseppe Coppola, der bringer uhyggelige minder
fra barndommen frem. Som barn hørte Nathanael nemlig historien om Sandmanden, som kaster sand i øjnene på
de børn, der ikke vil sove, så øjnene bløder og springer ud af hovedet. Denne historie forbinder Nathanael med
én af faderens bekendte, Coppelius, som altid kom på slaget 9, hvor børnene blev sendt i seng. Uhyggen og mystikken omkring den besøgende ulmede og bedre blev det ikke, da faderen døde en aften, hvor Coppelius har
været på besøg. Optikeren Coppola bringer fuldstændig Nathanael ud af ligevægt, og hverken breve fra Clara
eller hendes bror kan bringe klarhed i hans tanker. Endnu værre bliver det, da han en aften ser sin professors datter, Olimpia, gennem vinduet, og pludselig forelsker sig inderligt i hende. Glemt er Clara, og først i sidste øjeblik
lykkes det Nathanael at gennemskue professor Spalanzanis bedrag. Men er det nok til at redde ham?
”Sandmanden” er en blanding af breve mellem Nathanael, Clara og Lothar, som suppleres med forfatterens indlæg, hvor han henvender sig direkte til læseren ”
Der kan ikke være noget mere sælsomt eller mærkeligt end det, som hændte min stakkels ven, den unge student
Nathanael, og som jeg har sat mig for at fortælle dig, min gunstige læser”.
Citaterne fra tysksproget materiale anvendt her er alle bortset fra de længere tekstuddrag oversat af
Søren Korshøj Laursen.

LINKS
•
•
•

Den danske førsteudgave af Hoffmanns fortællinger kan læses gratis her:
http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130018112575.pdf
Du kan se en fin og sjov, tysk Playmobil-film om handlingen i Sandmann her:
https://youtu.be/mvevJkdtHTg
Alle Hoffmanns værker er digitaliseret og gratis tilgængelige
sammen med meget andet materiale på denne hjemmeside:
https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/digitale-sammlung/
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E.T.A. Hoffmans liv
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann levede fra 1776-1822, og han var et multitalent – en sand allround-kunstner. I
sit korte liv var han forfatter, komponist, maler, mens han havde et borgerligt arbejde som jurist. Hans bøger var
bestsellers i samtiden – hans værker blev læst af alle sociale lag, hans læsere var ikke kun adelige, som ellers få
århundreder forinden var de primære læsere. En svensk rejsende, Per Atterbom, skriver således: ”På dørtrinnet i
det hus, hvor jeg bor, sad der i går aftes en tjener, som kiggede ud i aftenrøden og sang med smeltende stemme
fra operaen ”Undine”. […] Alle barnepiger læser Fouque og Hoffmann”. Hoffmann skrev i en tid, hvor litteraturen
havde løst sig fra sin samfundstjenende rolle. Nu var litteratur i centrum ikke kun i det bedre borgerskab, men i
alle samfundets lag. Hoffmann var en kæmpe inspirator for eftertidens romantistiske bevægelse i Danmark. Selv
døde han for tidligt i en alder af 46 til for alvor at opleve dette gennembrud.

Barndom

Hoffmann fødtes og voksede op i østpreussiske by Königsberg, som i dag hedder Kaliningrad og ligger imellem
Polen og Litauen. Hans far var advokat ved retten i Königsberg, og forældrenes ægteskab var præget af farens
alkoholmisbrug. I en tidlig Hoffmann-biografi kan man læse, at faren var ”en åndrig mand men med uordentlige
tilbøjeligheder”. Da Hoffmann var fire år, blev forældrene skilt, og resten af barndommen foregik i afstand fra
den alkoholiske far. Morbroren blev en slags stedfar, en efter sigende pedantisk, streng mand, der tvang den lille
”Ernst” til at deltage i huskoncerter – Den lille Hoffmann blev fra barnsben skolet i de finere kunstarter, men ikke
med megen kærlighed. Senere skrev han om sin barndom, at han levede i ”bizar ensomhed”!

Studietiden

I en alder af kun seksten begyndte han på jurastudiet, mens
han sideløbende var privatunderviser i musik. 6 år senere aflagde han sin sidste eksamen i jura. Han havde imens
uddannet sig som organist, komponeret forskellige syngespil
og var blevet en øvet karikaturtegner. I sin studietid blev han
som alle andre jurister trænet i filosofi – Kant var den store
professor på universitet i Königsberg, og det var hans ”ånd”,
der forårsagede denne almendannelse. Hoffmann selv syntes
dog ikke meget om selve studierne og skrev i et brev ”Det
går trægt og trist med at studere – jeg skal tvinge mig selv til
at blive jurist”.
Hoffmann fremstillede skarpe karikaturer
– også af sig selv.

Den første tid efter studierne

Hoffmann havde svært ved det borgerlige liv. Hans interesse for alle mulige kunstarter udviklede sig i stedet
videre. Hans juriststilling var i Posen, en by langt væk fra vennernes beskyttende hånd. Han tegnede sarkastiske,
provokerende karikaturer af medlemmerne af det bedre borgerskab – og nogle blev uddelt 1802 ved et karneval,
hvor byens førende officerer var til stede. For at han kunne undgå en strafferetslig proces, forflyttedes han til en
mindre by Plock, hvor han tydeligt mistrivedes. Først efter hans tid i Warszawa, det nutidige Polens hovedstad
og datidens Østpreussens næststørste by efter Berlin, kom der gang i både det personlige og kunstneriske liv.
Han blev far til en datter, som døbtes Cäcilia efter musikkens helgen i katolicismen, og han satte musik til stykker
af Goethe, som også blev opført. Den musikbegejstrede Ernst påtog sig endda mellemnavnet ”Amadeus” i en
hyldest til Mozart. Men ak, der var krigstid i Europa, og Napoleons tropper trængte ind i hele det tyske område,
og Hoffmann måtte flygte, fordi han nægtede at aflægge ed for Napoleon.
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E.T.A. Hoffmans liv
Tiden i Bamberg
Hoffmanns fem år i Bamberg 1808-1813 blev et vendepunkt. Her
startede hans litterære karriere. Han udgav sine første skrifter, om
end i begyndelsen kun anonymt. Så blev han anmelder, og der
fulgte ca. 20 anmeldelser af forskellige musikstykker. Anmeldelserne
gav Hoffmann blod på tanden, og hans første egentlige fortælling,
han udgav ikke-anonymt, hed ”Kapelmesteren Johannes Kreislers
musikalske lidelser”. Titlen var sigende for en vigtig tematik i hele romantikken. Kunstneren skulle levere musik som underholdning, men
for kunstneren var musik så meget mere end blot simpelt tidsfordriv.
Denne konflikt mellem kunstner og publikum førte til, at Kreisler i
værket blev set som excentriker. Kunstnertypen er en særling, der
står uden for samfundets midte og altid er lidt ved siden af forventningerne til ham (ordet stammer fra latin og betyder oprindeligt
”afvigende fra midterpunktet”) Man kan sige, at Hoffmann selv også
livet igennem kæmpede med det borgerlige samfunds forventninger
og normer sat over for den frihed, der måtte ligge i kunst. Romantikerne kaldte det for Weltschmerz.

Hoffmanns selvportræt

De sidste år i Berlin 1814-1822

Efter et par år i Leipzig og Dresden tilbragte Hoffmann resten af sit korte liv i hovedstaden Berlin. Han fik både
succes inden for juraen og som kunstner, og han producerede et enormt antal tekster. Hans værker i Berlin-tiden
strakte sig over 22 bind, han publicerede over 30 fortællinger, og indtægten fra det litterære salg oversteg hans
indtægter fra juristtilværelsen. Hoffmann var kendt i Berlin som en slags boheme, der levede et udsvævende og
økonomisk ubekymret og mødtes med inderkredsen af det litterære berliner-parnas på vinrestauranterne ved
Unter den Linden. Det er i Berlin-tiden, at "Sandmanden" udkommer.

OPGAVE 1

Forbered en præsentation af E.T.A Hoffmann og hans liv – søg selv flere informationer på internettet om ham og
det samfund, som han levede i. Inddrag også et par af hans værker, det være sig eventyr, fortællinger, kunstværker eller musikstykker.
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Hoffmanns samtid - senromantikken
Hoffmann som romantist eller senromantiker

Der er tradition for i danske og engelske lærebøger at kalde de sene romantiske digtere for romantister og
perioden for romantisme. Begrebet stammer egentlig fra det engelske begreb for romantik, nemlig romanticism,
og i dansk kontekst er det en periode, der begynder ca. 1830. I andre lande som fx Tyskland, Hoffmanns hjemland, ønsker man at betone, at der ikke er et konkret brud mellem den tidlige og sene romantik, men at der er
ideer, der fødes i romantikken og udvikler sig i senromantikken. Et vigtigt brud mellem romantik og romantisme
er tanken om harmoni, som er så kendetegnende for den tidligere romantik. I den sene romantik arbejdes der
med små øjeblikke af svimlende lykke. Men øjeblikket er hastigt forsvundet, og tabet af lykken opleves lige så
stærkt som selve lykken. Den engelske digter John Keats siger det således : ”At føle, hvad hjertet tabte, og vide,
hvordan vi slap det, til evig erindring skabte: Det kaldes menneske-kår!” Man kan sige, at det tabte får evighedskarakter, og harmonisk lykke-følelse erstattes af melankolsk tabs-følelse. I Sandmanden tematiseres dette forhold
også. Barndommens forfærdelige følelser bearbejdes ikke og bliver i freudiansk forstand ubearbejdede traumer,
som igen og igen dukker op senere i Nathaniels liv.

Kunstnerens rolle

Kunstneren har en helt speciel rolle i senromantikken. De mange krige og økonomiske kriser betød, at fornuften,
som i århundredet forinden havde været det dominerende i filosofien og kulturen, nu blev betvivlet. Litteraturen
skulle ikke længere blot opdrage. Den skulle underholde, røre og vise en ekstrem jeg-individualisme. Fornuften
trådte i baggrunden, og følelserne trådte i forgrunden. Litteratur – og kunst i al almindelighed – blev noget helt
centralt i perioden. I Tyskland var det forfattergeniet Goethe, der af kejseren blev sendt af sted for at mødes med
Napoleon Bonaparte, og i Frankrig blandede Émile Zola sig i Dreyfuss-affæren. Lidt senere ser vi i Danmark i det
moderne gennembrud forfattere være en del af sædelighedsfejden.

Nattens og mørkets rolle

Værket ”Der Sandmann” udkom første gang i det, som Hoffmann kaldte sine Nachtstücke, altså nattestykker. Udtrykket stammer sandsynligvis fra en af de toneangivende romantikere i samtiden Jean Paul, som Hoffmann stiftede bekendtskab med i sin studietid og med ”stykker” tænktes der på specielle malerier fra renæssancen. Det
var kunststykker, hvor særligt skyggesiden af mennesket er i fokus. Denne besynderlige dobbelthed mellem en
”almindelig” virkelighed og en mørkere fantasiverden er til stede i mange af Hoffmans værker, og han er inspirator for danske romantistiske forfattere som H. C. Andersen og B. S. Ingemann. Andre fantasifostre findes overalt
i romantikken helt generelt. Fra de traditionelle folkeeventyr kender vi væsner fra en svunden urtid. Det kunne fx
være hekse, drager og talende dyr, og vores egen Andersen skrev et eventyr om den lille havfrue. I Hoffmanns
fortællinger ser vi omvendt dobbeltgængere, portrætter, der taler, sindssyge videnskabsmænd og andre sære
fænomener fra samtiden, som alle sammen afspejler det ubevidstes skjulte, men dog magtfulde, liv. Natten skal
altså forstås psykologisk. Den er et symbol på de skjulte sider af det psykologiske liv.

Naturvidenskaben som drivkraft

Det var de sære erkendelser om elektromagnetismen, som gjorde vores egen danske H.C Ørsted verdenskendt,
men han var meget optaget af tyskeren Schellings slagord om ”ånden i naturen”. I det hele taget opstår der i
litteraturen en forestilling om videnskabsmanden som en ny personlighed – også i samtidens litteratur. Hvem
kender ikke Frankenstein-monsteret, og hvem har ikke en forestilling om ”the nutty professor”, en særling, der
ved lidt for meget. Videnskaben er i særlig grad et tema i mange af Hoffmanns fortællinger. En samtidig digter
Heinrich Heine siger om Hoffmans værker, at ”de ikke er en sag for kritikeren, men for lægen”. Hoffmann havde
kendt til naturfilosofien fra studietiden i Königsberg og havde fået fært af de mere okkulte sider af tilværelsen
i sin Bamberg-tid. Gennem hele Hoffmanns forfatterskab kan man læse formuleringer som ”verdensånd”, ”na-
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turens sprog”, naturens hieroglyffer” I ”Der goldene Topf” siger en af hovedpersonerne: ”Kærligheden har vist
mig det inderste af naturen…. Det er erkendelsen af den hellige harmoni i alt levende væsen” Man kan sige, at
menneskesynet igennem hele romantikken ikke stod i modsætning med naturvidenskaben, men i samklang. Det
psykologiske er dybt individuelt, samtidig med, at det er noget, der vækker genklang i naturen. Igennem romantikken bliver man interesseret i ”det skjulte”, det som øjet og sanserne ikke umiddelbart kunne se. Også i Sandmanden er det tilfældet. Nathaniel er en opdagelsesrejsende i det skjultes æstetik og opdager skjulte sider ved
verden og ved sig selv.

Det interessante

Om kunsten og kunstnerens rolle sagde Caspar David
Friedrich: "Kunstneren skal ikke kun male det, som han
ser, men også det, som han ser inden i sig selv. Klosteret her er typisk for samtiden idealiseret som en ruin,
en rest fra middelalderen, der herligt ubearbejdet og
fragmentarisk står midt i den vilde natur."

Senromantikerne er meget interesserede i det interessante. Schlegel skelner i sit filosofiske skrift ”Über das Studium der Griechischen Poesie” mellem klassisk kunst og ”Det interessante”. Den klassiske kunst er kendetegnet
ved nøgleord som orden, balance, naturlighed og objektivitet. I modsætning hertil står det ”interessante”, hvor
formen og emnevalget er det kunstige, aparte, vanskabte, splittede, pirrende, subjektive. Schlegel ser denne
overgang til ”das Interessante” som et krisetegn, men i den sene romantik holdes det op mod den borgerlige
tryghedskultur og bliver vendt til noget positivt. Pointen er for senromantikere som Hoffmann og andre, at ”Det
interessante” som emne er ansporende for menneskets psyke. Sibbern, den danske filosof, siger, at det ”interessante” sætter ”forstanden i bevægelse”. Den menneskelige individuelle refleksion sættes i gang og kunsten
står i senromantikken i modsætning til den tidlige romantiks patosfyldte kunst. De dæmoniske skyggesider ved
mennesket bliver interessante, fordi det er det ”anderledes”, som på tysk hedder ”Das Andere”, altså det, som
ikke er det primære og direkte observerbare. Sandmanden er fyldt med sådanne normbrydende handlinger. Alt,
hvad der er konventionelt og tilhører normen, er kedeligt og småborgerligt og skal overskrides.

Drøm og virkelighed

Drøm og virkelighed er for de fleste mennesker noget forskelligt, der måske endda udelukker hinanden. Det, som vi
drømmer om natten, holdes hemmeligt, og vi glemmer, hvad der skete i nattens mulm og mørke. Men i Hoffmanns
fortællinger betinger drøm og virkelighed hinanden og flyder over i hinanden. Virkeligheden er i hans fortællinger
så præcist og detaljeret beskrevet, at det spøgelsesagtige fremstår med så meget større chok-effekt, da det opstår
overraskende og pludseligt midt i virkelighedsbeskrivelsen. Mange forskere har efterfølgende kaldt Hoffmanns historier for virkelighedseventyr – en paradoksal beskrivelse, der viser dobbeltheden i værket. I "Sandmanden" viser
Olimpia sig at være en dukke – Nathaniel er dog blændet af begær over for hendes ideale skikkelse, at han ikke
hører Claras kommentar om, at hun er en dukke, Hendes kommentarer preller af på Nathaniel. Han tolker Olimipia
i originalteksten som en dybsindig person, fordi hun kun er i stand til at sige ”Ach, Ach”, mens hans omgivelser,
blandt andet den klarsynede Clara, gennemskuer sagen. Ordet Clara kommer fra latin og betyder ”klart”.
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Hoffmanns samtid - senromantikken
OPGAVE 2
•
•
•

Undersøg, hvordan dukker og robotter spiller en rolle i dagligdagskulturen – meget bredt forstået. Har de
altid været menneskelignende? Find konkrete eksempler.
Undersøg fx filmen Bladerunner eller andre værker, der tematiserer forholdet mellem teknologi og mennesket. Hvordan kan sci-fi-genren problematisere vores forhold til teknologi?
Diskutér i klassen, hvor grænsen går i forhold til robotter og dukker i dag. Skal undervisningen i skolen overtages af robotter om 100 år? Må læger være robotter? Find selv på flere eksempler.

OPGAVE 3
1.

Undersøg, hvordan forfattere i tidens løb har blandet sig i samfundsdebatter. Gode søgeord er: Zola
Dreyfussaffæren – sædelighedsfejden – Goethe Napoleon – Jonas Eika Nordisk Råds litteraturpris.
2. Diskutér i klassen, hvordan det kan være, at litterære forfattere blander sig i forskellige debatter. Skal de bare
holde sig til at skrive bøger? Er forfattere udstyret med en særlig evne til at debattere?

OPGAVE 4

Læs disse linjer fra Sandmanden igennem og find forskellige træk fra senromantikken i teksten.
- Jeg var troldbundet. Med fare for at blive opdaget og, det stod mig helt klart, hårdt straffet blev jeg stående
med hovedet stukket frem og lyttede ved gardinet. Far modtog Coppelius højtideligt. "Nå – til arbejdet," udbrød denne med hæst skurrende stemme og smed jakken. Far tog tavs og dyster sin slåbrok af, og begge iførte
de sig lange, sorte kitler. Hvor de fik dem fra, havde jeg ikke set. Far åbnede fløjdørene i et indbygget skab, og
så så jeg, at det ikke var et indbygget skab, som jeg altid havde troet, men langt snarere et mørkt hulrum, hvori
der stod en lille arne. Coppelius trådte hen til den, og en blå flamme slog op på arnestedet. Der stod alverdens
løjerlige apparater rundt om det. Åh, Gud! – min gamle far så helt anderledes ud, som han nu bøjede sig over
ilden. En grufuld, krampagtig smerte havde tilsyneladende fortrukket hans blide, ærlige ansigtstræk til et hæsligt,
modbydeligt djævlebillede. Han lignede Coppelius. Sidstnævnte svingede de gloende røde tænger og hentede
med dem skarpt glimtende klumper frem af den tykke røg, hvorefter han ivrigt hamrede på dem. Det forekom
mig, at der kom menneskeansigter til syne rundt omkring, men de havde ingen øjne – kun gyselige, dybe, sorte
huller. "Øjne, giv mig øjne!" råbte Coppelius med hult rungende stemme. Grebet af vild rædsel skreg jeg, styrtede ud fra mit skjulested og faldt om på gulvet. Her greb Coppelius fat i mig, "lille bæst! – lille bæst!" gnæggede
han tænderskærende! – løftede mig op og kastede mig på arnestedet, så flammerne begyndte at svide mit hår:
"Nu har vi øjne – øjne – et par smukke barneøjne," hvislede Coppelius og greb med hænderne gloende funker
fra ilden for at kaste dem i øjnene på mig. Da løftede far bønfaldende hænderne og råbte: "Mester! Mester! Lad
min Nathanael beholde sine øjne – lad ham det!" Coppelius slog en gjaldende latter op og udbrød: "Så lader vi
drengen beholde øjnene og græde sit mål her i verden; men skal vi ikke Uge undersøge hændernes og føddernes mekanik." Og så tog han så hårdt fat i mig, at det knagede i leddene, skruede mine hænder og fødder af og
satte dem på igen snart her og snart der."Ah, det dur jo slet ikke! Det var godt nok, som det var! – Han var klog,
den gamle!" hvislede og hviskede Coppelius, men alt omkring mig blev mørkt og uhyggeligt, og en voldsom
smerte jog mig gennem marv og ben – jeg sansede ikke mere. Bløde, varme åndedrag strøg hen over mit ansigt,
og jeg vågnede som af dødssøvnen; mor stod bøjet over mig. "Er sandmanden her endnu?" stammede jeg.
"Nej, min kære, han er væk for længe, længe siden, han gør dig ikke noget!"– sagde mor og kyssede og kærtegnede sin genvundne yndling.
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Sandmanden som værk

Hoffmanns egen illustration til
”Sandmanden”

Fortællingen "Sandmanden" er et slags eventyr skrevet i brevform. Brevromanen var 50 år tidligere for alvor
blevet berømt via Goethes ungdomsværk ”Unge Werthers lidelser”, og Hoffmann brugte genren til at gøre den
personlige stemme så personlig som muligt. Subjektiviteten svulmer patosfyldt gennem hele fortællingen. Hoffmann har skrevet, at han tit tegnede handlingen, inden han skrev den ned. Jo, det var i sandhed spontanitetens
æstetik, der var gældende på dette tidspunkt

Hvem var Sandmanden?

Helt i samtidens ånd greb Hoffmann til en allerede kendt figur, nemlig den folkelige forestilling om sandmanden,
som alle børn kendte og kender. Ifølge den folkelige forestilling om sandmanden fik barnet strøet sand i øjnene,
inden det skulle sove, og drømmene opstod. Det var tyskeren Herders forestilling om folkeånden, der var den
store inspirator for alle romantikerne i den sammenhæng. Ifølge ham og hans forelæsninger kom denne folkeånd
særligt til udtryk i folkedigtningen, og brødrene Grimms folkeeventyr er vel det kendteste eksempel på det, som
ideelt set ikke skulle forfattes, men blot indsamles og nedskrives. Det spontane, uigennemtænkte var det store
ideal i denne tid. Sandmanden var en levende forestilling i folkeånden, allerede inden Hoffmann skrev sin fortælling. H. C. Andersen fik også ideen til at skrive om sandmanden og kaldte ham Ole Lukøje, og i det tidligere DDR
er ”Sandmännchen” blevet en kultfigur.

OPGAVE 5
•

•

Undersøg, hvordan folkeforestillingen om sandmanden er blevet fiktionaliseret i forskellige udformninger.
Giv konkrete eksempler på, hvordan figuren bruges æstetisk. Forslag til andre gode søgeord er ”Metallica
Sandman” og ”Gaiman – sandman”, men prøv selv med flere.
Diskutér, efter I har set forestillingen på Aarhus Teater, hvilken effekt remedieringen fra fortælling til teaterstykke har. Brug i jeres indledende samtale disse fire kodeord: Hvad er fastholdt, hvad er udeladt, hvad er
tilføjet, hvad er ændret?
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Det uhyggelige

Sandmanden er uhyggelig! Men hvorfor egentlig? Hvordan kan vi forklare det, med hvilke begreber? Faktisk
interesserede selveste Freud, psykoanalysens fader, sig også for dette værk. I sin verdensberømte forelæsning
fra 1919, ”Das Unheimliche” analyserer han begrebet om det uhyggelige sprogligt og psykologisk med udgangspunkt i Hoffmanns fortælling om sandmanden. Først går Freud sprogligt til værks. Han undersøger ordet ”Unheimlich” og dets modsætning ”Heimlich”. På tysk betyder det både det hjemlige, kendte, sikre, men også det
hemmelige, skjulte, gemte. En afgørende pointe er nu, at det uhyggelige faktisk slet ikke er ukendt. Det er altid
noget, som vi genkender fra vores ubevidstes dyb, hvor det altså er ”hjemligt”, altså kendt og ”hemmeligt”, altså
fortrængt. Det kan være nogle tabubelagte ting, som vi ubevidst ønsker os, men som vi har fortrængt. Det er
altså fortrængningsprocessen, der har gjort det kendte fremmed for os. Det uhyggelige er dermed altid tilstede
i det hjemlige. Mørket er tilstede i lyset. Hvis det usagte uhyggelige bliver tabuiseret, og vi ikke må røre ved det,
dukker det senere op i traumatiseret form. Lige netop det ser vi ved Nathaniel, der er et offer for sin fortid.

Dobbeltgængermotivet

Det uhyggelige i Freuds forstand er meget beslægtet med gentagelsen, det dobbelte, det der ligner noget andet.
Forelskelsen i Olimpia er for Nathaniel netop tragisk, fordi han bliver snydt af det, som på overfladen er varmt og
genkendeligt. Det kendte ved dukken Olimpia er i virkeligheden ukendt og fremmed og en automat. Overfladen er
bedragerisk, og hele verden indeholder en dæmonisk side, hvor man er i frit fald og ikke kan stole på sine sanser.
Det er altså ikke sådan, at krisen hos Nathaniel udløser en opfattelse af verden som dobbelt. Det er omvendt: Verden er bedragerisk og indeholder det dæmoniske, så derfor opstår krisen. Freud interesserer sig også for Nathaniels kærlighed til Olimpia og tolker den tvangsagtige kærlighed til Olimpia som en narcissistisk kærlighed: ”Denne
dukke kan ikke være andet end en kropsliggørelse af Nathaniels feminine kærlighed til sin far […] Olimpia er så at
sige et kompleks, som er blevet løsrevet fra Nathaniel, og nu træder det ham i møde som et menneske […]. Vi har
ret til at kalde denne kærlighed for narcissistisk.” Tragedien i kærlighedshistorien til Olimpia er, at Nathaniel ikke
opdager, at kærligheden til Olimpia er dobbelt – den handler dels om Olimpia, men mest om Nathaniel selv.

Øjne som gennemgående symbol

Hoffmann var en mester i at bruge navnesymbolik. Ordet Coppelius er beslægtet med coppo, som betyder bæger,
og i medicinsk forstand øjenhule. Clara er den klarsynede, den fornuftige, som ser tingene klart, som de er i objektiv forstand. Dukken Olimpias navn har at gøre med Olympen, altså gudeboligen i græsk mytologi. Det er den
guddommeligt ideelle kvindekrop, som er så ideel, at den er uvirkelig. Nathaniels nærer en splittet kærlighed mod
de to kvindeskikkelser. Han elsker Clara, som han har indgået en borgerlig forlovelse med, og han er fascineret af
Olimpias urealistiske skønhed. Den syns-krise, han her gennemgår, starter i barndommen med Coppelius, som vil
stjæle hans øjne, og bliver forstærket gennem værket. Man kan sige, at synssansen i ”Sandmanden” er ligeså tvetydig, som menneskesynet er fragmentarisk. I den realistiske verden, repræsenteret ved Clara, er øjnene den instans,
der ser den fulde sandhed i objektiv forstand. I Olimpias verden, repræsenteret ved Coppelius, er øjnene bindeleddet til det uendeligt dæmoniske, det farefulde erotiske, det kunstige og normbrydende.

OPGAVE 6
•
•
•

Find eksempler fra litteraturen, filmverdenen, malerkunsten på uhyggelige aspekter.
Analysér jeres eksempler med Freuds begreber om det ”Unheimliche”. Hvordan kan man forstå det uhyggelige i freudiansk forstand?
Diskutér, hvor fascinationen af det uhyggelige kommer fra? Har Freud ret? Eller har I andre teorier?

OPGAVE 7
•

•

Hoffmann levede i en tid, hvor robotter ikke eksisterede. Dukken Olimpia kaldes for en ”automat”. Find
eksempler fra robotteknologiens historie: Er robotter altid menneskelignende? Hvad er etisk forsvarligt: Skal
robotter overtage lærerjobbet?
Diskutér, om kropsidealet i dag er kunstigt eller naturligt. Inddrag doping og plastikkirurgi. Del eventuelt
klassen op, og lav en pro-contra-diskussion
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Der Sandmann auf Deutsch
Text 1: Nathaniel trifft als Kind den Sandmann
Der junge Ich-Erzähler Nathaniel hat herausgefunden, dass der Sandmann Coppelius ist. Er ist ein alter Freund
der Familie. Jetzt will der neugierige Erzähler herausfinden, was zwischen Coppelius und dem Vater passiert. Er
versteckt sich hinter einer Gardine.
Ich war fest gezaubert. Auf die Gefahr entdeckt, und, wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den
Kopf lauschend1 durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empfing2 den Coppelius feierlich3. »Auf! – zum Werk«, rief
dieser mit heiserer, schnurrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster4 seinen Schlafrock aus und
beide kleideten sich in lange schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines
Wandschranks; aber ich sah, daß das, was ich solange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung5 war, in der ein kleiner Herd6 stand. Coppelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Allerlei
seltsames Geräte stand umher. Ach Gott! – wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein
gräßlicher7 krampfhafter Schmerz schien seine sanften8 ehrlichen Züge zum häßlichen widerwärtigen9 Teufelsbilde10 verzogen
zu haben. Er sah dem Coppelius ähnlich11. Dieser schwang die glutrote Zange und holte damit hellblinkende Massen aus dem
dicken Qualm, die er dann emsig12 hämmerte. Mir war es als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen
– scheußliche13, tiefe schwarze Höhlen statt ihrer. »Augen her, Augen her!« rief Coppelius mit dumpfer dröhnender Stimme. Ich
kreischte14 auf von wildem Entsetzen gewaltig erfaßt und stürzte aus meinem Versteck15 heraus auf den Boden. Da ergriff mich
Coppelius, »kleine Bestie! – kleine Bestie!« meckerte16 er zähnfletschend! – riß mich auf und warf mich auf den Herd, daß die
Flamme mein Haar zu sengen17 begann: »Nun haben wir Augen – Augen – ein schön Paar Kinderaugen.« So flüsterte Coppelius,
und griff mit den Fäusten glutrote Körner aus der Flamme, die er mir in die Augen streuen wollte. Da hob mein Vater flehend18
die Hände empor und rief. »Meister! Meister! laß meinem Nathanael die Augen – laß sie ihm!« Coppelius lachte gellend19 auf
und rief. »Mag denn der Junge die Augen behalten und sein Pensum flennen20 in der Welt; aber nun wollen wir doch den Mechanismus der Hände und der Füße recht observieren.« Und damit faßte er mich gewaltig, daß die Gelenke21 knackten, und schrob22
mir die Hände ab und die Füße und setzte sie bald hier, bald dort wieder ein. »'s steht doch überall nicht recht! 's gut so wie es
war! – Der Alte hat's verstanden!« So zischte23 und lispelte24 Coppelius; aber alles um mich her wurde schwarz und finster25, ein
jäher26 Krampf durchzuckte27 Nerv und Gebein – ich fühlte nichts mehr. Ein sanfter warmer Hauch28 glitt über mein Gesicht,
ich erwachte wie aus dem Todesschlaf, die Mutter hatte sich über mich hingebeugt. »Ist der Sandmann noch da?« stammelte ich.
»Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der tut dir keinen Schaden!« – So sprach die Mutter und küßte und herzte29
den wiedergewonnenen Liebling30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

lauschend: lyttende
empfangen: tage imod, byde velkommen
feierlich: højtideligt
finster: mørk, dyster, skummel
Höhlung: hulrum, fordybning
Herd (m): komfur
grässlich: skrækkelig
sanft: blød
widerwärtig: modbydelig
Teufelsbild (n): skikkelse af djævelen
jemandem (dativ) ähnlich sehen: at ligne nogen
emsig: flittigt, utrætteligt
scheusslich: afskyelig
aufkreischen: skrige op, hvine
Versteck (n): skjulested

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

meckern: (her:) bræge
sengen: svide
flehend: bønfaldende, tryglende
gellend: gjaldende, skingrende
Mag er sein Pensum flennen in der Welt haben: 		
Lad ham få sin andel af flæberi i verden
Gelenke (pl): led i kroppen
schrob (=schraubte): skruede
zischen: hvisle
lispeln: (her:) hviske højtideligt
finster: mørk, dyster, skummel
jäh: pludselig
durchzuckte Nerv und Gebein: (svarer ca til:) gik
gennem marv og ben
Hauch (m): pust, åndedrag
herzen: kærtegne
Liebling (m): skat, yndling
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Der Sandmann auf Deutsch
AUFGABE 1: PROPHETEN-ÜBUNG
In dieser Übung sollt Ihr die Anfangszeilen lesen und ein Gespräch darüber führen, was weiter passieren wird:
Ich war fest gezaubert. Auf die Gefahr entdeckt, und, wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich
stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgestreckt.
•
•
•

„Vielleicht kommt…“
Man könnte sich vorstellen, dass...“
Der Ich-Erzähler wird ganz sicher...”

AUFGABE 2: VOKABULARÜBUNG

Schaut euch die Wortwolke an. Alle Wörter kommen im Text vor.
Wählt abwechselnd und bilde einen einfachen Satz mit dem Wort. Alle Verben stehen im Infinitiv.

AUFGABE 3: DEN TEXT EINTEILEN

Versuche, den Text selber einzuteilen und danach passende Überschriften.
Argumentiere für eure Überschiften.
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AUFGABE 4: TEXTFRAGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Wo befindet sich Nathaniel sich am Anfang des Textes?
Wer sind die anderen Personen im Raum?
Beschreibe den Kleidungsstil der Erwachsenen.
Was machen die Erwachsenen?
Was passiert, als Nathaniel auf den Boden stürzt?
Wie wird Nathaniel gerettet?
Was geschieht mit Nathaniels Körper?
Wie beruhigt die Mutter Nathaniel?

AUFGABE 5: SPRACHLICHER STIL

Findet gemeinsam gefärbte Adjektive und Verben im Text, die zur Stimmung beitragen.
Diskutiert, wie der Text unheimlich wird? Ist es nur die Wortwahl?

AUFGABE 6: ÜBER DEN TEXT HINAUS
•
•
•
•

Findet den Text zu „Mein Herz brennt“ von Rammstein im Internet.
Wie stellt die Gruppe Rammstein das Träumen dar?
Schaut euch das Musikvideo zum Lied an.
Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt es zwischen der Stimmung im Lied, im Video und im Textauszug? Macht gemeinsam eine Tabelle:

•

Vergleiche das Rammstein-Lied mit diesem Gemälde. Warum ist das Gemälde unheimlich nach Freuds
Meinung?

Der Albtraum (Mareridtet) - Anonym 19 Jh
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Text 2: Nathaniel verliebt sich in Olimpia
Olimpia erschien1 sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man mußte ihr schöngeformtes Gesicht, ihren Wuchs bewundern.
Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige2 Dünne des Leibes schien von zu starkem Einschnüren bewirkt zu
sein. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel; man schrieb es dem
Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. Das Konzert begann. Olimpia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug
ebenso eine Bravour-Arie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz entzückt3; er stand in
der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht Olimpias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er
deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olimpia. Ach! – da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht
nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang. Die künstlichen Rouladen4 schienen dem Nathanael das Himmelsjauchzen5 des in Liebe verklärten Gemüts6, und als nun endlich nach der
Kadenz der lange Trillo recht schmetternd7 durch den Saal gellte, konnte er wie von glühenden Ärmen plötzlich erfaßt sich nicht
mehr halten, er mußte vor Schmerz und Entzücken laut aufschreien: »Olimpia!« – Alle sahen sich um nach ihm, manche lachten.
Der Domorganist schnitt aber noch ein finstreres Gesicht, als vorher und sagte bloß: »Nun nun!« – Das Konzert war zu Ende, der
Ball fing an. »Mit ihr zu tanzen! – mit ihr!« das war nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, alles Strebens; aber wie sich erheben zu dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern? Doch! – er selbst wußte nicht wie es geschah, daß er, als schon der
Tanz angefangen, dicht neben Olimpia stand, die noch nicht aufgefordert worden, und daß er, kaum vermögend8 einige Worte zu
stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olimpias Hand, er fühlte sich durchbebt9 von grausigem Todesfrost, er starrte Olimpia
ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe und Sehnsucht10 entgegen und in dem Augenblick war es auch, als fingen an in der kalten
Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch in Nathanaels Innerm glühte höher auf die Liebeslust,
er umschlang die schöne Olimpia und durchflog mit ihr die Reihen. – Er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben, aber
an der ganz eignen rhythmischen Festigkeit, womit Olimpia tanzte und die ihn oft ordentlich aus der Haltung brachte, merkte
er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt. Er wollte jedoch mit keinem andern Frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden, der
sich Olimpia näherte, um sie aufzufordern, nur gleich ermorden mögen. Doch nur zweimal geschah dies, zu seinem Erstaunen
blieb darauf Olimpia bei jedem Tanze sitzen und er ermangelte11 nicht, immer wieder sie aufzuziehen. Hätte Nathanael außer der
schönen Olimpia noch etwas andres zu sehen vermocht, so wäre allerlei fataler Zank12 und Streit unvermeidlich gewesen; denn
offenbar ging das halbleise, mühsam unterdrückte Gelächter, was sich in diesem und jenem Winkel unter den jungen Leuten
erhob, auf die schöne Olimpia, die sie mit ganz kuriosen13 Blicken verfolgten, man konnte gar nicht wissen, warum? Durch den
Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt14, hatte Nathanael alle ihm sonst eigne Scheu abgelegt. Er saß neben Olimpia, ihre Hand in der seinigen und sprach hochentflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder
er, noch Olimpia. Doch diese vielleicht; denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal übers andere: »Ach – Ach
– Ach!« – worauf denn Nathanael also sprach: »O du herrliche, himmlische Frau! – du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der
Liebe – du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt« und noch mehr dergleichen, aber Olimpia seufzte bloß immer
wieder: »Ach, Ach!« – Der Professor Spalanzani ging einigemal bei den Glücklichen vorüber und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an. Dem Nathanael schien es, unerachtet er sich in einer ganz andern Welt befand, mit einemmal, als würd es hienieden
beim Professor Spalanzani merklich finster; er schaute um sich und wurde zu seinem nicht geringen Schreck gewahr, daß eben
die zwei letzten Lichter in dem leeren Saal herniederbrennen und ausgehen wollten. Längst hatten Musik und Tanz aufgehört.
»Trennung, Trennung«, schrie er ganz wild und verzweifelt, er küßte Olimpias Hand, er neigte15 sich zu ihrem Munde, eiskalte
Lippen begegneten seinen glühenden! – So wie, als er Olimpias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen erfaßt,
die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn; aber fest hatte ihn Olimpia an sich gedrückt, und in dem Kuß
schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. – Der Professor Spalanzani schritt langsam durch den leeren Saal, seine Schritte
klangen hohl wieder und seine Figur, von flackernden Schlagschatten umspielt, hatte ein grauliches gespenstisches16 Ansehen.
»Liebst du mich – liebst du mich Olimpia? – Nur dies Wort! – Liebst du mich?« So flüsterte Nathanael, aber Olimpia seufzte17, indem sie aufstand, nur: »Ach – Ach!« – »Ja du mein holder, herrlicher Liebesstern«, sprach Nathanael, »bist mir aufgegangen und
wirst leuchten, wirst verklären mein Inneres immerdar18!« – »Ach, ach!« replizierte Olimpia fortschreitend. Nathanael folgte ihr,
sie standen vor dem Professor. »Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit meiner Tochter unterhalten«, sprach dieser lächelnd:
»Nun, nun, lieber Herr Nathanael, finden Sie Geschmack daran, mit dem blöden Mädchen zu konvergieren19, so sollen mir Ihre
Besuche willkommen sein.« – Einen ganzen hellen strahlenden Himmel in der Brust schied Nathanael von dannen20.
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1.
2.

erscheinen: fremstå
Wespenartige Dünne des Leibes: hvepsetalje, det
vil sige en meget tynd talje ofte frembragt pga.
korset.
3. entzückt: henrykt, begejstret
4. Rouladen, Kadenz, Trillo: musikbegreber, der
vidner om teknisk kunnen i musik
5. Himmeljauchzen: himmeljubel
6. Gemüt: sind
7.
schmetternd: gjaldende, smældende
8. kaum vermögend: næsten ikke i stand til
9.
durchbebt von grausigem Todesfrost:
gennemrystet af grusom dødsfrost
10. Sehnsucht (f): længsel

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(nicht) ermangeln: ikke at undlade
Zank und Streit: skænderi
kurios: besynderlig
erhitzt: ivrig, ophidset
sich neigen: at bøje sig
gespenstisch: spøgelsesagtigt
seufzen: sukke
immerdar: (forældet:) for evig og altid
konvergieren: at nærme sig, komme tæt på
von dannen scheiden: at tage afsted derfra

AUFGABE 1: EINSTIEG
•
•
•

Warst du mal auf einem Konzert?
Erzähle deinem Partner von dem Erlebnis.
Warum sind Konzerte bessere Erlebnisse als ein YouTube-Video?

AUFGABE 2: VOKABELN
•

Beschreibt folgende Vokabeln, die alle im Text vorkommen, ohne das Wort selbst zu sagen

AUFGABE 3: TEXTFRAGEN
•
•
•
•

Wie sieht Olimpia aus – und wie sind Nathaniels Reaktionen?
Wie kommt es dazu, dass Nathaniel plötzlich neben Olimpia steht?
Wie verläuft der Tanz? Achte auf Nathaniel und die anderen Gäste
Wie verläuft das Gespräch nach dem Tanz? Schreibe auf, was Nathaniel sagt, und was Olimpia sagt.
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AUFGABE 4: PERSONENCHARAKTERISTIK

Wie werden Nathaniel und Olimpia beschrieben? Schreibe Informationen in diese Box

•

•

Benutze einige von folgenden Adjektiven, um Nathaniel zu beschreiben. Welche Wörter würdest du nicht
benutzen? naiv, erschüttert, verliebt, nachdenklich, spontan, glücklich, unruhig, träumerisch, langweilig, blind,
ängstlich, theatralisch
Benutze den Text, um zu argumentieren

AUFGABE 5: INTERPRETATION
•

•
•

•

Diskutiert paarweise, warum das Innere im Text so beschrieben wird. Ist die Liebe zu Olimpia eine Selbstliebe? Nehmt dabei Stellung zum David Hume-Zitat: „Die Schönheit der Dinge liegt in der Seele dessen, der sie
betrachtet.“
Finde Beispiele aus Text 1 aus Nathaniels Kindheit, wo Coppelius Nathaniel wie eine Puppe behandelt.
Warum gibt es diese Ähnlichkeit zwischen der Kindheit und der Situation in der Gegenwart?
Sigmund Freud sagt Folgendes über die Liebe zu Olimpia:
Diese automatische Puppe kann nichts anderes sein als die Materialisation von Nathaniels femininer Einstellung zu seinem Vater in früher Kindheit. […] Olimpia ist sozusagen ein von Nathaniel losgelöster Komplex, der
ihm als Person entgegentritt; die Beherrschung durch diesen Komplex findet in der unsinnig zwanghaften Liebe zur Olimpia ihren Ausdruck. Wir haben das Recht, diese Liebe eine narzißtische zu heißen…
Nehmt paarweise Stellung zum obenstehenden Freud-Zitat und interpretiert danach das Nathaniel-Zitat aus
Text 2: „du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt“.

AUFGABE 6: ÜBER DEN TEXT HINAUS: UNHEIMLICHE LIEBE
Findet paarweise den Text zum Lied „Du riechst so gut“ im Internet.
• Referiert gemeinsam die Handlung im Text.
• Was sehen wir im Musikvideo?
• Welche Symbole gibt es im Video?
• Wie passt das Video zum Text?
• Welche unheimlichen Wirkungsmittel gibt es im Text, im Video und in der Musik?
• Vergleicht die Stimmung im Rammstein-Lied mit der Stimmung im Hoffmann-Text.
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Del 2
Forestillingen
af Christian Lollike
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Manuskriptet
At omsætte et værk fra én genre til en anden, som det her gøres med "Sandmanden" af E.T.A. Hoffmann, der
overføres fra novelle til scene, er omdrejningspunktet i dette undervisningsmateriales anden del. I de følgende
afsnit vil vi se nærmere på, hvordan der teaterfagligt arbejdes på manuskript- og iscenesættelsesplan for at gøre
Sandmanden til et værk, der kan fænge en nutidig tilskuer. Indfaldsvinklerne kan være mange og i det følgende
bringes såvel bud på en tekstanalytisk tilgang, som inspiration til en konkret forestillingsanalyse, et interviews
med dramatikeren samt et afsnit om scenografien; sidstnævnte inviterer til en mere praktisk/visuelt orienteret
tilgang til arbejdet med Sandmanden.

Manuskriptuddrag

Indledningsvist bringer vi et uddrag fra manuskriptet til Sandmanden, som kan gøres til genstand for tekstanalyse med fokus på dramagenrens særlige kendetegn. Senere i nærværende materiale introduceres begrebet
remediering som kan inddrages i forbindelse hermed.
•

Læs scene 2 (Nats vrangforestilling) fra Sandmanden af Christian Lollike.

I scenen taler indledningsvist de kommende svogre Nathaniel og Lothar sammen om en mystisk skikkelse, kaldet
Sandmanden, Nathaniel har set som dreng og muligvis atter har set og martres af. I scenen optræder endvidere
Nats forlovede, Clara. Nat er tydeligvis bange for at fremstå tosset over for sin kommende familie.

NATS VRANGFORESTILLING

Lys. Nat og Lothar drikker te sammen.
LOTHAR
Det er dejligt at se jer sammen.
NAT
Ja, eller ja, ikke?
LOTHAR
Du passer godt på hende, ikke?
NAT
Jeg så én i går.
LOTHAR
Én?
NAT
Én far arbejdede sammen med. I laboratoriet. Før huset brændte. Coppelius. Og
jeg ved godt, at det er mange år siden, men det var ham. Jeg er helt sikker på
at det var ham. Det tror jeg i hvert fald nok.
LOTHAR
Hvornår var det?
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Manuskriptet
NAT
Da jeg var lille. Der kom han hos os. Engang stod jeg op om natten for at finde
far. Jeg sneg mig ind i fars laboratorie. Der så jeg hvad han og Coppelius lavede. Pludselig fik han øje på mig og tog mig i armen. Han ville ikke have at
jeg så hvad de lavede.
LOTHAR
Og hvad lavede de?
NAT
Baksede med øjne.
LOTHAR
Baksede med øjne – hvad fanden snakker du om?
NAT
Det så i hvert fald sådan ud. De var over det hele.
LOTHAR
Hvor gammel var du?
NAT
Fem år.
LOTHAR
Så ville du da ikke kunne genkende ham.
NAT
Hva’?
LOTHAR
Du må have set en der lignede ham.
NAT
Nej. Han var der også da huset brændte.
LOTHAR
Men alle døde. Det har du i hvert fald sagt.
Nat nikker.
NAT
Det kan hun ikke være tjent med.
LOTHAR
Hvad nu?
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Manuskriptet
NAT
Jeg kan da ikke gifte mig med din søster, hvis du siger, at jeg ser døde gå
igen.
LOTHAR
Det har jeg da heller ikke sagt.
NAT
Men det må jeg jo gøre.
LOTHAR
Hold nu op.
NAT
Nej.
Clara træder frem på scenen.
CLARA
Hvad nu?
NAT
Har du stået der hele tiden?
LOTHAR
Det er noget han forestiller sig, søde Clara.
CLARA
Og du ville ikke sige det til mig?
NAT
Jeg ville ikke gøre dig urolig,
CLARA
Men hvorfor fortæller du alt det til Lothar og ikke til mig?
NAT
Det har jeg sagt. Men jeg så ham altså.
CLARA
Hvem?
LOTHAR
NAT mener, at han har set ham der arbejdede med hans far. De baksede med øjne.
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NAT
Eller mennesker.
CLARA
Hvad for noget?
NAT
Ja.
CLARA
Godt.
NAT
Vi kaldte ham Sandmanden.
LOTHAR
Hvem?
NAT
Ham jeg så.
CLARA
Nu forstår jeg ingenting.
LOTHAR
Ved du ikke hvem Sandmanden er?
CLARA
Jo. En ond mand, der kommer efter børn, der ikke vil gå i seng, og så kaster han
en håndfuld sand i øjnene på dem, så – så/
LOTHAR
Så øjnene triller blødende ud af hovedet på dem, og så samler han øjnene op i
en sæk og tager dem med hjem til halvmånen, hvor han fodrer sine små børn med
dem.
NAT
Mor og jeg kaldte ham Sandmanden. Og det var ham jeg så.
CLARA
Hvem?
NAT
Ham far samlede øjne med.
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CLARA
De samlede øjne…?
NAT
De skulle vel bruge dem.
CLARA
Til hvad?
NAT
Det ved jeg ikke, eller altså ja.
Tager sig i det. Bange for at lyde skør, samler sig.
NAT
Altså okay, jeg så Coppelius. Ham som jeg havde den her oplevelse med som barn.
Vi børn kaldte ham Sandmanden, fordi han mindede os sådan om den her uhyggelige figur fra eventyret. Han og far arbejdede med øjne … Kan I huske, hvordan
eventyret gik?
CLARA
Taber du fokus nu?
NAT
Sandmanden sad på sin halvmåne – nå, det er også lige meget, men det var jo
ham far arbejde med. Jeg ved ikke om de lavede mennesker, men ja, så hvis jeg
er lidt rystet, det er måske klart nok, men jeg har været hos lægen, Clara. Hun
tjekkede både mit syn og mit humør.
LOTHAR
Hvad med at gå op og lægge dig lidt? Se om ikke du kan finde noget ro.
NAT
Ro? Nu?
CLARA
Måske er det meget godt.
NAT trækker på skuldrene, går.

© Christian Lollike og Aarhus Teater, 2021. Uddraget må kun bruges i forbindelse
med denne opsætning af Sandmanden.
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Manuskriptet
OPGAVE 1: TEKSTANALYSE AF MANUSKRIPTUDDDRAG
Lad eleverne, evt. i grupper, arbejde med manuskript uddraget via nedenstående spørgsmål:
Giv et kort resume af den handling, der udspiller sig i scenen. Hvad er det, Nat og Lothar – senere også Clara –
taler om?
• Hvordan fornemmer vi en begyndende disharmoni mellem Nat og Lothar? Hvordan fremstår Nat og Claras
relation?
• Hvad er personernes projekt? / Hvad vil personerne opnå?
Nat (en ung studerende og forestillingens hovedperson)
Clara (Nats forlovede)
Lothar (Claras bror og Nats ven)
• Hvilken modstand er der? Indre (konflikter i personerne selv)? Ydre (konflikter mellem personerne)?
Nat vs. Lothar?
Nat vs. Clara?
Nats fantasi vs. fornuften/samfundsnormerne?
• Hvordan karakteriseres Sandmanden? Hvilken betydning har det, at vi kun hører om denne mytiske figur, men
ikke ser ham konkret på scenen?
Lad evt. et par elever fremlægge deres analyser og diskuter efterfølgende, i fællesskab, hvilke muligheder,
dramagenren indeholder ift. historiefortællingen.
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Remediering

- fra novelle til manuskript til scene
Der er mange overvejelser, tilvalg og fravalg i en proces, hvor et værk skal omsættes fra én genre til en anden –
fra medie til medie. En roman kan blive til en film, en film til en musical eller vejen kan gå fra papiret til scenen,
som det er tilfældet med novellen "Sandmanden" i Aarhus Teaters opsætning.
Hvad får en teateropsætning til at fungere som en vellykket og selvstændig scenisk udgave af det litterære
forlæg? – det er spørgsmålet!
Litterære tekster består ikke kun af ydre handlinger, replikker og fortællerkommentarer. De rummer som regel
også beskrivelser af personernes tanker og følelser gennem fortælleren. Hovedreglen, ift. en remediering til scenen, må da være, at alle tanker og følelser skal udtrykkes gennem handling.
Christian Lollike, der har dramatiseret Sandmanden, har forandret, hvor det var nødvendigt, så teaterforestillingen fungerer på sine egne præmisser. Novellen og teaterforestillingen er to forskellige kunstneriske produkter,
der skal fungere uafhængigt af hinanden - til trods for, at de fortæller den samme historie.

OPGAVE 2: TEKSTUDDRAG FRA NOVELLEN

I nedenstående uddrag, fra Hoffmanns novelle "Sandmanden" beskriver Nat, i et brev til Lothar, hvordan han,
som barn, oplevede fortællingen om Sandmanden.
•

Læs tekstuddraget og sammenlign det med ovenstående uddrag af Christian Lollikes manuskript.
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem novellens og dramaets gengivelse af Nats oplevelser?

”(…) Jeg var troldbundet. Med fare for at blive opdaget og, det stod mig helt klart, hårdt straffet blev jeg stående med hovedet
stukket frem og lyttede ved gardinet. Far modtog Coppelius højtideligt. "Nå – til arbejdet," udbrød denne med hæst skurrende
stemme og smed jakken. Far tog tavs og dyster sin slåbrok af, og begge iførte de sig lange, sorte kitler. Hvor de fik dem fra,
havde jeg ikke set. Far åbnede fløjdørene i et indbygget skab, og så så jeg, at det ikke var et indbygget skab, som jeg altid havde troet, men langt snarere et mørkt hulrum, hvori der stod en lille arne. Coppelius trådte hen til den, og en blå flamme slog
op på arnestedet. Der stod alverdens løjerlige apparater rundt om det. Åh, Gud! – min gamle far så helt anderledes ud, som
han nu bøjede sig over ilden. En grufuld, krampagtig smerte havde tilsyneladende fortrukket hans blide, ærlige ansigtstræk
til et hæsligt, modbydeligt djævlebillede. Han lignede Coppelius. Sidstnævnte svingede de gloende røde tænger og hentede
med dem skarpt glimtende klumper frem af den tykke røg, hvorefter han ivrigt hamrede på dem. Det forekom mig, at der kom
menneskeansigter til syne rundt omkring, men de havde ingen øjne – kun gyselige, dybe, sorte huller. "Øjne, giv mig øjne!"
råbte Coppelius med hult rungende stemme. Grebet af vild rædsel skreg jeg, styrtede ud fra mit skjulested og faldt om på gulvet. Her greb Coppelius fat i mig, "lille bæst! – lille bæst!" gnæggede han tænderskærende! – løftede mig op og kastede mig
på arnestedet, så flammerne begyndte at svide mit hår: "Nu har vi øjne – øjne – et par smukke barneøjne," hvislede Coppelius
og greb med hænderne gloende funker fra ilden for at kaste dem i øjnene på mig. Da løftede far bønfaldende hænderne og
råbte: "Mester! Mester! Lad min Nathanael beholde sine øjne – lad ham det!" Coppelius slog en gjaldende latter op og udbrød:
"Så lader vi drengen beholde øjnene og græde sit mål her i verden; men skal vi ikke Uge undersøge hændernes og føddernes mekanik." Og så tog han så hårdt fat i mig, at det knagede i leddene, skruede mine hænder og fødder af og satte dem på
igen snart her og snart der. "Ah, det dur jo slet ikke! Det var godt nok, som det var! – Han var klog, den gamle!" hvislede og
hviskede Coppelius, men alt omkring mig blev mørkt og uhyggeligt, og en voldsom smerte jog mig gennem marv og ben –
jeg sansede ikke mere. Bløde, varme åndedrag strøg hen over mit ansigt, og jeg vågnede som af dødssøvnen; mor stod bøjet
over mig. "Er sandmanden her endnu?" stammede jeg. "Nej, min kære, han er væk for længe, længe siden, han gør dig ikke
noget!"– sagde mor og kyssede og kærtegnede sin genvundne yndling.” Kilde: E.T.A. Hoffmann: "Sandmanden"
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Remediering
Med inspiration fra ”Litteraturens Film” af Henrik Poulsen (2005), kan I, når I har set forestillingen, arbejde
yderligere med, hvordan novellen er blevet tilpasset scenen; hvordan den er blevet remedieret.

Tilpasning til et nyt medie

Novellens sprogtone og stemning skal overføres til teaterdramaturgi. Dramatikeren og iscenesætteren bestemmer hastigheden hvormed publikum skal føres gennem historien. Nats og fortællerens betragtninger af verden,
deres tanker og refleksioner skal overføres til handlinger og sanseliggøres. Fortællerstemmerne er ikke længere
alene om at fortælle historien.
• Hvordan løses det, fx også ved brug af lys og lyd?

Tilpasning af indhold

En dramatisering vil altid ændre på indholdet af novellen.
Tilpasning af indholdet kan foregå på flere forskellige måder:
Forkortelse
En teaterforestilling har begrænset tid til at fortælle sin historie, hvorimod fortællerstemmerne i Hoffmanns
novelle har mere tid at gøre med. Disse folder deres betragtninger ud i tid og rum og omfanget kan være meget
omfattende. Forkortning er en nødvendighed, men også en kreativ udfordring. For hvad kan ikke undværes,
hvad kan skæres væk? Og hvordan holder man så den røde tråd? Måske er dramatikeren nødt til (paradoksalt
nok) at tilføje nye scener for at kunne skære noget af romanen væk. Blandingen af brev-format og kronologisk
fremadskridende fortælling i novellen Sandmanden, omsætter Lollike f.eks. til en scenisk kronologi.
Forvandling
Forvandlingen griber ind i novellens form. Fx kan en dramatisering flytte fortællingen over i et andet miljø, måske
også over i en anden tid? Måske er synsvinklen flyttet, så der kastes nyt lys over handlingen? De indre synsvinkler,
der i novellen kommer til udtryk i hhv. Nats, Claras og Lothars breve, kan, på scenen, udtrykkes anderledes fysisk
eller i dialogisk form.
Fortolkning
I Aarhus Teaters opsætning af Sandmanden er der tale om to lag af fortolkninger. Først dramatiseringen fra
novelle til manuskript og derefter iscenesættelsen af manuskriptet. Instruktøren skal, sammen med scenografen,
overføre ordene fra manuskriptet til konkrete billeder, sætte levende mennesker af kød og blod på scenen og
placere handlingen i et scenisk miljø - og det er en fortolkningsproces.
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Forestillingsanalyse
Dramaet skiller sig også ud som et medie, der er bundet til tid, rum og konkrete tilskuere i det nærvær, som opstår i situationen ved opførelsen; vi oplever det hele gennem vores sanser:
Forestillingens rum, figurer og forløb skildres netop via scenografien, lyset, lyden, kostumerne, rekvisitterne,
handlingerne, de talte replikker og bevægelser.
Vi ser, lytter, mærker og deltager aktivt og meddigtende i skabelsen af fiktionen. Derfor mangler vi også en
væsentlig dimension, når vi ’bare’ læser dramaet og ikke ser det opført på scenen. Vi mangler nemlig de visuelle
udtryk og signaler, som ligger i scenografien, skuespillernes kropssprog og udtale, bevægelserne mellem skuespillerne og det menneskelige nærvær, som findes i teatersalen.
Når man, i modsætning til tekstanalyse, laver en analyse af den konkrete teaterforestilling, indkredser man, hvad
forestillingen udtrykker, og hvordan den udtrykker det ved hjælp af de sceniske virkemidler, der er til rådighed:
gestik, mimik, arrangement, tempo, rytme, kostumer, scenografi, lys, lyd mv.
Det er selve helhedsoplevelsen af forestillingen med alle de tanker, følelser og sansninger, den giver anledning
til, der er central for analysen.
I ”Dramatik – en grundbog” (2013) af Karen Sørensen oplistes bl.a. disse kendetegn for det moderne teaters
sceniske udtryk (her blot i et mindre uddrag):
Skuespilleren
• Det moderne teaters mangfoldighed betyder at alle tidligere teaterkonventioner er at finde.
• Skuespilleren er en del af forestillingens symbolske billeder. Rum og skuespiller ”passer sammen” enten som
en fordobling eller som en kontrast.
• Spillestilen er den teatrale, stiliserede spillestil med forenklede og forstørrede udtryk.
• Skuespillerens handlinger er symbolske handlinger.
• Statuariske opstillinger af ensemblet er gennemgående karaktertræk.
• Spillet karakteriseres som en grotesk spillestil med forceret tempo og forstørrede bevægelser.
• Spillestilen er udadvendt, ekspressiv og koreografisk stiliseret.
• Nøgleord er uforudsigelighed, voldsomhed, ironi, absurdisme og skønhed.
Scenen
• Scenerummet kan være den traditionelle scene, site-specific eller et scenerum bygget op, så det passer til
forestillingen.
• Mange eksperimenter med scene-sal-forhold.
• Det visuelle, sanselige i scenebilledet er centralt. Det smukke og det hæslige, som virker tiltrækkende og
frastødende på tilskueren.
• Brug af materialer med forskellig stoflighed f.eks. pels, stål, plastik og forskellige former for stof. • Lyskilder,
der kan lave farvede ”rum”.
• Enhedsrum, psykisk rum, der er med til at klargøre forestillingens hensigt.
• Enkelhed, symbolik og stilisering.
• Scenografien pågående og meddigtende.
Læs kendetegnene igennem, inden I skal se forestillingen og brug dem efterfølgende som udgangspunkt
for analysen og fortolkningen af jeres helhedsindtryk af forestillingen.
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Forestillingsanalyse
OPGAVE 3: FORESTILLINGSANALYSE AF SANDMANDEN
Instruktøren Jonas Corell Petersen, lægger i sin tolkning af Sandmanden vægt på tanken om at være i stand
til at skabe et menneske – inspireret af 1800 tallets teknologiske landvindinger, og den tiltagende faible for at
beherske mennesket via teknik, vi oplever i dag.
• Er der en højere magt, der styrer os (en religiøs eller en teknisk)?
• Kan vi stole på det, vi ser med vore øjne?
• Hvis alt er styret af teknikken, hvornår ophører da livet – og kan ønsket om at styre skabelsen af et menneske
medfører en limbotilstand mellem det levende og det døde?
• Er vi som mennesker frie, eller overvåges vi konstant af andre, større øjne end vore egne?
• Er vi blevet væk for os selv i en tilværelse præget af materialitet, hvor alle drikker cola uden at tænke på hvorfor, og kan denne manglende stillingtagen til selvet være en form for dødstilstand, hvor mennesket er blevet
en tom skal, der stræber efter det perfekte?
Ovenstående er nogle af de indledende tanker, instruktøren, sammen med dramatiker Christian Lollike, har
præsenteret i processen med at skabe forestillingen Sandmanden, og I skal nu prøve at sætte forestillingens i
relation til disse tanker.

Spørgsmål til forestillingsanalyse af Sandmanden
Læs også interview med Christian Lollike (næste side), inden du svarer på spørgsmålene.
1.

2.

3.
4.

5.

Hvad var dit umiddelbare indtryk af forestillingen? Begrund hvorfor.
Kan du umiddelbart set nogle af ovenstående tematikker afspejlet?
Hvilket publikum henvender forestillingen sig til?
Kan temaet om en stræben efter det perfekte f.eks. appellere til unge mennesker?
Og hvordan med forestillingens fokus på overvågningssamfundet?
Kan I genkende dette fra jeres egen samtid?
Beskriv scenografien, kostumerne, lyssætning og sminkebrug.
Hvordan tydeliggøres kontrasterne mellem det levende og det døde, illusion og virkelighed i forestillingens
visuelle udtryk?
Spillestilen: Beskriv måden der blev spillet på – var det realistisk/genkendeligt eller teateragtigt/stiliseret?
Hvad bidrog stillestilen med ift. fortolkningen af teksten?
Hvordan var samspillet mellem dansere og skuespillere? Hvilken sættes der fokus på kroppen? Hvilken betydning har det, vi både kan se de medvirkende, når de er on stage og off stage Hvordan afspejles overvågningstematikken i spillestilen? 		
Hvad er forestillingens samlede budskab?
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Interview med
instruktør Christian Lollike
Af Mathias Wissing, Aarhus Teater
Christian Lollike er en af vor tids absolut vigtigste scenekunstnere og står for
dramatiseringen af Sandmanden. Han er uddannet på Dramatikeruddannelsen i Aarhus
(1998-2001) og blev umiddelbart herefter tilknyttet Aarhus Teater som husddramatiker.
Han har vundet et utal af priser, blandt for forestillingerne Erasmus Montanus (Årets Forestilling 2017) og Living Dead (Årets Særforestilling 2017) En Fortælling om Blindhed (Årets
Særforestilling 2020) - alle produceret på Aarhus Teater i samarbejde med Sort/Hvid.
Senest har Christian Lollike været aktuel på Aarhus Teater med farcen Kagefabrikken i 2021. Siden 2011 har Christian Lollike været teatret S/H i København.

Del 1:
Om Sandmanden – dramatisering af eventyret, metode, proces og genre
Sandmanden er svær at gribe som monster. Frankenstein er på sin egen måde uhyggelig, Dracula er uhyggelig. Men Sandmanden ræsonnerer ikke hos mig som en uhyggelig figur. Hvordan læser du Sandmanden?
Det er jeg enig med dig i. I Sandmanden er det jo hovedpersonen, Nathanael, der er den interessante karakter, mere end det er monsteret, som jo på en måde ikke er et monster, men en form for kvindelig robot. Det
monstrøse opstår i Nathanaels vrangforestillinger. De er affødt af mindet om en skræmmende mand, som kom i
familiens hus, da Nathanael var barn, og som han har en idé om er skyld i sin fars død, og så den her godnathistorie om Sandmanden. I mødet med den moderne verden og dens teknologier begynder barndomsminderne
og -traumerne at væve sig ind i en større konspirationsteori, hvor alle bliver forfølgere, dobbeltgængere og falske mennesker, der i virkeligheden er robotter. Alle overvåger hovedpersonen, der er øjne overalt. Det er mere
paranoidt og vanvidssyret end Frankenstein-uhyggeligt. Han får den idé, som han ikke kan slippe, at hans far
og en anden, som han så opfatter som Sandmanden, fremstillede falske mennesker. Ligesom Sandmanden, der
kaster sand i børns øjne og får dem til at falde ud, mangler de rigtige menneskeøjne for at fuldføre projektet om
at skifte det følende og uforudselige menneske ud med noget mere robotagtigt og forudsigeligt.

Du har stået for dramatiseringen og sat det i en anden ramme. Og eventyret er besværligt, fordi stykket
hedder Sandmanden, selvom Sandmanden ikke er med: han er et rygte eller en myte, som for Nathanael
bliver meget levende...
Jeg har en forestilling om, at tyskere har et ret nært forhold til Sandmanden som en slags Ole Lukøje-figur. Ole
Lukøje er bare mere blid. Men jeg tror faktisk, der er en forbindelse mellem Ole Lukøje og Sandmanden, og så
har jeg så koblet fortællingen om Den Store Bastian på i mit hoved. Den Store Bastian var en historie, der blev
læst op, da jeg var lille, kan jeg huske, og som jeg helt klart synes er tæt på Sandmanden, da han jo kommer
og... Jeg kan ikke huske, hvad han gør ved en, om han brækker ens fingre af eller hvad han gør, men der er meget mere straf over ham end over Ole Lukøje, ligesom der er over Sandmanden i børneudgaven for tyskerne.
Hvad har du gjort ved Sandmanden i din dramatisering?
Jeg har genbrugt og forstærket Hoffmanns uklarhed om, hvem der er Sandmanden: er det hans fars gamle ven,
Coppelius, eller Coppola eller en på gaden, der sælger kikkerter? Det er jo det, som den barnlige fantasi gør,
den roder navnene sammen på folk, som så også er beslægtet i virkeligheden. Måske er Sandmanden indlejret i
alle de øjne, der altid betragter os?
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Da jeg begyndte dramatiseringen, oprettede jeg en læsegruppe på Sort/Hvid, hvor vi læste den sammen, og
talte om, hvad de her øjne i teksten betyder, og hvordan Hoffmann med sin paranoide hovedperson på mange
måder foregriber det totalt skræmmende i et overvågningssamfund. Den her følelse af altid at være overgået, er
jo genkendelig for os: der er øjne inden i os og uden for os, som vi på én gang er klar over er til stede og alligevel ikke ved, hvad vi skal stille op med. Det er både godt og dårligt, for det gør livet nemmere, men det fratager
os også en helt masse handlerum, som kan være svært at forstå. Vi bliver i tvivl om, hvor meget vi selv beslutter
og hvor meget, vi er styret.

Hvornår tænkte du, at du skulle væk fra den der brevromansform, som den originale tekst er skrevet i?
Når jeg sad og læste eventyret i den her brevform og skrev videre på den, kunne jeg mærke, at det ville blive
mere effektfuldt, hvis de kunne svare direkte på hinanden. At skrive i brevform er også virkelig et litterært greb
fra en særlig tid, hvor brevudveksling var mere almindeligt. Det har givet læseoplevelser som Sandmanden, men
også fx Den unge Werthers lidelser et skær af autencitet dengang. I dag og på scenen får det modsat effekt.
Jeg har derfor holdt fast i den meget udleverende bekendelse, der ligger i brevene, men i en mere direkte dialogisk udveksling.

Hvilken effekt tænkte du, det ville give, at de talte direkte til hinanden? Hvad er forskellen rent metodisk
på brevform og dialog?
Det ene er jo ikke dramatisk. Det er potentielt superinteressant og post-dramatisk, hvor man ville kunne lave en
masse, hvor man ikke er så bundet af at skulle opbygge en konflikt, men hvor man faktisk kan folde meget mere
sprog og litteratur ud, hvilket jeg et eller andet sted tænkte, at netop fordi vi havde danserne, som så i en eller
anden forstand ville kunne lave billeder, så ville man kunne det. Men jeg tror måske, jeg blev lidt irriteret over, at
danserne ikke fik så meget anden funktion end at illustrere det, som skete, og at skuespillerne mere eller mindre
bare blev en slags oplæsere.

Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til gyset, som du har brugt i mange forestillinger, men på forskellige måder: Living Dead, Revolution, En Fortælling om Blindhed, Hospitalet, Erasmus Montanus er alle
forestillinger med eller andet større eller mindre element af gys. Hvordan fungerer gys på teatret for dig?
Det er jo nok i virkeligheden mere det uhyggelige i det hele taget, jeg godt kan lide. Living Dead var helt klart
gys, med teater-jump cuts og zombie-tema og så videre, og det synes jeg bestemt også der er i den her brevhistorie af Hoffmann, som er beslægtet med hele Frankenstein-fortællingen: hvad er ægte? Jeg er grundlæggende optaget af, hvorvidt der overhovedet findes noget i os mennesker, der er ægte? Hvornår er vi påtagede?
Og hvornår er vi instrumentaliserede, mens vi bilder os ind, at vi i virkeligheden er meget os selv og tro mod
alle vores frihedsidealer? Mens vi i virkeligheden er genneminstrumentaliserede? Det, synes jeg, er tematikken i
Sandmanden.
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Del 2
Om Sandmanden tematisk
Jeg vil gerne tale om øjnene. Og om brillerne, som så bliver skrevet ind som digitale briller, som Lothar
bruger, og som gør verden nem at overskue for ham. Du har været inde på overvågning, men hvad tænker
du om hele det her øje-tema, der slås an i Sandmanden?
CL Jeg har været ved den her øje-metafor ufatteligt mange gange, på grund af følelsen af, at man er overvåget
og at man overvåger sig selv, og at man er så usikker på sig selv og sin egen identitet, at man hele tiden kigger
rundt for at finde ud af: hvem er jeg, og hvordan kan jeg stabilisere en eller anden form for identitet, og hvordan det dybest set er blevet enormt angstpræget. De seneste mange år er vi jo bare gået ind i en hårdere og
hårdere form for overvågning, som foregår hele tiden. Jeg aner ikke, hvad det fører med sig af diagnoser. Men
det må have en sindssyg effekt på os. At alt kan blive lagt ud, optaget, delt. Og vi kan hele tiden føle, at vi bliver
set på, betragtet, vurderet og gjort til objekter for potentielt salg, det er så syret. Da jeg skrev på stykket, fik jeg
en følelse af, at vi ikke kan overgå virkeligheden. Hvad du og jeg taler om nu, fører lige om lidt til et tilbud fra et
eller andet firma om, at jeg skal købe briller...

Men det, jeg så synes, er interessant - det er, at du er bevidst om dine egne sympatier og meninger. Så
Lothar [som er pro-teknologi, red.] er måske lidt kedelig og konservativ, men han er også stabil. Han har
det fint. Nathanael insisterer derimod på at være i verden og stole på sine sanser, og fortvivler hele tiden,
han kan ikke se hvem der er mennesker, og hvem der er robotter: det er jo ham, der ikke kan se. Han er
faktisk den blinde. Kan du sige noget om, hvordan du arbejder med at spænde en tekst op, så den ikke
bliver for nem at afkode? Jeg ved ikke, måske lægger jeg dig nogle ord i munden nu?
Narhj, jeg synes jo, at de skal være stemmer fra ens eget indre. Det var nok også derfor, jeg ikke syntes teksten
var så svær at skrive: fordi jeg jo sagtens kan genkende den side i mig, hvor jeg synes det er fantastisk, at mit
løbeur kan måle og registrere alt muligt, og jeg synes det er enormt vigtigt, at nogen kan sende mig et tilbud på
lige præcis det, jeg har brug for; det er jo så smart og effektivt og fedt og belejligt. Det er jo Lothar-siden, og
den kan man sagtens forstå og leve sig ind. Jeg har også en indre Nathanael, hvor man nogle gange kan blive
ufatteligt paranoid og tvivle på alt, og føle at alle i virkeligheden er dukker, hvis indre er blevet instrumentaliseret
af en form for kapitalisme, de ikke længere kan se. Så Nathanael er også rigt repræsenteret i vores indre. Han er
jo virkelig også den klartseende, han forsøger jo virkelig at advare om, at noget er helt galt. Og Klara, hun er så
den, som kan se, at han har ret, men hvis hun følger Nathanael hele vejen, indser hun også, at hun kan komme til
at leve et meget ulykkeligt liv.

Du nævnte før kapitalismen. Og jeg ved, at Harvard-professoren Shoshana Zuboffs bog ”Overvågningskapitalismens tidsalder” (2019) også er i periferien af din tekst.
Ja, hun er jo optimist på den måde, at hun siger, "det her er noget, vi kan lovgive os ud af" - og vi kan sagtens få
styr på Facebook, Google og dem alle sammen. Hun fortæller en historie, som jeg faktisk ikke kendte: at før 9/11
var der meget stramme regler for overvågning og for, hvor meget den måtte fylde. Det har altid været centralt i
amerikanernes selvforståelse ikke at blive kontrolleret og overvåget og derfor begyndte forskellige virksomheder at samarbejde med CIA om at overvåge folk. Siden er det bare stukket af. Det er hendes holdning. Og det
er fedt at høre, at det ikke bare er sådan en... alt-eksisterende kapitalisme, men det har et startpunkt, og ifølge
hende er det bare at gå i krig med det.

Men hvad betyder den her overvågningskapitalisme for hvordan vi forstår den fri vilje? Man siger jo, at
når jeg først har googlet en vare, så er det et spørgsmål om tid, før jeg køber den. Det er kapitalismens
mekanisme, som internettet på en måde understøtter. Hvordan kobler du det til Sandmanden?
Olympia i Sandmanden er på en eller anden måde et forsøg på at skabe et perfekt overflademenneske, og derfor er det også helt tragisk, at den ellers skarptseende Nathanael forelsker sig i lige præcis hende, og ikke kan se
hvor uægte hun er. Det er jo det, der gør historien interessant.
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Men hvordan passer hun på den her overvågningskapitalisme-fri-vilje-ting?
Der går ikke ret lang tid, fra du googler en vare til du køber den. Så kapitalismen foretager en eller anden form
for sjælelig zombificering af os, som gør, at vi, selvom vi siger vi er frie, handler i overensstemmelse med dens
vilje, som vi så bilder os ind er vores egen. Det er jo, hvis man skal sige det bombastisk, en form for robotgørelse af os. Og det er det, som de gotiske fortællinger kan vise os. Det er i øvrigt også derfor jeg på mine senere
dage er blevet så glad for gyserfilm: fordi de ligesom kan lave et udvendigt billede på den bevægelse.

Da jeg læste teksten, kom jeg til at tænke på et udsagn fra anti-psykiatrien, som handler om at "sindssygdom er en sund reaktion på et sygt samfund"…
Ja, det er et fedt udsagn…

Og det er jo sådan et udsagn, der sætter sig fast. Men jeg blev faktisk overrasket over at opdage, at det
kom fra antipsykiatrien, for jeg troede egentlig, det var noget antikapitalistisk. Kan du genkende det udsagn i teksten – i forhold til opfattelsen af Nathanael som syg?
Ja, vi lever i en tid med massevis af psykiske diagnoser, der bliver stillet på ikke mindst børn. Jeg lyver ikke, når
jeg siger, at alle mine venner har børn, som har en eller anden form for autisme-diagnose hæftet på sig. Nogle
gange tænker man bare, om det er en sund reaktion på et afsporet, stresset samfund, hvor man hele tiden på
en eller anden måde opdrages til at fjerne sig fra sine egne følelser, samtidig med at man hele tiden får at vide:
"du skal være dig selv, du skal være dig selv." Altså, hvad er det for noget? Så på den måde, så synes jeg, det
er et ret genkendeligt udsagn, at vi lever i en tid, hvor den kapitalismen, som vi har accepteret som det normale
system, skaber en bestemt type mennesker og en bestemt type samfund. Vi har i så mange år sagt:, at der ikke
er andet, alle andre ideologier har slået fejl, nu kører vi derudaf med kapitalisme. Men nu begynder vi faktisk at
sige: hov, det her opskruede forbrug, udnyttelsen af jordens ressourcer, det er faktisk ved at føre til et kæmpe
kollaps. Der er sket en eller anden regnefejl. Og det kan man jo så formulere mere eller mindre bombastisk, og
fremstille folk som sjælløse robotter eller prøve at gøre det mere raffineret.

MW Det, som jeg synes er stykkets tragedie, er, at det er Nathanael, der ikke kan finde sin plads i verden.
Og Lothar, som jo tager de her briller eller skyklapper på, og følger de råd, han får. Det er ham, som formår at finde sin plads i verden. Hvad gør det ved forestillingens tekst? At Lothar består, mens Nathanael
aldrig finder sin plads i systemet?
Jamen det er jo forhåbentlig det, der i helt klassisk forstand gør, at folk, når de ser stykket, og det hele træder
frem i et velkonstrueret værk, straks får lyst til at gå ud og lave det hele om.
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Interview med
scenograf David Gehrt
David Gehrt har skabt scenografi og kostumer til Sandmanden. Han blev uddannet scenograf fra Den Danske Scenekunstskole i 2016 og har siden 2018 været fast husscenograf på
Aarhus Teater. I samarbejde med scenografkollegaen Ida Grarup skabte han rammerne for
Christian Lollikes iscenesættelse af Aahrus Teaters Reumertvindende forestilling Erasmus
Montanus på Aarhus Teater i 2017. Som husscenograf på Aarhus Teater har han bl.a. stået
bag forestillingerne #Amlet, Momentet, My heartache brings all the boys to the yard, 4:48
Psychosis, Manifest for skrøbelige autoriteter, Parasitterne, Pagten og Kaj Munks Ordet sidstnævnte blev han nomineret til Bedste Scenedesign og Teaterpokalen 2020.
Foto Kim Glud

Nedenstående samtale om hans visuelle univers til Sandmanden tager udgangspunkt i begrebet gys - og dermed i Sandmandens oprindelige udspring af skrækromantikken – med henblik på at erfare, hvordan Gehrt henter
inspiration herfra mht. f.eks. das Unheimliche.
Indledningsvist, hvad du forstår ved begrebet en gyser?
Jeg tror, at jeg har en meget klassisk og generel forståelse for begrebet en gyser. Nok fordi ordet i sig selv er
så ladet, og vi derved har en forudindtaget forståelse af det. Den generelle forståelse er helt klart noget, der er
uhyggeligt, ukendt og skræmmende. Måske noget, der vil os noget ondt – eller måske mere denne ukendthed,
der fremmer uhyggen eller gyset.
Hvad skal et scenisk rum kunne, i følge dig, når det skal danne ramme om en gyser?
Det nemme svar ville være, at det skal kunne chokere/skræmme – som vi kender det fra gyserfilm. Dog kan man
ikke helt bruge de samme virkemidler i teateret, som man kan på film, hvor man fx dyrker det at kunne klippe
hurtigt fra et billede til et andet. Det er derfor lidt en udfordring at arbejde med denne genre, da det sceniske
rum altid er konstant beskuet af publikum.
Gyseren skildres oftest i mørke farver eller i mørket, hvor vi derimod har valgt at arbejde med et hvidt/lyst og
åbent rum. Jeg vil heller undersøge genren, i et scenisk rum, der går imod de klassiske greb frem for at dyrke
gyset i noget, der alligevel aldrig vil have samme effekt som det vi ser på film. Jeg synes udfordringen er mere
interessant og går måske mere imod publikums forventning.
Vi, på produktionen, arbejder med begrebet das Unheimliche – altså det ikke hjemlige som et udgangspunkt
for tekst men også det sceniske rum. Vi vil i hvert fald rigtig gerne undersøge, hvad det begreb kan i relation til
genren men også i relation til de teatralske virkemidler – lyd/lys/røg/scenografi/kostumer mm. Hvordan opfatter
vi, som publikum, når noget ikke passer sammen eller bryder de systemer, vi har sat op. Hvad er rigtig og hvad er
forkert? Kan vi fremme genren på den måde? Det er på mange måder det vi vil undersøge!
Kan du fortælle lidt mere om den konkrete scenografi til Sandmanden? Er der tale et konkret eller abstrakt/symbolsk rum?
Man vil måske nok definere det som et abstrakt rum, men alligevel med konkrete elementer. Min inspiration kommer fra billedkunsten eller måske mere fra før noget bliver til billedkunst – kunstatelier. Der, hvor man arbejder
med gipsafstøbninger eller marmorfigurer. Mest af alt fordi jeg tænkte på, hvordan nutidens menneskefabrikation ser ud - eller måske mere higen efter det perfekte menneske.
Selve scenografien består af en malet dansevinyl. Den er inspireret af gulve fra diverse kunstatelier – hvor gulvet
nærmest bliver et kunstværk i sig selv. Gulvet spejler kunstnerens processer, tiden og ikke mindst det endelige
værk. Gulvet er omringet af gardiner, der hænger som en tysk inddækning – altså på tre sider. Gardinet er patineret med en graduering fra gulv og op. Igen for at give rummet en tidslighed – en proces – som gulvet.
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Scenedesign Sandmanden af David Gehrt

Selve scenografien består af en malet dansevinyl. Den er inspireret af gulve fra diverse kunstatelier – hvor gulvet
nærmest bliver et kunstværk i sig selv. Gulvet spejler kunstnerens processer, tiden og ikke mindst det endelige
værk. Gulvet er omringet af gardiner, der hænger som en tysk inddækning – altså på tre sider. Gardinet er patineret med en graduering fra gulv og op. Igen for at give rummet en tidslighed – en proces – som gulvet.
Alle gardiner er halvtransparente og fungerer derfor som en klassisk bobinette; vi kan derfor isolere lyset foran
og bagved gardinet og derved forstærke oplevelsen af, at blive beskuet/overvåget af noget udefrakommende.
På scenen har vi et stort David-hoved. Det kan være mere til at placere det sceniske rum i et mere konkret rum,
men det ekstremt overdimensionerede hoved gør samtidigt det sceniske rum abstrakt og dyrker das Unheimliche.
(NB: David er Michelangelos marmorstatue af hyrden David (skabt i 1501-1504). Statuen forestiller David, før han
skal i den tilsynaldende umulige kamp mod kæmpen Goliat. Han er fremstillet roligt og fattet. Fokus er på det
unge renæssancemenneske, der har personlighed og bevidsthed; en person med en selvstændig identitet.
Kilde: David (Michelangelo) - Wikipedia, den frie encyklopædi)
Hvordan arbejder du med øjet/synet som symbol?
Hmm… Tænker du i forhold til brillerne (der er nævnt i manuskriptet. Red)? Pt så er det noget, vi skal undersøge i
processen, men at der kommer briller i spil, er en mulighed.
Hvad fænger dig mest ved fortællingen om Sandmanden?
Tvivlen – og ikke mindst alle de spørgsmål den må medføre.
Hvordan afspejles dette i scenografien?
Jeg tror ikke nødvendigvis, at den afspejles i scenografien. Jeg håber mere, at tvivlen ligger hos publikum og
måske endnu mere, når de har set forestillingen. Jeg er ikke så interesseret i facit, da jeg synes, tvivlen eller
spørgsmålene er det, der holder et værk i live
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Scenedesign Sandmanden af David Gehrt

Opgave: Det visuelle univers i Sandmanden
I ”Dramatik – en grundbog” (2013) af Karen Sørensen oplistes bl.a. disse kendetegn for det moderne teaters
tilgang til scenografi.
• Scenografien er det rum der af scenografen skabes til forestillingen; scenografen er altså meddigtende ift.
stykkets indhold.
• Dekorationen kan sammenlignes med en installation, som vi kender den fra billedkunstens verden.
• Teaterrummet kan være neutralt og uden medbetydning (f.eks. en black box scene), men rummet kan også
skabe medbetydning, hvis scenografen understøtter stykkets indholdsmæssige temaer.
• I det moderne teater ses det ofte, at scenen er et symbolsk rum, der ikke er et billede af en bestemt lokalitet,
men nærmere et billede på, hvordan de mennesker, der agerer på scenen har det; et psykisk rum.
• Scenerummet medvirker til at tegne dramaets tematik. Forenkling, forstørrelse og gentagelse af scenografiske elementer er med til at understrege udtrykket
Nedenstående spørgsmål kan bruges som udgangspunkt for en undersøgelse af det visuelle univers i Sandmanden – I kan evt. have de ovenstående karakteristika in mente.
1.

Beskriv så konkret og detaljeret som muligt, hvad I ser og hvilke associationer, der vækkes hos jer, når I betragter David Gehrts tegning af scenerummet.
2. Er scenerummet realistisk (genkendeligt fra hverdagen) eller abstrakt/symbolsk?
3. Hav endvidere fokus på karakterer og kostumer. Hvilke karakteristika læser I frem om personerne i tekstuddraget (fra hhv. manuskriptet og novellen), og afspejles disse i kostumetegningerne?
4. Overvej, hvordan scenografens (samt evt. instruktørens og dramatikerens) tematiske/konceptuelle overvejelser afspejles i scenografi- og kostumetegningerne? Peger det samlede visuelle udtryk, ifølge jer, i en bestemt
tematisk retning?
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Andre forestillinger
på Aarhus Teater foråret 2022
ROMEO & JULIE
af William Shakespeare

Forsangeren i bandet
Iceage Elias Bender
Rønnenfelt laver muksik
til Romeo & Julie (foto
Jenne Putnam)

•
•
•

Store Scene 3. februar - 10. marts
Undervisnignsmateriale medio januar på www.aarhusteater.dk/atl
Lærerkursus med bl.a. Dan Rionggaard og Merete Pryds Helle 2. februar fra kl. 14
- læs mere på www.aarhusteater.dk/atl

En kæmpe opsætning med over 20 medvirkende på scenen – skuespillere, dansere og musiker. Viktor Medom Pascoe og Mette Klakstein i titelrollerne. Musik af Elias Bender Rønnenfelt (forsanger i Iceage), Nis
Bysted og Marie Koldkjær Højlund.

THE SUPREME GENTLEMAN
af Nanna Cecilie Bang

•
•
•

Studio 5. februar - 3. marts
Podcast KULISSEN om The Supreme Gentleman:
At sætte mørke fællesskaber på scenen med instruktør Liv helm og dramatiker Nanna Cecilie Bang
Inspirationsmateriale på www.aarhusteater.dk/atl

INCELS: Ny dansk dramatik om internettes kønskrigere.
Med Jacob Madsen Kvols i en kraftpræstation alene på scenen.

