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Forord
Det er hverken for at være pedantisk eller gammeldags, at Teatermuseet i Hofteatret nu sender en række klassiske og historiske projekter på nettet til fri downloading. Tværtimod.
Vi vil gerne give så mange som muligt blandt børn og unge mennesker lejlighed til at stifte bekendtskab
med de store dramatiske værker og væsentlige nedslag i vor danske historie - med relation til Teatermuseet i
Hofteatret.
Men det er et eksperiment, hvor vi krydser erfaringer fra almindelig teaterpraksis og dramalære med de
nyeste krav fra skole- og fritidsundervisningen indenfor dansk, historie og drama.
Med dramatikeren Caspar Haarløvs humoristiske gennemskrivning er Shakespeares Hamlet blevet tilgængelig for børn og unge fra 10-14 år. Der er mere end 26 forskellige roller, nok til en hel klasse. Og den
fortløbende historie er intakt.
Med de ekstra introduktionstekster om både Shakespeare, instruktion, kostumer m.m. håber vi, at Projekt
Hamlet kan bruges både med og uden voksenvejledning.
Teatermuseet i Hofteatret er interesseret i at følge projektets brugbarhed. Derfor er I meget velkomne til at
skrive til os med ris og ros, og vi er parate til at forbedre materialet. Samtidig vil museet også gøre opmærksom på, at museet på Christiansborg Ridebane 18 har en scene, en stor samling fotos, billeder og genstande
samt masser af bøger med relation til dansk teater.
5MOM\IN LM\\MUI\MZQITM^QT[VIZ\S]VVMÅVLM[XsVM\\M\^QI\MI\MZU][MM\LSUMV[VWOM\IN UI\MZQITM\
herunder bøger, fotos m.m. fortsat kun er tilgængeligt på museet.
Museet takker e-museum og Tuborgfondet for interesse og støtte.
God fornøjelse med Projekt Prins Hamlet.
Ulla Strømberg
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Introduktion
Denne udgave af William Shakespeares skuespil
Hamlet er beregnet på opførelse af ikke-professionelle skuespillere i alderen 12-16 år. Teksten er
forkortet og skrevet på en sådan måde, at den er nem
at huske, og således at handlingen fremgår tydeligt.
Alle de vigtigste pointer i det oprindelige stykke er
bibeholdt. Det er altså fortsat både et blodigt og
uhyggeligt stykke.
Handlingen er forenklet og kan spilles med kun tre
forskellige dekorationer (eller ingen). Første akt foregår om natten ved pynten på Kronborg, næste akt
forgår den følgende dag i dronningens soveværelse,
og sidste akt foregår tre år senere på en kirkegård.
Hvis man vil, kan man også placere de enkelte scener
andre steder. For eksempel foregår afslutningsscenen
i det oprindelige stykke ikke på kirkegården, men i
en slotssal, og alt det, som i denne udgave er blevet
til første akt, foregår i originalen mange forskellige
steder, dag og nat – indenfor og udenfor.
Stykket tager ca. 45 minutter at spille igennem. Der
er 26 roller i stykket. Nogle af rollerne er store, andre
har ingen eller næsten ingen replikker. Den samme
[S]M[XQTTMZSIV[IO\MV[[XQTTMÆMZMZWTTMZ1TQ[\MVW^MZ
medvirkende (første side af manuskriptet) står anført,
P^WZVsZLMNWZ[SMTTQOMZWTTMZMZXs[KMVMV,MZMZÆM[\
herre-roller i stykket, men med de rigtige kostumer
og makeup kan piger godt spille drenge og omvendt.
På Shakespeares tid var alle skuespillere mænd, og
kvinde-rollerne blev spillet af mænd med kjoler og
parykker. Teater behøver ikke at være realistisk for at
virke.
På de følgende sider fortælles om stykket og om
Shakespeare. Dette afsnit er især beregnet på
læreren. I afsnittet ”Hvis du selv skal sætte stykket
op” gives anvisninger om scenepraksis, lydeffekter,
rekvisitter etc. Dette afsnit henvender sig først og
fremmest til eleverne og er tiltænkt en situation, hvor
eleverne selv er ansvarlige for opførelsen. Til sidst
ÅVLM[MVZ¥SSM[X¦ZO[UsT\QT\MS[\MVWOM\QVLM`
over nogle af de berømte monologer, som er udeladt
eller forkortet i denne udgave.

At være eller ikke være
Hamlet er nok verdens mest berømte teaterstykke,
men på en vis måde handler det om Ingenting. Tragedien om den sortklædte, danske prins Hamlet er et
stykke fuld af spørgsmål, der ikke besvares, og

handlinger, der ikke forklares. Under det hele ligger
den store gådefulde tomhed; alt det vi ikke ved noget
om. Mange replikker er dobbelttydige, og alle spiller
roller, lyver, hvisker og mistænker hinanden for det
værste.
Mystikken starter fra allerførste replik: ”Hvem
der?” spørger en vagt, men ikke den, der er på vagt,
og hvis opgave, det er at spørge ”hvem der?” men
IÆ¦[MZMV[WUJ]ZLM^QLMP^MUPIVIÆ¦[MZ,MZMN\MZ
forlader vagten både scenen og stykket. Vi får aldrig
en forklaring på hans bemærkning ”det er bittert
koldt, og jeg er syg om hjertet.” Hvorfor er han syg
om hjertet? Ingen spørger til det, og ingen får svar.
Når man kan sige, at Hamlet handler om Ingenting,
er det selvfølgelig, fordi det også handler om Alting:
Om livet og døden, sandhed og løgn, og kærlighed
og had. Hamlets mest berømte replik: ”At være eller
ikke være” er en anden måde at sige ”Alt eller Intet”
på, eller ”Liv eller Død”. Døden er det ultimative ukendte, og netop frygten for dette ukendte fremhæves
som den altovervejende årsag til overhovedet at leve.
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Det ukendte er imidlertid ikke kun kendetegnende
for døden, det er også en del af livet. Overalt stiller
karaktererne spørgsmål, og som læser eller publikum
tvinges man til at gøre det samme. Det er blandt andet dette, der gør, at man kan blive ved at se Hamlet
hele livet igennem og stadig se nye facetter i stykket. Det er denne ubestemthed, der gør, at enhver
fortolkning kan modsiges i det uendelige, og at så
mange mennesker beskæftiger sig med stykket og kan
blive ved at diskutere det. Det er blevet anslået, at
der i hele verden hvert år udgives omkring 400 bøger
om Hamlet.

Resumé af handlingen
Stykket foregår i Helsingør, Danmark i en ikke nærUMZMLMÅVMZM\NWZ\QLN¦Z0IUTM\[NIZMZL¦L
og hans mor, Gertrud, har kort tid derefter giftet sig
med farens bror, Claudius, der har overtaget tronen.
Den nye konge nyder livet og fejrer sig selv med
fester og selvtilfredse taler, hvilket alt sammen vækker
Hamlets afsky. Krig mod Norge lurer faretruende,
da den gamle konge viser sig som et spøgelse for
Hamlet og fortæller, at han er blevet snigmyrdet af
sin bror. Hamlet er forfærdet, men tvivler alligevel på
spøgelsets udsagn. Samtidigt afsløres det, at Hamlet
og Ophelia har haft et kærlighedsforhold. Ophelias
bror Laertes og hendes far, overkammerherre Polonius, beder hende om at afbryde forholdet, men den
begrundelse, at Hamlet er kongelig, og at hans vilje i
ægteskabsspørgsmål ”ikke er hans egen.”
Polonius fortæller kongen og dronningen, at han har
fundet forklaringen på Hamlets melankoli og læser et
kærlighedsbrev fra Hamlet til Ophelia. Både kongen,
dronningen og Polonius gemmer sig for Hamlet for
i skjul at kunne opdage grunden til hans forandrede
sindsstemning. Ophelia tvinges til at fortælle Hamlet,
at hun ikke er interesseret i ham, og Hamlet opfører
sig på skift vanvittigt, drilsk og brutalt afvisende. For
yderligere at udforske Hamlet, tilkalder kongen og
dronningen to af Hamlets studiekammerater, Rosenkrans og Gyldenstjerne, og beder dem om spionere
mod Hamlet.
En trup af skuespillere ankommer til hoffet, og
Hamlet skriver og instruerer en ekstra tekst, der handler om en konge, der sover i haven, bliver forgiftet,
hvorefter morderen gifter sig med dronningen og
overtager kronen. Meningen med dette stykke-i-stykket er at undersøge, hvordan historien, der er lig med
det virkelige begivenhedsforløb ifølge spøgelset, vil
påvirke Claudius. Tricket lykkes over al forventning.

Claudius forlader skuespillet med et voldsomt ildeJMÅVLMVLMWOQVLZ¦UUMZNWZ[QO[MT^WOX]JTQS]U
I\PIVPIZUaZLM\[QVJZWZ0IUTM\ÅVLMZ+TI]LQ][Q
dyb bøn og overvejer at slå ham ihjel, men undlader,
eftersom han tror, at hvis nogen bliver dræbt, mens
de beder til Gud, vil de komme i himlen. Den afdøde
far blev derimod dræbt uden at have angret sine
synder og må derfor være kommet i Helvede eller
Skærsilden.
Hamlet anklager nu sin mor for at have giftet sig
med sin mands morder. Han opdager, at nogen belurer ham og moderen, og da han tror, det er kongen, borer han sit sværd gennem tæppet. Det viser
sig at være Polonius, Ophelias far, som endnu engang
har spioneret mod Hamlet.
Sammen med Rosenkrans og Gyldenstjerne sendes
Hamlet til England. På vejen bliver han klar over, at
kongen har medsendt en ordre om, at Hamlet skal
dræbes så snart han ankommer til England. Hamlet
forfalsker brevet, således at det nu er Rosenkrans
og Gyldenstjerne, der skal slås ihjel. Derefter bliver
Hamlet taget til fange af en bande sørøvere og kommer med dem tilbage til Danmark.
Her møder han, sammen med sin ven og eneste fortrolige, Horatio, en graver på en kirkegård uden for
[TW\\M\-\SZIVQMOZI^M[NZMUWO0IUTM\ÅTW[WNMZMZ
over livets forgængelighed. Begravelsesoptoget ankommer, og Hamlet opdager, at graven er beregnet
til Ophelia, der i sorg over at have mistet både sin
elskede og sin far, har begået selvmord. Hendes bror,
Laertes, er rasende over, at præsten nægter at udføre
et fuldt begravelsesritual og springer ned i graven for
at kysse sin søster en sidste gang. Hamlet springer efter ham og udfordrer ham. Han har, mener han selv,
elsket Ophelia mere end ”fyrretyve tusind brødre
med hele deres kærlighed lagt sammen.” Opgøret
mellem de to afværges, og i stedet arrangeres en duel.
Kongen, der er forbitret over Hamlets tilbagekomst,
overbeviser Laertes om, at Hamlet har skyld i både
Polonius’ og Ophelias død (hvilket han jo også har,
om end ufrivilligt). Laertes forgifter sit sværd, men
under duellen forbyttes sværdene, så både Laertes og
Hamlet rammes af giften. Samtidig har dronningen
drukket af et glas forgiftet vin, som kongen havde
beregnet til Hamlet. Da Hamlet ser moren dø og får
at vide, at han selv er forgiftet, dræber han kongen.
I det samme ankommer den norske prins Fortinbras
med sin hær og får overdraget den danske trone. Alle
stykkets hovedpersoner er døde, undtagen Horatio,
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Kilder
,MZÅVLM[\ZM]LOI^MZIN 0IUTM\NZI;PISM[XMIZM[
tid; den såkaldte ”bad quarto” (”quarto” refererer
til størrelsen af udgivelsen, hvor hver side er et kvart
ark) fra 1603, den såkaldte ”good quarto” fra 1604,
som er den tekst, der normalt benyttes, og endelig folio-udgaven fra den første udgivelse af Shakespeares
samlede stykker i 1623 – 7 år efter Shakespeares død.
Teksterne adskiller sig væsentligt fra hinanden, og
hvilken udgave, der er ”den rigtige Hamlet”, eller
hvordan ”den rigtige Hamlet” skal sammenstykkes
ud fra de tre udgaver, er til stadighed genstand for
debat. På grundlag af nogle henvisninger til begivenheder i samtiden, mener man, at Hamlet første gang
er blevet opført i nogenlunde den udgave, vi kender
QLIONZIWUSZQVO!!,M[]LMVÅVLM[IL[SQTTQOM
kilder, der peger på eksistensen af en endnu tidligere
udgave af Hamlet. Denne udgave, der nu er ukendt,
betegnes Ur-Hamlet, og normalt antages den at
være skrevet af Thomas Kyd, der var samtidig med
Shakespeare. Enkelte forskere regner dog med, at
forfatteren har været Shakespeare selv.

som af Hamlet bliver bedt om at fortælle historien videre til eftertiden. Resten er – ifølge Hamlet
– tavshed.
Adskilligt i dette i forvejen komplicerede plot står
uforløst og usagt. Det bliver aldrig klart, om krigstruslen fra Norge er reel eller ej. Det fortælles heller
ikke entydigt, om et ægteskab mellem Ophelia og
Hamlet virkelig er umuligt, eller om det bare er
Polonius, der tror, det forholder sig sådan. Tværtimod fortæller dronningen ved Ophelias begravelse,
at hun ønskede at se de to gift med hinanden. En
tredje væsentlig faktor, der kun berøres indirekte, er
spørgsmålet om arvefølge. Det forklares ikke, hvorfor
Claudius og ikke Hamlet er blevet kåret som konge.
På Shakespeares tid har spørgsmålet om kongelig
arvefølge haft stor samfundsmæssig betydning. Alle
blandt Shakespeares publikum må forventes at have
vidst, at i tilfælde af en konges død, går tronen ikke
i arv til hans bror, men til hans ældste søn. Denne
magtforskydning får lov at forblive underforstået og
giver et yderligere politisk lag til forholdet mellem
Hamlet og Claudius.

Figuren Hamlet er en dansk sagnkonge, der omtales
IN ;I`W/ZIUUI\QK][KI ;PISM[XMIZM
har sandsynligvis kendt til historien via den franske
forfatter François de Belleforests Tragiske fortællinger
(Histoires Tragiques). I begge fortællinger hører vi
om en jysk konge, der efter en succesfuld krig mod
Norge dræbes af sin bror, hvorefter broren gifter sig
med dronningen. For at undgå selv at blive dræbt,
lader hans søn, den unge prins Amleth, som om han
er sindssyg. En smuk kvinde ansættes til at afsløre, om
Amleth virkelig er sindssyg, men han gennemskuer
tricket og under en anklagende samtale med sin mor,
dræber han en spion. Amleth bliver sendt til England sammen med to følgesvende, der medbringer
et brev med anvisninger om, at Amleth skal slås ihjel
ved ankomsten. Amleth forfalsker brevet således, at
det er følgesvendene, der bliver dræbt og vender selv
tilbage til Jylland, dræber sin fars morder og bliver
hyldet som konge (efter en række begivenheder, som
er udeladt i Shakespeares version).
,M\OZ]VLT¥OOMVLMXTW\QJsLM;I`WWO;PISMspeares udgave af historien er det samme: mord,
morens ægteskab med farens bror, vanvid, spionage,
NWZ^Q[VQVO\QTJIOMSWU[\WOP¥^V,MVÅTW[WÅ[SM
dybde er derimod fraværende i det gamle danske
sagn. Til gengæld er præmissen for den oprindelige
historie mere logisk: Amleth er barn, da hans far
bliver dræbt, og derfor bliver han ikke selv konge.

11
Han foregiver at være sindssyg for at beskytte sit
eget liv, hvorimod Hamlet, der er en voksen mand i
stykket, ikke har samme indlysende grund til at spille
sindssyg.
;PISM[XMIZMPIZÆa\\M\PQ[\WZQMVNZI2aTTIVL\QT0MTsingør. Hvorfor Shakespeare har valgt at placere
dramaet i Helsingør og ikke i landets hovedstad, kan
man kun gisne om. En mulig forklaring kunne være,
at Kronborg på grund af Øresundstolden har haft
større international betydning end Københavns slot.
En anden teori går ud på, at en del af skuespillerne
i Shakespeares kompagni har været forbi Kronborg
på turné inden kompagniet slog sig ned i London.
Muligvis har Shakespeare selv været med.

William Shakespeare
I dag er William Shakespeare almindelig anerkendt
som den væsentligste dramatiker nogensinde. Han
[SZM^WUSZQVO[S]M[XQTP^WZIN LMÆM[\M[\ILQO
læses og opføres overalt i verden.
Shakespeare blev født i 1564 i Stratford-upon-Avon
lidt nord for London, som søn af John Shakespeare,
en handskemager med sociale ambitioner og illegal handel med uld i bagbutikken. Shakespeares
mor, Mary Shakespeare, var, i modsætning til faren,
født i en velstående familie. Hans forældre har altså
tilhørt forskellige sociale klasser. John Shakespeare
formåede at komme frem i tilværelsen og blev i 1568
udnævnt til ”high bailiff ” hvilket har svaret nogenlunde til at være borgmester. Fra 1570’erne har han
tilsyneladende været i økonomiske vanskeligheder og
måtte i 1586 opgive sin status i byens råd.
Man ved ikke meget om Shakespeares liv og næsten
intet om hans første år. William har sandsynligvis
gået i ”the King’s New School” i Stratford, en gratis
drengeskole, hvor han har lært latin og læst klassiske
tekster. Shakespeare forlod sandsynligvis skolen som
15- eller 16-årig. Som 18-årig blev han gift med den
8 år ældre Anne Hathaway, der 6 måneder efter
fødte deres første barn, Susanna. To år senere, i
 ÅSXIZZM\\^QTTQVOMZVM0IUVM\WO2]LQ\P
.ZI!ÅVLM[LMVN¦Z[\MSQTLMLMZZMNMZMZMZ\QT
Shakespeare som forfatter bosat i London. Denne
henvisning, som har form af en latterliggørelse af en
replik fra tredje del af Henry VI og afviser Shakespeare som en ulærd opkomling, er eneste kilde til at
bestemme, hvornår han begyndte sit forfatterskab. I
1593 og 1594 udgiver han to narrative digte, Venus
and Adonis og The Rape og Lucrece, og fra 1594

ÅVLM[MVS^Q\\MZQVO;PISM[XMIZMPIZ]VLMZ[SZM^M\
sammen med to skuespillere fra teatertruppen ”The
Lord Chamberlain’s Men.” Kilderne antyder, at han
allerede på dette tidspunkt er en ligeværdig, hvis ikke
ligefrem en ledende skikkelse i det teaterkompagni,
han vedblev at være tilknyttet igennem hele sin karriere.
Derefter er Shakespeares liv mere kendt. Shakespeare var allerede en succes i sin levetid. Han skrev,
instruerede og spillede med i skuespil, investerede i
ejendomme, blev med-ejer af sit teaterkompagni og
sandsynligvis dets forretningsfører og var med til at
grundlægge et teater – The Globe på sydbredden af
Themsen.
Hans søn Hamnet døde i 1596 og blev begravet
i Stratford, hvor Shakespeares kone blev boende.
Shakespeare selv boede i London indtil 1613, hvor
han trak sig tilbage til Stratford. Allerede i 1597
købte han dog et stort hus i fødebyen, og i de følgende år investerede han yderligere jord i området.
0IV[SWVMÆa\\MLMITLZQO\QT4WVLWV
Shakespeare døde i Stratford den 23. april 1616,
mindre end en måned efter at have skrevet sit testamente. Han blev 52 år.
I England er Shakespeares stykker blevet læst og
spillet lige siden hans egen tid. På det europæiske
kontinent samlede der sig først interesse for Shakespeares forfatterskab i slutningen af 1700-tallet.
Shakespeare blev oversat til fransk og tysk og fra
1800-tallet til dansk. Hamlet blev første gang oversat
til dansk og opført på Det Kongelige Teater i 1813.
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Kort om andre berømte stykker af Shakespeare

Othello (Othello): Et jalousidrama. Helten er afrikaneren Othello, der er blevet udnævnt til Venedigs guvernør på Cypern, og som af sin underordnede Iago forledes til at tro, at hans unge hustru er utro.
Macbeth (Macbeth): Et skotsk blodbad. En mystisk forudsigelse gør hr. og fru Macbeth så ambitiøse, at de
dræber kongen og alle andre, der står i vejen for deres ambitioner. Da militærmanden Macbeth selv er blevet
konge, bliver det opdaget, hvordan han er kommet til magten.
Købmanden i Venedig (The Merchant of Venice): Jøden Shylock kræver et pund af købmanden Antonios kød som garanti for et lån. Da lånet ikke indfris, kræver han sin ret – men Antonio nægter. En eventyragtig kærlighedshistorie mellem Antonios nevø og en rig, ung kvinde med skjulte talenter, udspiller sig
sideløbende med retsdramaet
Henrik den Femte (Henry V): Et stykke om krig og dens begrundelser. Den unge kong Henrik hånes af
Frankrig, drager i krig, og selvom den franske hær er større og bedre udrustet end den engelske, vinder Henrik og gifter sig med den franske prinsesse.
Romeo og Julie (Romeo and Juliet): Det berømte kærlighedsdrama. Romeo og Julie stammer fra to familier, der har hadet hinanden i generationer. De forelsker sig og bliver gift i hemmelighed. En munk prøver at
hjælpe, men Romeo og Julie ender med at dø i hinandens arme.
En skærsommernatsdrøm (A Midsummer Night’s Dream): En menage-á-trois bliver vendt på hovedet i
en fortryllet skov. En skuespiller bliver forvandlet til et æsel, og en alfedronning bliver forelsket i dyret. Historier inden i andre historier.
Kong Lear (King Lear): En konge deler sit land mellem sine tre døtre, men vil ikke opgive sine privilegier.
Den eneste datter, der virkelig elsker sin far, forvises til Frankrig. Kongen bliver sindssyg, og det hele ender
galt.
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Hvis du selv skal sætte stykket op
(mest til eleverne)

Hamlet er i tvivl om mange ting, og hvis du skal i gang med at opføre skuespillet, vil du helt sikkert også
blive det. At spille teater handler nemlig ikke bare om at være talentfuld og spille godt, der er også en masse
spørgsmål, der skal tages stilling til, og mange opgaver, der skal løses, udover at være skuespiller.
Her følger nogle velmente råd til at komme i gang med – uanset om du er alene, er sammen med nogle kammerater eller har en lærer ved hånden.
Hvordan starter jeg?
Først læser du teksten igennem 25 gange og får livskrise, fordi den rammer dig så dybt og personligt. Når du
MZSWUUM\LQOW^MZLM\MZLM\\QL\QTI\OsQOIVO;aVM[L]I\[\aSSM\MZMVNIZKMMV[\]UÅTUMTTMZM\[\WZ\
drama med store følelser, store kostumer og store problemer? Hvad har de andre tænkt? Hvem skal spille
med? Hvor mange skal I være?Hvem skal være hvad: Instruktør, produktionsleder, scenograf regissør, lydUIVLTa[UIVL[]NÆ¦ZWO[S]M[XQTTMZ,MZSIVOWL\^¥ZMXMZ[WVMZWUP^MZN]VS\QWVJTW\QSSMQV[\Z]S\¦Z
Kun en instruktør!
Hvornår foregår Hamlet?
Den historiske Hamlet, som i virkeligheden hed Amleth, levede engang i vikingetiden. Men derfor behøver
dit stykke ikke at foregå dengang. Det mest almindelige er at lade stykket foregå i gamle dage, altså ikke i nogen præcis historisk periode, men at kostumerne på en eller anden måde er gammeldags og højtidelige. Det
giver en stor frihed til dem, der laver kostumer. Man kan også vælge at placere stykket i Shakespeares tid og
bruge kostumer, der minder om det tøj, folk havde på i renæssancen. Du kan også vælge at bruge moderne
tøj. Nogle scenografer blander tiderne således, at Hamlet for eksempel har jeans på, mens kongen bærer en
stor renæssancekåbe. Det kan der komme noget spændende ud af, men det er svært at gøre ordentligt, uden
at det kommer til at se forvirret og rodet ud. Hvis I vælger at arbejde ud fra en bestemt historisk periode,
MZLM\^QO\QO\I\ÅVLMVWOTMJQTTMLMZQJ¦OMZMTTMZXsQV\MZVM\\M\P^WZUIVSIV[MP^WZLIVNWTS[s]LXsLMV
valgte tid.

Hvem laver hvad på et teater?
Instruktør
Instruktøren er den person, der bestemmer og fastholder hele ideen med en produktion. Instruktøren er en
slags chef for skuespillet og styrer hvornår skuespillerne kommer ind på scenen, hvordan de skal tale og hvordan de skal gøre. Instruktøren kan have en stor kunstnerisk idé, som det så er de andres opgave at arbejde ud
fra. Det kan for eksempel være, at alle replikker skal synges, som om det var en opera, at alle skuespillerne
skal være klædt ud som nisser, eller at stykket skal spilles hurtigt eller meget langsomt. Derfor er det tit instruktøren, der får æren for at have lavet forestillingen. I virkeligheden er det sjældent, at instruktøren bestemmer alting. Måske er det scenografen, der har bestemt, at stykket ikke skal foregå i middelalderen, men
på månen. Det kan være, at lyddesigneren har bestemt, at der skal være beats under hele forestillingen. Alle
SIVPI^MQVLÆaLMT[MXsXZWL]S\QWVMV;S]M[XQTTMZVMSIVUQL\QLM\PMTM^¥TOMI\[QOMMVZMXTQS[WUWULM\
var en vittighed, selvom instruktøren har sagt, at det er meget alvorligt. Det mest almindelige er, at alle de
involverede bliver enige om, hvordan stykket skal være. Når man så har fundet ud det, arbejder man sammen
for at få det til at virke. Det er instruktørens ansvar at holde øje med resultatet. Hvis man er blevet enige om,
at en scene er sørgelig, kan det ikke nytte noget, at skuespilleren står og fniser. Hvis stykket skal foregå for 500
år siden, virker det underligt, hvis skuespilleren har armbåndsur på eller taler i mobiltelefon. Instruktøren
bruger det meste af sin tid på at øve med skuespillerne og sikre, at det, skuespillerne gør, passer med lyd- og
Ta[LM[QOV[KMVWOZIÅWOSW[\]UMZ
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Scenograf
Scenografen arbejder tæt sammen med instruktøren og skal bestemme, hvordan scenen skal se ud. Scenografen udarbejder forslag og tegner skitser eller bygger en lille model af scenen. Tit er det også scenografen,
LMZ\MOVMZSW[\]UMZVM;KMVWOZIÅSIV^¥ZMM\[\WZ\IZJMRLM<QT8ZQV[0IUTM\SIVUIVNWZMS[MUXMTJaOOM
en hel borg set udefra, et kongeligt soveværelse og en kirkegård. Mindre kan også gøre det. Et træ kan vise,
I\UIVMZ]LMVNWZ-V[MVOSIV^Q[MI\UIVMZQM\[W^M^¥ZMT[M0][SI\\MI\MZQSSMMZÅTU8]JTQS]USIV
RW[IO\MV[[MI\LM\QSSMMZ^QZSMTQOPML-V[\WZ[KMVWOZIÅSIV^¥ZMJM[^¥ZTQOVsZLMZ[SIT[SQN\M[[KMVM8s
;PISM[XMIZM[\QLJZ]O\MUIVUMOM\TQL\[KMVWOZIÅWOLMZNWZS]VVMUIV[SQN\M[KMVMUMOM\P]Z\QO\,M\MZ
^QO\QO\I\[KMVWOZIÅMVPR¥TXMZ\QTI\NWZ[\sPQ[\WZQMV.¦Z[\M[KMVMIN 8ZQV[0IUTM\NWZMOsZNWZMS[MUXMTWU
natten udenfor på voldgraven rundt om Kronborg, hvor det blæser og er koldt. Man kan vise dette ved at
male et stort mørkt bagtæppe med Kronborg i baggrunden. Man kan også dæmpe lyset, afspille lyden af
vindens susen, og lade skuespillerne se ud, som de fryser, mens de spejder ud mod horisonten. Den billigste
måde at vise, hvor en scene foregår, er at skrive det på et stort skilt og vise det til publikum inden scenen
begynder.
,M\SIV^¥ZMM\[\WZ\IZJMRLMI\TI^M[KMVWOZIÅMVWO[aSW[\]UMZVM[sLM\MZMVOWLQLuI\^¥ZMÆMZMWU
opgaven.
Lysmand / lysdesigner
Lysdesigneren bestemmer hvornår, der skal skrues op og ned for lyset. Hvis der er mulighed for lyseffekter, er
LM\WO[sTa[LM[QOVMZMVLMZÅVLMZXsLMU,M\SIVNWZMS[MUXMT^¥ZMI\Ta[M\JTQVSMZI\LMZS]VMZTa[VWOTM
[\MLMZXs[KMVMVMTTMZI\LMZJTQ^MZTIO\M\NIZ^MÅT\MZW^MZMVTIUXM[sTa[M\JTQ^MZZ¦L\OZ¦V\MTTMZVWOM\
andet. I store teaterproduktioner skriver lysdesigneren en cueliste, der viser, hvornår i stykket, der skal skiftes
lys. Er der en anden person afvikler lyset. I mindre produktioner er der ikke altid en lysdesigner, men skuespillerne og instruktøren bliver enige om, hvornår der skal være mørkt og, hvornår der skal være lyst. Husk,
at selvom en scene forgår om natten, skal der stadig være lys nok til, at publikum kan se.
Lyddesigner / lydmand
4aLLM[QOVMZMVTaLUIVLMVTI^MZTaLMNNMS\MZWOÅVLMZU][QSSMV4aLLM[QOVMZMVJM[\MUUMZP^QTSMTaLMLMZ
skal være og hvornår. Hvis man bruger lydeffekter på cd eller fra en computer, er lyddesigneren, eller lydmanden i mindre produktioner, den, der trykker play på de rigtige tidspunkter, og at det rigtige musik, eller den
rigtige lydeffekt, kommer på det aftalte tidspunkt. Det er ikke så nemt, som det lyder. Husk at øve meget, for
hvis lydeffekterne ikke kommer på præcis det rigtige tidspunkt, virker de ikke.
Se afsnittet ”Lydeffekter” for gode råd om hvordan du laver lyd til ”Prins Hamlet”.
Regissør
,M\MZQSSMIT\QLV¦L^MVLQO\I\JaOOMPMTM[KMVWOZIÅMVWXNZIVa<Q\SIVUIVJZ]OM\QVOUIVITTMZMLMPIZ
eller kan skaffe. Regissøren er den person, der skaffer de ting, man skal bruge på scenen. I Prins Hamlet skal
man måske bruge en bog, nogle breve, en seng, to sværd, glas, noget der ligner vin, en perle og andre ting.
Regissøren gennemgår stykket med instruktøren og scenografen og skriver en liste med de ting, der skal bruges. Det er også regissørens opgave at skaffe tingene.
Produktionsleder
Hvis instruktøren er den kunstneriske chef, er produktionslederen den praktiske chef. Produktionslederen
lægger en produktionsplan, så skuespillerne ved, hvornår de skal prøve, laver de aftaler, der er nødvendige,
og holder øje med at alting hænger sammen. Hvis der bruges penge til produktionen, er det produktionslederen, der styrer økonomien.
Skuespillere
Dem, der spiller på scenen!
;]NÆ¦Z
Den person, der fra prøvestart sidder med manuskriptet og sikrer, at skuespillerne ved, hvad de skal sige
hvornår.
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Ting der skal bruges
Lydeffekter
Lydeffekter kan bruges til at skabe stemning eller for at vise noget, der foregår udenfor scenen.
En nem måde at lave lyddesign på er at købe eller låne en cd med færdiglavede lydeffekter på og kopiere
dem over på en computer og brænde en ny cd, hvor de lyde, du har valgt, ligger i den rigtige rækkefølge. Der
ÅVLM[KL¼MZUMLTaLMNNMS\MZXsLMÆM[\MSWUU]VMJQJTQW\MSMZWOUIVSIV[¦OMMN\MZOZI\Q[[W]VLMNNMK\[Xs
VM\\M\>¥ZWXU¥ZS[WUXsI\LM\SIV^¥ZM[^¥Z\I\ÅVLMTaLMLMZ^QZSMTQOXI[[MZ<Q\^QTLMZNWZMS[MUXMT
være en baggrundslyd, som ødelægger effekten. Til første scene, hvor hanen galer, skal du bruge lyden af
en hane. Ikke en hel hønsegård, og heller ikke resten af bondegården. I samme scene hører man også, at
smedene laver våben om natten. Bruger du en færdiglavet lyd fra en smedie, skal du huske, at lyden skal komUMTIVO\^¥SNZI,MÆM[\MTaLWX\IOMT[MZMZWX\IOM\\¥\XsWOLM\TaLMZPMT\IVLMZTMLM[·WO[s[MT^WUUIV
skruer ned for lyden. Hvis du downloader lyde, skal du være opmærksom på, om indehaveren af lydene giver
dig ret til at bruge dem. Ellers kan det være lige så ulovligt at downloade gratis lydeffekter som at downloade
gratis musik.
I første scene er det koldt og blæsende. Den nemmeste måde at vise dette på er ved at lave en lyd af vind,
der suser. Hvis du ikke bruger en cd eller har en vindmaskine, kan alle de skuespillere, der ikke er på scenen,
sige som vind. Pas på ikke at overdøve skuespillerne, der taler (og vær opmærksom på, at effekten ikke bliver
ufrivillig komisk!)
8sM\\QL[X]VS\[QOMZ0WZI\QWI\UIVSIVP¦ZM[UMLMVMTI^M^sJMV.QVL\WMTTMZÆMZM[\aSSMZUM\ITWO[TsXs
dem, men husk, at lyden kommer langt væk fra. Enten kan man slå meget lavt, eller stå bag en dør. Du kan
også holde dine metalstykker nede i en kasse eller en spand, så lyden bliver dæmpet. Slå i samme tempo som
du tror en rigtig smed ville gøre.
;X¦OMT[M\NWZ[^QVLMZVsZPIVMVOITMZ0^Q[LMZQSSMMZVWOMVQSTI[[MVLMZSIV[QOM[WUMVPIVMUs1ÅVLM
en optagelse og spille den over højttalerne.
Skuespillerne laver en masse larm, når de kommer ind. Giv dem eventuelt nogle trommer, eller andre
U][QSQV[\Z]UMV\MZI\[XQTTMXsMTTMZÅVLVWOM\U][QS[WU1[aVM[XI[[MZ\QT[\MUVQVOMV0][SI\U][QSSMV
skal passe med den historiske tid, stykket udspiller sig i.
Sidste scene foregår udenfor om dagen. Som kontrast til første scene kan du eventuelt lægge en lyd af fugleÆ¦R\QVL
Til fægtescenen kan man vælge at bruge nogle sværd, der er lavet af metal og derfor lyder som sværd, når
man fægter. Man kan også vælge at bruge sværd af træ eller et andet materiale, og så må man lave lyden
uden for scenen. Find to stykker metal, der giver den rigtige lyd af sværd, når man slår dem mod hinanden.
Og slå så på dem når skuespillerne rammer hinandens sværd. Det er ikke så let. For lyden skal komme præcis
samtidigt med det, der sker på scenen. Ellers virker det ikke.
Kostumer
Kostumer bruges først og fremmest til at fortælle, hvem personerne er (og det hjælper igen skuespillerne til at
fortolke rollen). Det kan være vigtigt, at kongen ligner en konge, og at soldaterne ligner soldater. På den måde
slipper man for at fortælle, hvem der er hvem, og det bliver nemmere for publikum at forstå handlingen, men
det behøver ikke at være sådan. Kostumer bruges også til at vise, hvornår stykket foregår. Man kan enten designe kostumerne og sy dem selv, købe dem i en teaterbutik, eller bruge det tøj, man allerede har. Som regel
gør man lidt af det hele.
Special effects
Der er mange måder at lave special effects på. Man kan også vælge helt at lade være. For at give spøgelset en
MNNMS\IN VWOM\LMZQSSMMZPMT\^QZSMTQO\SIVUIV[¥\\MVWOM\ÆQUZMVLMTa[XsMTTMZUs[SMJTs\Ta[5IV
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kan også lade skuespilleren tale med en unaturlig stemme. Eller optage stemmen i forvejen og spille den over
højttaleren med en effekt på stemmen. Både Polonius, Hamlet, Laertes og kongen bliver ramt af et sværd og
L¦Z<QTLM\SIVUIVJZ]OMS]V[\QO\JTWL5MVXI[Xs·LM\MZUMOM\JM[^¥ZTQO\;sÅVLXsVWOM\IVLM\
Rekvisitter
Her følger en liste over de vigtigste ting, der skal bruges på scenen, udover kostumer, lydeffekter, special efNMK\[WO[MT^M[KMVWOZIÅMV,]SIV[IO\MV[\QTN¦ZMÆMZM\QVONWZI\O¦ZMMV[KMVMMTTMZM\SW[\]UMJMLZM,]
SIVWO[s]VLTILMVWOTMIN \QVOMVMUMV[sMZLM\^QO\QO\I\ÅVLMMVIVLMVUsLMI\Ns[XQTTM\\QTI\N]VOMZM
To sværd
En seng
Nogle breve
En bog
En spade
Jord
Et kranie
Skriveudstyr
To vinglas
Noget der ligner vin (f.eks. saftevand)
En perle
Nu er du klar!
Du har skaffet alt, hvad der skal bruges, skuespillerne øver med instruktøren, scenograferne maler og syr,
lydmanden øver sig i at sige som en hane, og alle har på skift en krise. Hvad mangler der? Plakater, billetter,
te, kaffe, publikum og et svar på alle de millioner af uforudsete spørgsmål, der er dukket op undervejs.
Det skal nok gå. Måske....
C.H.

God fornøjelse!
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Prins Hamlet

efter William Shakespeare
© Caspar Haarløv, 2009
Rolleliste
(i rækkefølgen, som de optræder):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

FRANCISCO, en soldat. Første akt.
BARNARDO, en soldat. Første akt.
MARCELLUS, en soldat. Første akt.
HORATIO, studerende, Hamlets fortrolige. Alle akter.
SPØGELSET, Hamlets far, den tidligere konge af Danmark. Første og anden akt.
KONG CLAUDIUS, Hamlets farbror. Konge af Danmark. Alle akter.
SOLDAT 1. Første og tredie akt (kan også følge kongen i anden akt).
SOLDAT 2. Første og tredie akt (kan også følge kongen i anden akt).
POLONIUS, kongens rådgiver, far til Ophelia og Laertes. Første og anden akt.
VOLTEMAND, ambassadør/sendebud. Første akt.
CORNELIUS, ambassadør/sendebud. Første akt.
HAMLET, prins af Danmark. Alle akter.
DRONNING GERTRUD, Hamlets mor. Alle akter.
LAERTES, bror til Ophelia. Første og tredje akt.
OPHELIA, søster til Laertes. Anden akt.
ROSENKRANS, studiekammerat til Hamlet. Første og anden akt.
GYLDENSTJERNE, studiekammerat til Hamlet. Første og anden akt.
SKUESPILLER-KONGE. Anden akt.
SKUESPILLER-DRONNING. Anden akt.
SKUESPILLER-MORDER. Anden akt.
MEDHJÆLPER TIL GRAVEREN. Tredje akt.
GRAVER. Tredje akt.
PRÆST. Tredje akt.
FORTINBRAS, prins af Norge. Tredje akt.
og 26. AMBASSADØRER FRA ENGLAND. Tredje akt.

Første akt
Kronborg. Ved Pynten.
,M\MZU¦ZS\\sOM\WOSWTL\.ZIVKQ[KW[\sZ^IO\*IZVIZLWSWUUMZNWZI\IÆ¦[MPIU.
BARNARDO
Hvem der?
FRANCISCO
Hvem der?
De går ind i hinanden.
FRANCISCO
Barnardo?
BARNARDO
Ja. Er alting okay?
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FRANCISCO
Ja, ja, vidste du ikke, at jeg stod vagt?
BARNARDO
2WUMV4ILUQOIÆ¦[M^IO\MV
FRANCISCO
Tak... Det er bittert koldt og jeg er syg om hjertet.
Francisco går. Horatio og Marcellus kommer ind.
BARNARDO
Horatio... Marcellus... jeg tror ikke han har set spøgelset.
MARCELLUS
Åh! jeg er bange!
HORATIO
0WTLV]WXLMZÅVLM[QSSM[X¦OMT[MZ
Spøgelset kommer ind i rustning.
SPØGELSE
Uuuhhh! Aaaaahhhh!
Marcellus og Barnardo farer sammen og skriger af angst.
MARCELLUS
Horatio, sig noget til det!
HORATIO
Hvorfor skal jeg?
SPØGELSE
Uhhhh! Wrahh!
BARNARDO
Du har gået i skole...
HORATIO
Okay, øh, kære hr. Spøgelse....
SPØGELSE
Aaaaahhhh! Uuuhhh!
Barnardo trækker sit sværd og truer spøgelset. Spøgelset går.
MARCELLUS
Du skulle ikke have truet det.
HORATIO
Det lignede Hamlets far. Den gamle konge!
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BARNARDO
Et spøgelse i rustning....
MARCELLUS
Det er tegn på krig!
BARNARDO
De siger, at den unge prins Fortinbras fra Norge er på vej mod Danmark for at slå os alle sammen ihjel. Det
er derfor smeden laver våben dag og nat....
De lytter. Man hører smedje arbejde.
MARCELLUS
Det er så uhyggeligt!
HORATIO
Vent! Der kommer nogen!
HORATIO
Det er kongen og hans folk.
BARNARDO
Hvad laver de her?
Kongen kommer ind fulgt af sin dronning, Hamlet, Polonius og to ambassadører. Kongen er fuld.
KONG CLAUDIUS
Sikke et dejligt vejr! Ha ha ha!
POLONIUS (forpustet)
Hans majestæt. Disse to ambassadører fra Norge vil gerne tale et ord med Deres Majestæt.
KONG CLAUDIUS
Så skal vi ha en lille én!
VOLTEMAND
Deres Majestæt, min kollega...
CORNELIUS
Hej!
VOLTEMAND
Og jeg melder fra den norske konge, at det hele bare er en dum misforståelse.
KONG CLAUDIUS
Hvad? Er der ikke mere sprut!
CORNELIUS
Hvad?
VOLTEMAND
Der skal ikke være krig.
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KONG CLAUDIUS
Skål på det! Hurra!!
ALLE
Hurra!!
CORNELIUS
Kongen siger, at hans søn bare er ude at gå en tur med sine 100.000 soldater. De gør ikke noget.
KONG CLAUDIUS
100.000 soldater! Har vi så meget øl?
VOLTEMAND
Prins Fortinbras kommer forbi her en af dagene med en hær på 100.000 mand. Men de gør ikke noget. De
er bare ude at gå en tur.
Alle ser bekymrede ud.
KONG CLAUDIUS
Hurra!
ALLE (modstræbende)
Hurra!
KONG CLAUDIUS
Jeg synes vi har noget at fejre! Skål!
Hamlet skåler ikke. Kongen bemærker det.
KONG CLAUDIUS
Hamlet, gamle dreng. Du skal også have noget at drikke. Du er min nevø og nu er du også min søn...
HAMLET
Jeg tror vi er lidt rigeligt i familie med hinanden.
DRONNINGEN
Hamlet, det er synd for dig. Din far er død og derfor ser du så trist ud.
HAMLET
Jeg ser ikke trist ud. Jeg er trist.
KONG CLAUDIUS
Ja, ja. Det går over. Jeg er da også meget, meget, meget trist. Din far var jo min bror. Men jeg er også glad.
Jeg har giftet mig med din mor, Hamlet. Nu er det mig der er konge! Hurra for mig! Hurra!
ALLE
Hurra!
HAMLET
Men mor, hvordan kan du gifte dig med onkel Claudius, når far kun lige er død?
DRONNINGEN
Livet går jo videre.
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HAMLET
Åh! Lad mig være alene.
KONG CLAUDIUS
Kom med alle sammen! Vi skal ind og danse!
Alle går undtagen Horatio, Hamlet, Marcellus og Barnardo.
HORATIO
Hamlet...
HAMLET
Horatio, min gamle ven! Hvad bringer dig til Danmark?
HORATIO
Jeg kom for at være med til din fars begravelse.
HAMLET
Du mener, du kom for at være med til min mors bryllup?
HORATIO
Det ene fulgte hurtigt efter det andet.
HAMLET
Sparsommelighed, Horatio. Resterne fra den varme ret til begravelsen kunne bruges som det kolde bord til
brylluppet.
HORATIO
Hamlet, hvornår har du sidst set din far?
HAMLET
Min far? For lidt siden.
HORATIO
For lidt siden? Men hvordan?
HAMLET
For mit indre øje.
HORATIO
Jeg har lige set ham her på volden.
HAMLET
Hvad mener du?
HORATIO
Ja, det er selvfølgelig noget overtro, men vi så et spøgelse. Og det lignede din far. Den gamle kong Hamlet i
sin rustning.
HAMLET
Overtro?
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HORATIO
Jeg tror egentlig ikke på spøgelser, men...
HAMLET
Der er mere mellem himmel og jord end du tror, Horatio.
BARNARDO
Der kommer det!
Spøgelset kommer ind.
SPØGELSET
Uhhh! Ahhh!!
MARCELLUS
Hjælp!
Spøgelset peger på Hamlet og vil have ham med.
BARNARDO
Bliv her, Hamlet.
Hamlet vil gå med spøgelset. De andre holder ham fast.
HAMLET
Giv slip! Giv slip eller jeg dræber jer alle sammen med mit sværd!
De giver slip og Hamlet følger med spøgelset. De andre kigger på afstand.
SPØGELSET
Jeg er din gamle, døde far!
HAMLET
Hvad? Nej! Hvordan kan det lade sig gøre?
SPØGELSET
Jeg er komme tilbage fra de døde for at bede dig om hævn! Jeg er blevet myrdet af min egen bror! Jeg lå i
haven og sov middagslur og så hældte han gift ind i mit øre. Nu har han giftet sig med min kone og taget
kongekronen fra mig. Slå ham ihjel, Hamlet! Hævn! Hævn!
HAMLET
Jamen far!
Hanen galer. Spøgelset går. Det bliver morgen.
HAMLET
Drømmer jeg? Eller var det virkelig min far? Kan jeg stole på hvad han sagde? Eller var det noget jeg bildte
mig ind? Horatio? Marcellus? Barnardo? Så I også spøgelset?
HORATIO, MARCELLUS, BARNARDO
Ja!
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HAMLET
Vi må sværge på ikke at sige det her til nogen!
Hamlet rækker sit sværd frem.
SPØGELSET (fra bag scenen)
Sværg!
MARCELLUS
Jeg tør ikke!
SPØGELSET (fra bag scenen)
Sværg!
HORATIO, MARCELLUS, BARNARDO og HAMLET
Lægger hænderne på sværdet.
Vi sværger!
HAMLET (for sig selv)
Åh! Et spøgelse! Et mord! Har min onkel dræbt sin egen bror? Har min mor giftet sig med min fars morder?
Og nu, hvor Fortinbras kommer fra Norge og ingen ved om der er krig eller fred? Hvad betyder alt dette? Jeg
bliver vanvittig!
Hamlet går. Horatio følger efter.
BARNARDO
Jeg bryder mig ikke om det, Marcellus. Er det hele ikke lidt mærkeligt?
MARCELLUS
Der er noget, der er råddent i Danmark.
Anden akt
Dronningens soveværelse
En seng. Store vægtæpper man kan gemme sig bag.
Dronningen og Ophelia sidder på sengen og kigger i Ophelias kærestebreve. De fniser og er glade. Det banker på.
LAERTES
Undskyld, jeg forstyrrer, men...
DRONNINGEN
Alle er velkomne i mit soveværelse.
LAERTES
Jeg ville bare sige farvel.
OPHELIA (fniser, gemmer brevene)
Farvel min bror.
LAERTES
Hvad er det?
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DRONNINGEN
Kærestebreve!
LAERTES
Fra Hamlet?
OPHELIA (nikker)
Du må ikke sige det til far.
Polonius går ind uden at banke på.
LAERTES
Far?
POLONIUS
Deres majestæt (bukker dybt for dronningen. Vender sig derefter mod Laertes) Skibet er klart.
LAERTES
Ophelia er forelsket i Hamlet...
OPHELIA
Men...
POLONIUS
Nå!
LAERTES
Og som jeg lige skulle til at sige: Hamlet er prins. Han bestemmer ikke selv hvem han skal giftes med. Hans
vilje er ikke hans egen. Dronningen har måske andre planer med ham.
DRONNINGEN
Nej, egentlig ikke.
LAERTES
Men det skal vi ydmyge undersåtter slet ikke blande os i. Det går bare ikke. Er det ikke rigtigt, far?
POLONIUS
Det er fuldstændigt rigtigt, min kloge søn.
OPHELIA
Men jeg elsker ham! Og han elsker mig!
POLONIUS
Sludder og vrøvl. Det er bare noget I tror.
OPHELIA
Jamen?
POLONIUS
Laertes, min søn, før du tager til Paris skal du vide dette: Husk at tage regntøj på, hvis det regner. Spis sundt
og gå tidligt i seng. Lav altid dine lektier. Lån aldrig penge af nogen og lån aldrig penge ud. Klæd dig godt,
men ikke prangende. Lyt til alle der taler til dig, men spild ikke dine talegaver på alle og enhver og sig aldrig
noget uden at have tænkt dig godt om først. Men vigtigst af alt: husk altid at sige sandheden, husk at kigge
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folk i øjnene når du taler til dem og husk: vær altid ærlig overfor dig selv.
LAERTES
Tak, far. Det vil jeg huske på.
POLONIUS
Og du, Ophelia, skal lyve, kigge væk og fortælle dig selv, at du ikke elsker Hamlet.
OPHELIA
Men far, hvorfor skal jeg...? Når han...?
POLONIUS
Farvel, min søn. God rejse. Til Paris, af sted!
LAERTES
Farvel, far. Farvel, Ophelia. Deres majestæt, farvel.
OPHELIA
Farvel.
Laertes går. Kongen kommer ind fra modsatte side.
KONG CLAUDIUS
Nå! Er Laertes taget af sted?
POLONIUS
Ja!
KONG CLAUDIUS
Nu skal du høre, Polonius. Jeg synes Hamlet opfører sig så mærkeligt for tiden. Han hilser ikke og kalder mig
hverken kære far eller onkel Claudius.
DRONNINGEN
Jeg har også lagt mærke til det. Tror du, at han er ked af, at hans far er død og at jeg har giftet mig med hans
onkel så kort tid efter?
POLONIUS
Nej, det kan ikke være det. Jeg tror, jeg ved det! Ophelia! Giv mig lige de der breve!
Ophelia bliver ked af det, men giver alligevel sin far brevene.
POLONIUS
Hamlet er tosset fordi han er forelsket i Ophelia! Det har gjort ham helt skør. Se selv dette brev, lad mig lige
ÅVLMM\ZQO\QO\XQVTQO\M\0MZ"0^IL[SZQ^MZPIV'
”Du kan tvivle på om stjernerne lyser,
Du kan tvivle på om solen går ned,
Du kan tvivle på om man skal sige prosit, når nogen nyser,
Men tvivl aldrig på min kærlighed!”
Sikke noget ulækkert, følsomt teenage-pis! Ad!
Ophelia græder.
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DRONNINGEN
Jeg synes da, at det var meget sødt.
POLONIUS
Nej. Jeg har sagt til Ophelia, at den kærlighed kan der ikke blive noget af ! Hamlet er prins! Og Ophelia er
ikke prinsesse! Så det er bare slut med det!
Kongen og dronningen trækker på skuldrene. De synes ikke at Polonius har helt ret.
KONG CLAUDIUS
Nå, man kunne vel godt arrangere....
POLONIUS
Nej, nej, nej, det skal De endelig ikke gøre for mig! Jeg skal sandelig ikke have en datter der er kongelig!
;S]TTMP]V[s^¥ZMÅVMZMMVL[QVNIZWO[QVJZWZ'6MRVMR ,M\OsZ[TM\QSSM0IPIPI
Kongen og dronningen trækker igen på skuldrene. Rosenkrans og Gyldenstjerne kommer ind. Hilser og bukker dybt for kongen og
dronningen. Nikker til Ophelia.
ROSENKRANS OG GYLDENSTJERNE
Hej! Hej! Deres Majestæter! Kongen! Dronningen! Og I andre...
KONG CLAUDIUS
Rosenkrans og Gyldenstjerne!
DRONNINGEN
Gyldenstjerne og Rosenkrans, er det ikke? Du er Rosenkrans? Og du er Gyldenstjerne?
ROSENKRANS
Som det behager Deres Majestæter!
Bukker dybt.
GYLDENSTJERNE
Til tjeneste!
KONG CLAUDIUS
Nu skal I høre. Jeg har sendt bud efter jer, fordi I skal hjælpe mig lidt med Hamlet. Jeg forstår ham ikke helt
GYLDENSTJERNE
Skal vi spionere? Men han er jo vores ven!
KONG CLAUDIUS (i hemmelighed)
Her er lidt penge.... I kan altid få mere...
ROSENKRANS
Tusind tak!
De bukker begge dybt.
KONG CLAUDIUS
Hamlet opfører sig mærkeligt for tiden. Polonius tror Hamlet er forelsket i Ophelia. Min kone tror, at han
er ked af det, fordi hans far lige er død (vender øjne, synes ikke det er noget at være ked af). Selv er jeg lidt
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bange for, at Hamlet måske gerne vil være konge i stedet for mig.
GYLDENSTJERNE
Ja, det er da klart, for normalt går tronen jo i arv fra far til søn og ikke til kongens bror! Så Hamlet burde jo
være konge og ikke dig!
Der bliver helt stille. Alle kigger meget vredt på Gyldenstjerne.
KONG CLAUDIUS
Hamlet er ikke myndig!
GYLDENSTJERNE
Er han ikke? Han er da lige fyldt 18?
KONG CLAUDIUS
Det kan godt være, men Hamlet bliver først myndig om lang tid! Det står i loven! Og det er mig, kongen, der
skriver loven! Nogle spørgsmål?
ROSENKRANS
Nej!
GYLDENSTJERNE
Nej!
KONG CLAUDIUS
Nå! Jeg har også sendt bud efter nogle skuespillere som skal optræde for os i aften. Måske kan det gøre HamTM\TQL\OTIL,M\Us1ÅVLM]LIN
POLONIUS
Der kommer han! Lad os gemme os alle sammen!
Alle gemmer sig bag et forhæng.
KONG CLAUDIUS
Ikke alle sammen! Hvem skal spionere først?
POLONIUS
Ophelia! (sparker Ophelia ud fra bag forhænget) Sig til ham, at I bare skal være venner! Så kan vi andre se
hvordan han reagerer!
Hamlet kommer ind med en bog i hånden. Ser Ophelia.
HAMLET
Ophelia? Jeg så døren var åben. Hvor er min mor?
OPHELIA
Hun er vist gået.
Han liver op.
HAMLET
Er hun det? Kom her...
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Vil kysse hende. Ophelia afviser ham.
HAMLET
Hvad er der galt?
OPHELIA
(kigger ned i jorden)
Hamlet, det har ikke noget med dig at gøre. Jeg synes, du er rigtig sød. Men jeg synes, at vi bare skal være
venner.
HAMLET
Hvad mener du?
OPHELIA
Farvel....
Ophelia løber ud. Hamlet falder omkuld og græder. Stort postyr bag forhænget. Alle kigger ud.
POLONIUS
Se! Han er jo helt tosset!
DRONNINGEN
Stakkels dreng.
KONG CLAUDIUS
Polonius. Ud med dig!
HAMLET
Er der nogen? Eller er der ikke nogen? Er det bedre at blive set, men ikke se, end at se, men ikke blive set?
Hvorfor ikke gemme sig helt? Eller træde frem! At være eller ikke være! Kom frem og kæmp! Men hvad ære
er der i at kæmpe andet end smerte? Derfor gemmer vi os. Men når man har trukket tæppet op over hovedet,
hvorfor så ikke lukke øjnene? At sove, at dø! At dø, at sove – at sove og måske at drømme. Det er der problemet ligger! Hvad drømmer man i døden? Nej, vi må udskyde døden så længe vi kan. Vi er kujoner, og hele
TQ^M\MZQSSMIVLM\MVLMVÆ]O\NZIVWOM\^QQSSMSMVLMZ
POLONIUS
Sikke et dejligt vejr i dag!
Hamlet kigger undrende op.
HAMLET
Hvad laver du i min mors soveværelse?
POLONIUS
Ved du hvem jeg er?
HAMLET
,]MZMVÅ[SMPIVLTMZ
POLONIUS
Ikke jeg.
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HAMLET
5MV¥ZTQOUs[SM[WUMVÅ[SMPIVLTMZP^Q[^IZMZMZ[TQJZQOMWOSWTLM0IZL]MVLI\\MZ'
POLONIUS
Det har jeg.
HAMLET
Hold hende væk fra solen. Frugtbarhed er en velsignelse, men eftersom din datter kan blive frugtbar, pas på!
POLONIUS
(til kongen og dronningen bag forhænget)
;MPIVMZPMT\\W[[M\0IV\ITMZWUUQVLI\\MZUMV\ZWZRMOMZMVÅ[SMPIVLTMZ,M\MZNWZLQPIVMZNWZMT[SM\
Det går snart over.
HAMLET
Se den sky. Den har form som en hval, ikke sandt.
POLONIUS
Jo, meget som en hval.
HAMLET
Nej. En giraf ! Et kugle! En fjer!
POLONIUS
Bestemt. Alle tre ting. Og en hval. Hvad læser du?
HAMLET
Ord, ord, ord.
POLONIUS
Er den spændende?
HAMLET
Bogen? Nej, den er lige som alle andre bøger. Den starter i begyndelsen og slutter til sidst.
POLONIUS
Men hvad handler den om?
HAMLET
Om noget meget frækt. Der står her, at gamle mænd er svage i benene, at deres hud hænger og deres
forstand skrumper. Men du kunne jo være lige så gammel som mig, hvis du kunne gå baglæns gennem tiden
som en krabbe.
POLONIUS
Øh.... Jeg skal gå. Farvel!
Polonius smutter om bag forhænget. Kongen sparker Rosenkrans og Gyldenstjerne frem.
KONG CLAUDIUS
Kom så! I skal spionere!
ROSENKRANS
Hej Hamlet!
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Hamlet kigger op. Bliver forbavset.
HAMLET
Rosenkrans? Gyldenstjerne? Hvad laver I her?
GYLDENSTJERNE
Vi kom lige forbi.
ROSENKRANS
Og så ville vi bare lige sige hej!
HAMLET
Kom lige forbi? Har I da ferie? Går I ikke på universitet helt nede i Wittenberg?
GYLDENSTJERNE
Jo, men vi var lige ude at gå en tur og....
HAMLET
Det var en lang tur. Har nogen sendt bud efter jer?
ROSENKRANS
Nej, nej!
HAMLET
Kongen, måske? Eller dronningen? Skal I holde øje med mig? Hjælpe mig til at blive i bedre humør?
GYLDENSTJERNE
Hey! Skulle vi spionere mod vores egen ven?
ROSENKRANS
,M\S]VVM^QITLZQOÅVLMXs
De gør begge hemmelige tegn til dem, der står bag forhænget. Hamlet opdager det, men siger ikke noget.
HAMLET
Så I er kommet frivilligt i fængsel?
GYLDENSTJERNE
I fængsel?
HAMLET
Danmark er et fængsel.
ROSENKRANS
Nej, det er da ikke rigtigt!
HAMLET
Om noget er det ene eller det andet, om det er godt eller dårligt, det afhænger bare af hvordan man ser på
det. Jeg synes Danmark er et fængsel. Det synes I ikke.
GYLDENSTJERNE
Du har for store ambitioner. Måske vil du være konge?
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Gyldenstjerne gør tegn til kongen bag forhænget.
HAMLET
Nej, jeg kunne være lukket inde i en nøddeskal og få opfyldt mine ambitioner, hvis bare jeg ikke havde onde
drømme.
ROSENKRANS
Hvad drømmer du om? Kærlighed? At blive konge? Om din far?
Rosenkrans gør tegn til både Polonius, kongen og dronningen.
GYLDENSTJERNE
Hey! Vidste du, at der kommer skuespillere. Vi skal se teater! Bliver det ikke sjovt?
HAMLET
Det vidste jeg godt. Jeg hilste på dem i gården og gav dem faktisk en lille tekst, jeg har skrevet. Er det nu?
Man hører trompeter. Skuespillerne kommer ind sammen med Horatio og sætter stole og en scene op. Kongen og dronningen kommer frem fra bag forhænget og sætter sig. Polonius kommer ind sammen med Ophelia. Hamlet går hen til Horatio.
HAMLET
Horatio, vil du hjælpe mig med noget?
HORATIO
Selvfølgelig, Hamlet, min ven. Hvad skal jeg gøre?
HAMLET
Jeg har givet skuespillerne et lille stykke jeg har skrevet. Det vil de opføre inden det rigtige stykke. Det er en
lille pantomime. I den vil man se en konge, der bliver forgiftet, hvorefter morderen gifter sig med dronningen. Hvis spøgelset har ret og det virkelig var på den måde min far døde, tror du så ikke, at skuespillet vil få
min onkel til at reagere? Tror du ikke, at han vil få dårlig samvittighed, når han ser det?
HORATIO
Jo, det tror jeg.
HAMLET
Derfor skal du holde øje med ham og se om han bliver rød i hovedet eller på anden måde ser ud til at få det
dårligt, når han ser pantomimen.
OPHELIA
Hej Hamlet!
HAMLET
Gå i kloster!
OPHELIA
Jamen... er vi ikke venner?
HAMLET
5MVOQN\LQOITLZQO.sITLZQOJ¦ZV,MZMZQSSMJZ]ONWZÆMZM]TaSSMTQOM[WUW[
Ophelia sætter sig.
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OPHELIA
Jeg troede engang, at du elskede mig.
HAMLET
Det gjorde jeg. Og det gjorde jeg ikke.
Ophelia græder.
HAMLET
Skuespillere! Er I klar? Lad vær med at skære i luften med hænderne. Spil smukt. Ikke for tamt, og ikke for
overdrevent. Klart og tydeligt, som at holde et spejl op for verden.
SKUESPILLER
Det skal vi gøre, herre.
HAMLET (til Opehlia)
Må jeg lægge mit hoved her?
Hamlet lægger sig med hovedet i Ophelias skød. Alle sætter sig.
SKUESPILLER
Mine kongelige højheder! Mine herrer og damer! Vi vil begynde med en pantomime....
Skuespillerne bukker og går i gang.
Pantomime:
Man ser en dronning og en konge gå en tur sammen. Kongen giver tegn til at han vil sove. Dronningen kysser ham.
HAMLET
Det er en smuk historie. Skrevet på italiensk.
POLONIUS
Hvad hedder stykket?
HAMLET
”Musefælden”. Se bare. Nu går det galt!
Kongen lægger sig ned. En mand sniger sig ind på den sovende konge og hælder gift i øret på ham. Kongen vågner, ser forskrækket
på manden og falder død om. Dronningen kommer ind. Manden viser hende, at kongen er død. Hun bliver ulykkelig.
DRONNINGEN
Jeg synes den dame overspiller...
5IVLMVPWTLMZWULZWVVQVOMV0IV\IOMZ^QMT[M[ZQVOMVIN LMVL¦LMSWVOM[ÅVOMZWO[¥\\MZLMVXs[QVMOMVÅVOMZ,MSa[[MZ
Dronningen tager den døde konges krone af ham og sætter den på manden.
Under pantomimen bliver Claudius mere og mere urolig. Da pantomime- dronningen sætter kronen på pantomime-kongen, er
Claudius lige ved at besvime. Han skriger:
KONG CLAUDIUS
Arggg!!
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POLONIUS
Stop skuespillet! Hjælp! En læge!
Kongen styrter ud. Dronningen og Rosenkrans og Gyldenstjerne følger efter. Polonius gør vredt tegn til skuespillerne om at forsvinde.
POLONIUS
Forsvind I tåbelige skuespillere! Kan I ikke se, at kongen har fået det dårligt!
Skuespillerne pakker sammen og forsvinder. Polonius tager Ophelia hårdt i armen og trækker hende med sig ud. Hamlet og Horatio er alene tilbage.
HAMLET
Så du kongen, Horatio?
HORATIO
Jeg så ham.
HAMLET
Synes du han reagerede helt normalt og uskyldigt på det lille skuespil?
HORATIO
Nej. Han blev tomatrød i hovedet og var lige ved at besvime!
HAMLET
Tror du så ikke, at det er fordi, der var noget i stykket, der mindede ham om noget han selv havde gjort?
Dræbt sin bror med gift mens han sov og giftet sig med hans kone?
HORATIO
Det er en forfærdelig tanke! Men jo, jeg tror det!
HAMLET
Der kommer han! Vi må væk!
Hamlet og Horatio gemmer sig. Stiller sig i kanten af scenen og lytter. Kong Claudius kommer ind og kaster sig på knæ og beder.
KONG CLAUDIUS
O, Gud! Hvad har jeg gjort! Min synd stinker til himlen! At myrde sin egen bror for at stjæle hans krone og
hans kone!
HAMLET
Nu kunne jeg myrde ham. Nu har jeg chancen. Men nej, ikke mens han beder. Hvad ville det gøre andet end
at sende ham direkte i paradis? Ville det være min hævn? Nej, jeg venter til han er midt sin synd, mens han
spiller kort, drikker, horer, sviner sig til! Han skal brænde i Helvede! Der kommer nogen! Lad os gå!
Hamlet og Horatio går. Dronningen, Polonius, Rosenkrans og Gyldenstjerne kommer ind.
POLONIUS
Deres majestæt. Der er ingen grund til at være urolig. Alle ved, at det var Hamlet, der havde fået skuespillerne til at spille dette forfærdelige, elendige møg-stykke!
DRONNINGEN
Tror du? Åh, det lille pus. Han er jo helt fra den!
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KONG CLAUDIUS
Jeg har det dårligt.
POLONIUS
Hvis jeg var Dem, ville jeg lade dem alle sammen halshugge. Det ville sende et stærkt signal om, at skuespil
skal være sjovt og ikke underligt og ubehageligt.
KONG CLAUDIUS
Men jeg kan da ikke halshugge Hamlet?
DRONNING
Uha, nej da! Mors lille skat!
POLONIUS
Vi sender ham til England! Han er syg i hovedet!
DRONNINGEN
Tror De, at det vil være godt for ham?
KONG CLAUDIUS
2MO\ZWZ8WTWVQ][PIZZM\:W[MVSZIV[WO/aTLMV[\RMZVM0MZMZTQL\ÆMZMXMVOM1[SITN¦TOM0IUTM\\QT-VOland. Jeg skriver et brev til min ven, den engelske konge, at han skal tage sig godt af Hamlet. Polonius, ræk
mig mit skriveudstyr.
8WTWVQ][Å[SMZUMLLM\[IUUMXIXQZ[MOTJT¥SWOOs[MNRMZNZMUNZI[QVTWUUMWOZ¥SSMZSWVOMVLM\3WVOMV[SZQ^MZM\JZM^Xs
ryggen af Polonius og forsegler det med et voldsomt tryk. Polonius falder sammen.
DRONNINGEN
Det var godt. Mors lille Hamlet skal på ferie.
KONG CLAUDIUS
Kom her, Gyldenstjerne og Rosenkrans. (hvisker så Dronningen ikke kan høre ham). Hør godt efter. I brevet
står, at Hamlet er en forræder og så snart I ankommer til det engelske slot skal kongen få Hamlet halshugget.
POLONIUS
Det er klogt!
GYLDENSTJERNE
Men han er jo vores ven!
KONG CLAUDIUS
0WTL[sS¥N\ 0MZMZVWOTMÆMZMXMVOM
ROSENKRANS
Kongens ord er vores lov.
GYLDENSTJERNE
Alt for Danmark!
POLONIUS
Sådan, drenge!
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KONG CLAUDIUS
Dronningen må ikke vide det. Når I kommer tilbage skal I sige, og det har jeg også bedt Kongen af England
om at sige, at Hamlet kom ud for et lille uheld og desværre døde. Forstået?
ROSENKRANS og GYLDENSTJERNE
Javel!
KONG CLAUDIUS
)N [\ML 4ILW[ÅVLM0IUTM\ 
De går. Dronningen og Polonius er alene tilbage. Kalder efter dem:
DRONNINGEN
God tur! Og pas nu godt på min lille pusser!
Det banker på.
HAMLET (ved siden af scenen)
Mor? Er du alene? Jeg vil godt tale med dig!
POLONIUS
Jeg gemmer mig her. Det er bedst. Han er farlig.
Polonius gemmer sig bag forhænget.
DRONNINGEN
Ja, min skat. Kom bare ind.
HAMLET
Godaften, mor.
DRONNINGEN
Hamlet, du har været slem overfor din far.
HAMLET
Mor, du har været slem overfor min far.
DRONNINGEN
Hvad mener du, min kære søn? Har du glemt hvem jeg er?
HAMLET
Nej, du er dronningen, din mands brors kone. Og desværre er du også min mor.
DRONNINGEN
Men Hamlet....
HAMLET
(skubber sin mor ned på sengen)
;¥\LQOVMLWOL]Æa\\MZLQOQSSMN¦ZRMOPIZNWZSTIZM\LQOP^MUL]Q^QZSMTQOPMLMVMZ
DRONNINGEN
Hvad gør du? Hjælp!
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POLONIUS (bag forhænget)
Hvad sker der? Stop! Hjælp!
HAMLET
Hør! Der er noget der pusler! En rotte! Dø!
Hamlet trækker sit sværd og stikker det ind gennem forhænget. Polonius falder død om.
DRONNINGEN
Åh nej! Hvad har du gjort?
HAMLET
Det ved jeg ikke. Er det kongen?
Hamlet trækker forhænget til side og opdager Polonius.
DRONNING
Åh, hvilken skrækkelig, blodig ugerning!
HAMLET
Ja, mor. Næsten lige så slemt som at dræbe en konge og gifte sig med hans bror!
DRONNING
Dræbe en konge?
HAMLET
Svaghed, dit navn er kvinde. Se dette billede (tager en halskæde med en miniature frem fra sit eget bryst)
Dette var din mand! (tager en miniature frem fra morens bryst) Og dette er din mand! Har du øjne i hovedet! Hvordan kan du vælge en ged frem for en mand? Hvordan kan du ligge og sno dig under denne fede,
liderlige morders krop, når du så kort tid forinden var gift med denne mand, den rigtige konge af Danmark?
DRONNING
Men Hamlet? (begynder at græde)
Spøgelset kommer ind.
HAMLET
Åh! Ved Gud! Hvad vil du mig?
DRONNING (kan ikke se spøgelset)
Hvem taler du til?
SPØGELSET
Tag hensyn til din mor, Hamlet. Hun er en blød sjæl, og dine ord er hårde.
HAMLET
Ja, far. Jeg skal være forsigtig.
DRONNING
Du er blevet sindssyg, min kære dreng.
HAMLET
Ser du ham ikke? Min far....
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DRONNING
Hamlet, du ser syner, du må gå. Du skal til England sammen med Rosenkrans og Gyldenstjerne. Jeg tror det
bliver godt for dig. Pak dine ting og husk noget varmt tøj til turen. Jeg skal nok sørge for en god madpakke.
Spøgelset går.
HAMLET
Ja, mor. Farvel.
Hamlet trækker af sted med Polonius.
DRONNING
Farvel, min dreng.
HAMLET
Kongen dræbte kongen! Glem det ikke!
Hamlet går. Dronningen er ulykkelig. Kongen kommer ind. Ser blod på gulvet.
KONG CLAUDIUS
Hvad er der sket?
DRONNING
Hamlet har dræbt Polonius.
KONG CLAUDIUS
Til England med ham!
Dronningen og kongen går begge.

Tredie akt
En gravplads
To gravere i gang med deres arbejde.
MEDHJÆLPER
Jeg har altid hørt, at hvis man har begået selvmord, kan man ikke blive begravet i kristen jord?
GRAVER
2WUMVP]V^IZMVÅVLIUMPMVLMPMZ;sUIVPIZORWZ\MV]VL\IOMT[M
MEDHJÆLPER
Hvor er det tarveligt!
GRAVER
2IOQLLM\^IZLQOLMZ^IZMVÅVLIUMWOPI^LMLZ¥J\LQO[MT^;U]\]LWOPMV\VWOM\I\LZQSSM
Medhjælperen går. Graveren arbejder videre, mens han nynner for sig selv. Horatio kommer ind. Leder efter Hamlet. Hamlet kommer ind fra modsatte side. De omfavner hinanden.
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HORATIO
0IUTM\ 2MOÅSJM[SMLWUI\L]^QTTMSWUUM\QTJIOM 0^WZLIV^IZLMZQ-VOTIVL'
HAMLET
Jeg nåede aldrig frem. Vores skib blev overfaldet af nogle sørøvere og jeg blev taget til fange. Til sidst slap de
mig fri.
HORATIO
Men hvordan?
HAMLET
Jeg lovede dem, at når jeg blev konge af Danmark ville jeg betale dem godt.
HORATIO
Og hvad med Rosenkrans og Gyldenstjerne?
HAMLET
De er døde.
HORATIO
Dræbt af piraterne?
HAMLET
Nej. Af den engelske konge.
HORATIO
Hvad?
HAMLET
Jeg var nysgerrig for at se hvad der stod i det brev min onkel havde givet dem med. Så mens de sov åbnede
jeg det og læste, at der var givet ordre til min henrettelse og at Rosenkrans og Gyldenstjerne vidste besked
om det hele.
HORATIO
Hvad gjorde du så? Smed du brevet ud?
HAMLET
Jeg gemte det, men først efter at jeg havde skrevet et nyt. Med de samme ord. Bare med Rosenkrans og
Gyldenstjernes navne i stedet for mit.
HORATIO
Men sådan et brev er jo kun gyldigt med et kongeligt segl?
HAMLET
Denne ring bærer min fars gamle segl.
HORATIO
Kongeligt. Du er iskold.
HAMLET
Nej. Se ham der.
Graveren nynner for sig selv, mens han arbejder. Finder et kranie og kaster det til siden.
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HAMLET
Den mand er så iskold, at han synger mens han kaster rundt med døde mennesker!
HORATIO
Han har vel vænnet sig til det.
Hamlet samler kraniet op.
HAMLET
Min gode mand, hvem tilhører denne grav?
GRAVER
Den er min, for jeg står i den.
HAMLET
Ja, men du ligger ikke i den.
GRAVER
Man ligger som man har redt, og den person, der skal ligge her har redt sin seng så grundigt, at den kommer
til at vare til dommedag.
HAMLET
Hvad for noget? Hvem er den mand?
GRAVER
Ingen.
HAMLET
Hvilken kvinde så?
GRAVER
Heller ikke en kvinde.
HAMLET
Hvem skal begraves her?
GRAVER
En der var kvinde. Nu er hun død.
HAMLET
Horatio! I de tre år jeg har været væk er graverne blevet vittigere end de kongelige. Hvor længe har du været
graver?
GRAVER
Lige siden det år hvor den gamle konge gik i krig mod Norge. Samme år som prins Hamlet blev født.
HAMLET
Hamlet?
GRAVER
Ja, ham der blev sendt til England for tre år siden. De siger han var tosset.
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HAMLET
Og derfor blev han sendt til England?
GRAVER
Ja, derovre er de tossede alle sammen.
HAMLET
Hvem tilhørte dette kranie?
GRAVER
En sindssyg søn af en luder.
HAMLET
Nå!
GRAVER
Han tømte engang en hel sæk vin ud over mig. Den fyr der. Ham du holder i hånden.
HAMLET
Hvem var han da?
GRAVER
Yorick! Kongens nar.
HAMLET
Yorick? Ham kan jeg godt huske. Ham legede jeg med da jeg var lille. Han bar mig på skuldrene og jeg pillede ham i håret. Lige her! Han plejede at sige: ikke pille mig i håret! Og så give mig en kildetur. Nu siger han
ikke så meget mere.
HORATIO
Nej.
HAMLET
Vent! Der kommer de!
Et begravelsesoptog kommer ind. Hamlet og Horatio stiller sig hen til siden. Kongen, dronningen, Laertes og en præst går i spidsen. Nogle soldater bærer en kiste og stiller den i graven.
PRÆSTEN
Så! Færdig! Lad os gå!
LAERTES
Skal vi ikke bede for hende? Synge en salme?
PRÆST
Hun er en synder. Hun dræbte sig selv og det må man ikke!
DRONNINGEN
(Strør blomster på kisten)
Blomster til en blomst. Min stakkels Ophelia, du skulle have haft min Hamlet... Jeg havde håbet at strø blomster på din brudeseng og ikke på din grav.
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HAMLET
Ophelia? Har min elskede Ophelia dræbt sig selv?
LAERTES
Åh! Min søster! Ingen er så ulykkelig som jeg! Lad mig kaste mig i dine arme en sidste gang!
Laertes kaster sig på kisten. Hamlet træder hen til ham.
HAMLET
Hvem er det der hyler og klynker som om han var den eneste ulykkelige! Her er jeg, Hamlet, Prins af Denmark! Jeg elskede Ophelia mere end fyrretyve tusind brødre med hele deres kærlighed lagt sammen!
DRONNINGEN, KONGEN og andre.
Hamlet?
LAERTES
Fanden tag dig! Jeg dræber dig!
De slås.
HAMLET
0^IL^QTTML]O¦ZMNWZ7XPMTQI'>Q[UQOLM\ >QTTML]OZ¥LM[Ts[NI[\MÆsLQO[MT^Q[\aSSMZ'>QTTML]LZQSSM
eddike, spise en krokodille? Jeg ville gøre det! Du kommer her og hyler og tror du kan overbyde mig i din
sorg! Vil du begraves med hende? Begrav mig med og hæld så meget jord på os, at hele Danmark bliver til et
stort bjerg over denne grav.
DRONNINGEN
Stop dem! Dette er vanvid! Hamlet, min søn. Du er ikke rask.
Soldaterne skiller Laertes og Hamlet. Horatio beroliger Hamlet. Claudius trækker Laertes til side.
KONG CLAUDIUS
Det var Hamlet, der dræbte din far, Laertes. Det var dette, og Hamlets vanvid, der drev din søster til at begå
selvmord. Skal han nu også dræbe dig?
LAERTES
Han skal dø!
KONG CLAUDIUS
Jeg har en plan. En snedig plan. Vi bilægger striden.
LAERTES
Aldrig.
KONG CLAUDIS
Jo, vi lader som om. Og så arrangerer vi en venskabelig duel på kårde. En sportslig kamp. Jeg forgifter Hamlet med den her perle, som jeg putter i hans vin. Så glemmer han at forsvare sig, du stikker ham i maven, han
dør, du siger ”hov, jeg troede han ville forsvare sig!” - og ingen vil bebrejde dig noget. Det er jo bare sport.
Smart, ikke?
LAERTES
Det er en god plan. Men for at være helt sikker smører jeg også spidsen af min kårde i gift!
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KONG CLAUDIUS
Du er klog, Laertes. Jeg skaffer dig et rigtig godt job bagefter!
LAERTES
Tak!
KONG CLAUDIUS
Hamlet! Min dronning! Alle sammen! Kom her! Jeg har fundet på noget smart! Hamlet og Laertes har nogle
problemer. Sådan er det. Vi kan lade som om det ikke er sådan, og vi kan heller ikke lade dem slå hinanden
QPRMT5MVRMOPIZMVT¦[VQVO >Q[SITPI^MMVN¥O\MSIUX :MV[XWZ\1VOMVL¦Z>QVLMZMVNsZMVÆW\PM[\ ,M\
bliver alle tiders! Soldat! Hent en masse vin, nogle glas og to styks kårder. Så skal der være gang i den!
En soldat løber ud.
KONG CLAUDIUS
Er det ikke bare en god plan? Hvad siger I? Nej, lad være at sige noget! Jeg er konge og jeg har ret. Ha ha ha!
Er I klar? Hvor bliver han af ?
Soldaten kommer forpustet tilbage med vinsække, glas og to kårer.
KONG CLAUDIUS
Vælg en kårde og gør jer klar.
Laertes og Hamlet vælger hver en kårde og går til hver sin side og tager overtøjet af. Hamlet står med Horatio. Han ryster på
hovedet. Synes duellen er en dum idé. Laertes står i den modsatte side sammen med Claudius og smører i hemmelighed spidsen af
sin kårde ind i gift. Claudius skænker vin og tager en stor slurk. Er selvtilfreds.
KONG CLAUDIUS
Horatio, vil du sætte kampen i gang!
HORATIO
Laertes, Hamlet. Gør jeg klar til kamp!
HAMLET
Laertes, jeg undskylder, hvad jeg har gjort. Hvad jeg sagde og gjorde, kommer af mit vanvid. Har Hamlet
gjort Laertes ondt? Ikke Hamlet. Hvem så? Hamlets vanvid. Mit vanvid er Hamlets værste fjende. Og derfor
afviser jeg mit vanvid og undskylder, at jeg har skudt en pil mod min broders hus.
LAERTES
Jeg er glad for at du siger det, selvom jeg ikke helt forstår det. Lad os give hinanden hånden og komme i
gang.
Hamlet og Laertes giver hinanden hånden.
KONG CLAUDIUS
Laertes er favorit. Alle ved den dreng kan fægte. Men Hamlet! Du var min brors søn, og derfor er du min
søn. Hvis du får det første stød ind må du få denne meget dyre perle! Se! (Putter en perle i et vinbæger).
HORATIO
Lad kampen begynde!
De fægter. Hamlet rammer Laertes.
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KONG CLAUDIUS
Et stød! Et stød! Hamlet, drik denne skål!
Kongen rækker Hamlet bægeret, men Hamlet afslår
HAMLET
Tak. Jeg drikker det når kampen er færdig.
Dronningen tager bægeret.
DRONNINGEN
Nu vil Danmarks dronning drikke Hamlets skål!
KONG CLAUDIUS
Nej! Lad være!
DRONNINGEN
Pjat med dig! Skål!
Hun drikker.
KONG CLAUDIUS (til Laertes)
Den forgiftede vin! Nu er det for sent. Stik ham, Laertes.
LAERTES
Jeg kan ikke.
HAMLET
Kom Laertes, du skal ikke tage sådan hensyn til mig. Kom!
De fægter. Hamlet angriber voldsomt. Laertes stikker Hamlet. Hamlet slår igen. De taber deres kårder og forbytter dem.
KONG CLAUDIUS
Stop dem, de har byttet kårde.
HAMLET
Og hvad så? Kom her, Laertes
LAERTES
Hamlet, nej!
Hamlet stikker Laertes. Laertes og dronningen falder omkuld.
HAMLET
Mor?
KONG CLAUDIUS
Hun kan ikke tåle at se blod. Hun må være besvimet.
DRONNINGEN
Nej, det var vinen, vinen... Hamlet, jeg er blevet forgiftet!
Hun dør.
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HAMLET
Et mord! Luk dørene! Find forræderen!
LAERTES
Hamlet! Du er ramt af den samme gift. Du har ikke mere end en halv time at leve i. Og våbnet står du med i
hånden. Min kårde. Min egen forbrydelse har også ramt mig. Jeg kan ikke mere... Kongen, kongen er skyldig!
HAMLET
Spidsen af kården er forgiftet? Og drikken var det også? Smag din egen gift!
Hamlet stikker kongen med sværdet. Tager bægeret fra den døde dronning.
KONG CLAUDIUS
Forsvar mig! Danmarks konge bliver angrebet!
Ingen hjælper kongen.
HAMLET
Du forbandede, incestuøse dansker. Ligger ægteskabet i dette bæger? Følg min mor.
Stikker ham igen. Kongen dør.
LAERTES
Hans død er retfærdig. Han ophidsede mig imod dig, Hamlet. Lad os tilgive hinanden. Min fars og min
søsters død var ikke din skyld. Og din er ikke min.
Laertes dør. Hamlet falder sammen.
HAMLET
Jeg skal dø, Horatio. Farvel min døde mor, farvel Laertes. Horatio, du lever, fortæl verden om denne historie.
HORATIO
Nej! Der er stadig gift i koppen. Jeg vil drikke det!
HAMLET
Nej! Horatio! Du skal ikke dø! Du skal leve! Og fortælle denne historie!
Støj. Lyd af mange mennesker. En soldat kommer ind.
EN SOLDAT
Prins Fortinbras kommer fra Polen. Han har vundet krigen! Der er også kommet to ambassadører fra England.
HAMLET
Sig til Prins Fortinbras, at han skal være konge efter kongens død. Fortæl ham hvad der er sket, hverken mere
eller mindre. Resten er stilhed.
Hamlet dør.
HORATIO
Der brast et nobelt hjerte. Godnat, søde prins. Godnat.
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Fortinbras kommer ind med sit følge af soldater.
FORTINBRAS
Hvad fanden sker der her?
HORATIO
Er du ikke soldat? Er du ikke vant til død og ulykke? Her er masser af det!
To ambassadører kommer ind.
AMBASSADØRER
Vi har bud fra England. Vi skal fortælle den danske konge, at Rosenkrans og Gyldenstjerne er døde. Hvem
skal vi sige det til?
HORATIO
Ikke til denne konge (peger på Claudius). Men til denne (peger på Hamlet). Det var ham der gav ordren.
AMBASSADØRER
Hvad er der sket?
HORATIO
Bliv her – alle tre. Så skal I høre en historie, om død, magt og unaturlige gerninger...
FORTINBRAS
Det gør mig meget ondt. Men på den anden side, hvis den ene konge er død og den anden konge er død og
alle andre er døde og der ikke er nogle andre arvinger, så må det vel være mig der....
HORATIO
Det var Hamlets sidste ord. Deres majestæt...
Horatio bukker for Fortinbras.
FORTINBRAS
Hamlet kunne være blevet en stor soldat og konge er jeg sikker på. Lad os give ham en heltebegravelse som
en kriger. Soldater, skyd mod himlen!
Soldaterne skyder mod himlen.
SLUT
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Spørgsmål til teksten

1.

HVORFOR MÅ HAMLET OG OPHELIA IKKE FÅ HINANDEN?

2.

ER LAERTES EN GOD BROR TIL OPHELIA?

3.

HVEM ER FORTINBRAS?

4.

TROR HAMLET PÅ SPØGELSET?

5.

HVORDAN FINDER HAMLET UD AF, AT SPØGELSET HAR TALT SANDT?

6.

HVORFOR SPILLER HAMLET TOSSET?

7.

ER DET KUN NOGET, HAN SPILLER?

8.

HVORDAN ER CLAUDIUS BLEVET KONGE?

9.

HVAD MENES DER MED ”AT VÆRE ELLER IKKE VÆRE”?

10.

HVORDAN KOMMER HAMLET TILBAGE TIL DANMARK?

11.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE ROSENKRANS OG GYLDENSTJERNE SOM VENNER?

12.

HVOR MANGE MÅDER PRØVER CLAUDIUS AT DRÆBE HAMLET PÅ?

13.

HVEM ENDER MED AT BLIVE KONGE AF DANMARK?
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Hamlets monologer

0MZN¦TOMZM\QVLM`W^MZLMUM[\JMZ¦U\MIN 0IUTM\[UWVWTWOMZ5WVWTWOMZVMSIVM^\WXT¥[M[QSTI[[MV
eller indføres i stykket. En anden mulighed er at adskille monologerne radikalt fra den øvrige handling og
lade alle skuespillerne sige dem i kor.
De to første linier af monologerne er fra Edv. Lembckes oversættelse i bearbejdning af Anne Chaplin Hansen, Henning Krabbe og Erik H. Madsen. Tallene henviser til akt.scene.liniestart-linieslut og burde passe
nogenlunde til andre oversættelser.
0IUTM\W^MZ[¥\\MT[MVÅVLM[QÆMZMNWZ[SMTTQOMJWO]LOI^MZ[WUSIVÅVLM[XsJQJTQW\MSM\
1.2.128-160 (efter at have talt med Claudius og dronningen)
”Å, gid mit alt for, - alt for faste kød / blot kunne smelte hen i dug, opløses! - ...”
1.5.92-111 (efter at have mødt spøgelset)
”Å, himlens hær! Å jord! – Hvad mere? Skal jeg / påkalde helved med? – Nej! – Hjerte, hold ud! ....”
2.2.552-609 (efter have mødt skuespillerne første gang)
”Og så farvel da! – Nu er jeg alene! - / Hvor er jeg dog en ussel træl og stymper!”
3.1.56-90 (før Ophelia afviser Hamlet)
”At være eller ikke, det er sagen; - / er det et mere ædelt sind der tåler ... ”
3.2.390-402 (inden konfrontationen med moren)
”Nu er den tid, da nattens hekse kogler, / da graven gaber, og da helved ånder...”
4.4.32-66 (efter have set Fortinbras hær passere Danmark)
”Hvor alt som sker anklager mig og sporer / min sløve hævn! Hvad er et menneske, ... ”
5.1.177-181 (hos graveren, efter at have tagets Yoricks kranie i hænderne)
”Lad mig se den. Å, stakkels Yorick! Jeg kendte / ham, Horatio; en fyr med et uudtømmeligt humør...”
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