
Indledende bemærkning 

Følgende arbejdspapir er et mindre udsnit af et længere forløb med Euripides’ Medea som basistekst, men med nedslag 

i andre versioner af myten om hende, dels Senecas Medea (vv. 1-55) dels Ovids tolvte Heroinebrev fra Medea til Jason. 

De to uddrag nedenfor skal grundlægge en dybere forståelse af henholdsvis Euripides’ og Senecas Medea-skikkelse, og 

i arbejdet har eleverne arbejdet med nogle forstadier til innovationprojekter, som stammer fra en tænkning frembragt 

af Edward de Bono. De såkaldte PMI- og APC-processer. Det er et fagligt mål, at eleverne ved at arbejde med disse 

processer kommer frem til en kompetent forståelse af teksterne, der arbejdes med, og i den forstand er der ikke tale 

om innovation, men rent fagligt arbejde; at der så ofte dukker nye tanker op i mødet med processen, er et heldigt 

biprodukt af arbejdsformen. Det innovationsunderstøttende i processerne ligger dog snarere i at lære at mestre 

processerne, så man er i stand til at anvende dem i praksis, når man med henblik på innovation bringer forskellige 

materialer/emner sammen på nye måder. Det faglige arbejde understøtter dermed innovationsprocesser uden at ofre 

det nødvendige faglige fokus.  

 

0. Læs Euripides’ Medea vv. 214-272 

MEDEA (kommer ud fra huset)  

Jeg kommer til jer, kvinder af Korinth,  

215 for ikke at forarge jer. For hovmod  

er en udbredt fejl, så vel hos dem der færdes  

på torv og gade, som hos den der lever  

tilbagetrukket. Den sagtmodige 

får dårligt ry for bondsk og dorsk natur.  

220  Hvis én er brav, men har sit ydre mod sig,  

fordømmes han, før man hans indre kender. 

For uretfærdigt dømmer mand om mand.  

Især en gæst må te sig efter skik  

og brug. Nå, heller ikke finder jeg  

225 den borger god, som kror sig uden grund.  

Mig selv har skæbnen truffet dybt i brystet, 

uventet, hårdt. For mig har livet ingen  

tiltrækning mer. Jeg ønsker kun at dø.  

For han på hvem jeg bygged’ helt og fuldt,  

230 min mand, har vist sig som den værste pjalt.  

Af alle skabninger med liv og ånd  

er dog vi kvinder ulyksaligst stillet.  

Først må vi købe os en ægtemand 

for dyre penge; straks har manden ret  

235 til frit at råde over vor person.  

Men først af alt: er manden som hun får  

godmodig eller slet? – Hvad udvej har hun? – 

At skilles bringer vanry. Nægte manden  

hans ægteret er lige så umuligt.  

240 Uforberedt, ukyndig bringes hun  

til andre forhold, nye sæder ind,  

og spådomsgave kræves, hvis hun skal  

i alting være manden til behag.  

Ja, får vi denne svære knude løst,  

245 så manden villigt bær’ samlivets åg –  

hvor frydefuldt! – Hvis ej, er døden bedst.  

Men manden – hvis han keder sig i hjemmet, 

så går han frit sin vej, og får sin lyst  

til tidsfordriv og kammeratskab stillet.  

250 For os er manden livets eet og alt.  

Så hedder det at kvindens liv er trygt  

bag hjemmets vægge, medens manden må  

med spyd i hånd gå fjenden kækt imøde –  

åh snak! Nej, heller stå bag skjold tre gange,  

255 end blot en enkelt gang at føde børn.  

Og eet endnu: den stilling du indtar  



i byen her, og min – hvor vidt forskellig!  

Her har du stad og fædrehjem! du har  

en kreds veninder til gensidig støtte.  

260 Men jeg: alene, statsløs, må mig finde 

i hån og skændsel fra den mand der tog  

mig med som bytte fra barbarisk kyst.  

Og ingen moder – broder – slægtning har jeg  

at søge havn hos under livets storme.  

265 Nu ber jeg jer om dette ene, kvinder:  

hvis der på nogen vis frembyder sig 

en gunstig lejlighed til hævn, så jeg 

kan gi’ ham mønt for mønt hvad han fortjener,  

så ti! En kvinde er et frygtsomt væsen, 

270 og ikke skabt til blink af spyd og stål. 

Men krænkes hendes hustruret og -ære, 

er intet rovdyr morderisk som hun.  

(Overs. Otto Foss (1986))

 

I. Dan grupper med tre elever 

1) Gennemfør individuelt en PMI på Euripides’ Medea vv. 214-272 

2) Fremlæg på skift jeres PMI’er i grupperne 

3) Vælg en af de andres PMI’er til fremlæggelse i runde II 

II. Dan nye grupper med tre elever 

1) Forklar én af de PMI’er, du ikke selv fremlagde i runde I 

2) Vælg som gruppe eksempler på I, som I finder særligt interessante  

III. Gå tilbage til samme gruppe som i runde I 

1) Læs Senecas Medea vv. 1-55 enten individuelt eller højt i gruppen 

 

1. Seneca Medea vv. 1-55 

1 Guder for ægteskab og du, Lucina, 

som vogter for ægtesengen; du, som gjorde 

Tiphys til styrmand på det første skib, 

og du, som hidsigt tæmmer havets dyb,  

5 og Titan, du, som giver jorden lys, 

og du, hvis stråler ser fordækte riter, 

Hecate Trefold - Guder, Jason svor  

mig troskab ved, og dem, til hvem Medea 

bør bede: Evignattens kaos, Hades’  

10 mørke og dets ugudelige ånder, 

det dystre riges herre og dets frue, 

bortført til bedre kår end mig, ja, jer vil 

jeg bede til, og bønnen varsler ilde: 

Furier, kom med løse slangelokker, 

15 kom hid med blodig hånd om brudefaklen, 

kom hid, og stil jer hen til brudekammeret, 

som før I stod ved mit - og dræb hans nye  

hustru, og dræb hans svigerfar og hele  

slægten. For gommen beder jeg om en værre 

20 skæbne: at han må leve! Må han flakke 

omkring, forvist, i frygt, forhadt og uden  

hjemsted og søge fremmed dør som snylter; 

og længes efter mig som viv og - værre - 

ønske sig børn, der ligner far og mor … 

25 Født er den, født er hævnen: Jeg har født den! 

Vil mine klager ikke bære frugt? 

Skal jeg give op? Nej, jeg skal stjæle både  

faklers og himlens lys; hvordan kan solen, 

min stamfar, styre spandet over himlen, 

30 bare se til - og blive set - som vanligt 



uden at vende om mod øst igen? 

Lad mig i solens firspand flyve over  

himlen, og lad mig tæmme flammespandet, 

åh stamfar med brændende slag af din pisk: 

35 Corinth, som ligger mellem tvende have, 

skal brænde og forene disse vande. 

Først skal jeg bære brudefaklen hen 

til brudekammeret og slagte parret: mit  

hellige offer på det høje alter. 

40 Hvis du, mit mod, lever og stadig har  

kræfter som før, find da en vej til straf i 

ofrenes blod; fej al kvindagtig frygt bort, 

og gør mit hjerte hårdt som Colchis’ klipper! 

Den ondskab, Phasisfloden så, vil Isthmen  

45 snart også se! Mit sind fyldes af rå,  

usete, grumme onder, som vil ryste 

himmel og jord. For sår og giftmord, dét 

er jo alt sammen bagateller: ting, jeg  

gjorde som ung. Af mødre kræves større 

50 forbrydelser: Lad vreden koge i mig! 

Bered afsindig undergang, Medea, 

væbn dig med vrede. Gå fra manden, sådan 

som du ham fulgte, skil dig fra ham, sådan 

som I blev gift. Gå nu til værks: Forlades  

55 i udåd må, hvad stiftet blev ved udåd.   

 (Overs. Lasse Pedersen (2017)) 

 

IV. Gennemfør individuelt på baggrund af din læsning af Seneca en APC, hvori du overvejer: 

1) alternativer til det interessante (”I”) i Euripides’ skildring (A, Alternatives) 

2) muligheden i alternative forståelser af skildringen end Euripides’ (P, Possibilities) 

 

V. Fremlæg alternativer (A) og muligheder (P) for gruppen 

1) Som gruppe træffer I nu et valg om, hvordan I ser Euripides’ Medea (C, Choices) 

2) Tag en beslutning om, hvilket problemfelt dette syn på Medea åbner (C, Choices) 

Brug maksimalt 15 ord: Formulér problemet her:  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Overvej endelig, hvilken tilgang I foretrækker i det videre arbejde med dette problemfelt: 

 sammenlignende tilgang mellem Euripides og Seneca og … 

 perspektiverende tilgang fra Euripides til Seneca til … 

 receptiv tilgang til Euripides’ og Senecas’ senere modtagelse  

 transformativ tilgang: remedialisering eller rekontekstualisering af Euripides og Seneca … 
 
 
VI. Træf et valg 


