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Brøgger 

- En musikalsk fortolkning af Suzanne Brøggers univers 

Suzanne Brøggers ord får scenisk liv og forvandles til balkanbeats, punk og electronica i 

performancekoncerten BRØGGER 

I 1973 debuterede Suzanne Brøgger med essaysamlingen Fri os fra kærligheden, et opgør med 

kønsroller og kvindens plads i det moderne samfund. 12. august får hendes ikoniske værker en ny 

dimension, når kunstner, skuespiller og komponist Jeanett Albeck, kendt fra kunstnerkollektivet 

Sort Samvittighed, fortolker Brøggers tekster og forvandler hendes ord til et musikalsk univers. 

Den prisbelønnede instruktør Liv Helm instruerer. 

Gennem tiderne har Brøgger forarget, inspireret og provokeret. Hun har været et forbillede for 

tusindvis af læsere verden over, som har beundret forfatteren for modet til at gå imod strømmen 

og finde sin egen vej i livet. Men forestillingen er alt andet end en beskrivelse af Suzanne Brøggers 

liv. Det er Jeanett Albecks egen kunstneriske og personlige reaktion på forfatterens værker, som 

lader ét spørgsmål til publikum hænge i luften: Lever du, som du i virkeligheden ønsker det? 

Publikum suges ind i en verden, der spejler forfatterens skarpsindige, dristige, sansende 

fortællerstemme. På humoristisk og umiddelbar vis tager BRØGGER fat i livets store eksistentielle 

temaer. 

Ligesom Suzanne Brøgger er soundtracket til BRØGGER fuld af modsætninger. Lyduniverset byder 

på et sammensurium af genrer, der bevæger sig fra det skrøbelige til det højt pulserende. 

Brøgger vandt prisen for årets musikteater og musical under Aarets Reumert 2020.  

Fag: Dansk, dramatik og musik. 

Målgruppe: ungdomsuddannelser 

Spilletid- og sted: 12.8. — 11.9.2021/Teater Republique, Østerfælled Torv 37, Kbh Ø 

 

Billetbestilling 

Billetbestilling foregår ved at kontakte Lone Rix på mail lori@osterbroteater.dk eller via 

fællesportalen BRUG TEATRET I UNDERVISNINGEN: https://www.brugteatret.dk/  Du kan få 

personlig betjening ved at ringe til Billetbillet på telefon 70 27 22 72. Åbningstiderne for telefonisk 

henvendelse: Mandag – fredag kl. 14.00 – 18.00.  

Særpris: Vi tilbyder et begrænset antal skolebilletter på udvalgte dage fra 75 kroner. Bemærk, at 

tilbuddet først gælder, når du bestiller til min. seks unge under 25 år. 
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Studiematerialet 

Den her forestilling taler SÅ meget ind i tidens stærke feministiske stemmer! 

Det handler om feminisme, køn og kærlighed. Studiematerialet falder i to dele suppleret af 

arbejdsspørgsmål. Først får I en præsentation af Susanne Brøgger og værket Fri os fra kærligheden 

(1973) samt begrebet feminisme. Dernæst handler det om forestillingen Brøgger, hvor der er 

tekstuddrag, som I kan arbejde med inden og efter I har set forestillingen. Sidst bydes der på en 

optakt til diskussion af køn, kvinder og seksualitet med perspektiv til ”MeeToo. 

Susanne Brøgger blev kendt som en højlydt fortaler for seksuel frigørelse og for sin heftige kritik af 

kernefamilien og ægteskabet, først som klummeskribent i slutningen af 1960'erne og senere som 

forfatter i begyndelsen af 1970'erne. Jeanett Albeck fik selv ideen til forestillingen og kalder 

arbejdet med Susanne Brøggers forfatterskab: ”En livsændrende rejse”. Ifølge Albeck formår 

Brøgger at stille livets allerstørste spørgsmål på en måde, så man bliver nødt til at spørge sig selv, 

om man lever og elsker, som man gerne vil. I et interview med DR udtaler Albeck om Susanne 

Brøgger: ” Hun er vanvittigt moderne og taler meget ind i en yngre generation, især i forhold til 

den seneste feminismebølge - selvom jeg synes, hun spænder over meget mere end 

feminismebegrebet.” Så selvom det er nogle år siden, at Susanne Brøgger debuterede, så mener 

Jeanett Albeck, at Brøgger er højaktuel og forud for sin tid. Albeck tilføjer, at S. Brøgger lader 

personlige erfaringer være udgangspunktet for en generel samfundskritik, hvor det private bliver 

politisk. I forestillingen Brøgger starter Jeanett Albeck med at citere et par linjer fra Suzanne 

Brøggers debutroman Creme fraiche (1973), som netop beskriver den her umættelige sult på livet: 

'Jeg vil ha' det hele! Jeg vil suge af verden, jeg vil suge og høste så den bliver endnu mere frugtbar, 

og ved du, hvad jeg gør, når jeg har udsuget verden? Så begynder jeg forfra!' 

Så I skal komme og suge Brøggers og Albecks univers ind. Vi glæder os til at se jer! 

Indholdsfortegnelse 

s.2 Præsentation af forestillingen og billetbestilling 

s.3 Studiematerialet og indholdsfortegnelse 

s.4 Susanne Brøgger 

s.5 Uddrag fra Louise Zeuthen, Krukke – en biografi om Susanne Brøgger, Gyldendal (2014) og                                                                                              

Susanne Brøgger, Fri os fra kærligheden (1973). 

s.7 Feminisme 

s.10 Jeanett Albeck og Brøgger 

s.11 Uddrag fra manuskriptet til Brøgger 

s.14 Uddrag fra Susanne Brøgger, Det naturligste er nu det kønneste, Fri os fra kærligheden (1973). 

s.15 Arbejdsspørgsmål til før og efter I har set forestillingen 

s.16 Forord til Susanne Brøgger Creme Fraiche- en føljeton, Gyldendal (2006) 
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Susanne Brøgger (1944-) 

Se Louisiana Channels fine program ”One Long Letter to the World” (2020), hvor Susanne Brøgger 

liv som forfatter foldes ud. 

Kilde: https://channel.louisiana.dk/video/suzanne-broegger-one-long-letter-to-the-world 

Og her kan I se et kort program, hvor Susanne Brøgger fortæller om det at skrive (2018)

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=WWLhQUZuAeg 

https://channel.louisiana.dk/video/suzanne-broegger-one-long-letter-to-the-world
https://www.youtube.com/watch?v=WWLhQUZuAeg
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Uddrag fra Louise Zeuthen, Krukke – en biografi om Susanne Brøgger, Gyldendal 

(2014). 

To buttede engle pryder forsiden af den oprindelige udgave 

af Fri os fra kærligheden. Men skinnet bedrager. Det er 

hverken harper eller englesang, der præger essaysamlingen. 

Ud over at udvide litteraturens mulighedsrum med 

genreeksperimenter og tvetydig selviscenesættelse er Fri os 

for kærligheden et sydende og boblende angreb på 

kærligheden. Vurderet som et indlæg i tidens mest 

presserende diskussion – hvordan skal man leve med 

hinanden, når nu de hidtidige traditioner og normer ikke 

længere synes brugbare – må den sige at være ganske 

radikal. Bogen er en gyser, hvor køn, seksualitet, kærlighed, 

vold og magt spiller hovedrollerne. Det værst tænkelige i 

skrækgenrens univers er, når den man har fæstet sin lid til, 

viser sig at være ondskaben selv. I Hitchcock-gyseren The 

Unlocked Window fra 1965, bliver to unge, søde 

sygeplejersker rædselsslagne, da det forlyder, at der er en 

morder på spil i området. Sammen med den kære gamle 

sygeplejerske, som hjælper dem, kæmper de for at låse alle 

døre og vinduer i det afsidesliggende hus. Til ingen verdens nytte. For pludselig krænger den 

gamle sygeplejerske sin paryk af og viser sit sande ansigt. I Fri os for kærligheden er det 

kærlighedens grimme ansigt, Susanne Brøgger viser os, da hun krænger illusionerne af én efter én.  

Susanne Brøgger, Fri os fra kærligheden (1973). 

Forestillingen Brøgger tager afsæt i Suzanne Brøggers debutbog Fri os fra kærligheden, som 

udkom første gang i 1973. I værket argumenterer en unavngiven kvindelig jeg-fortæller for, at vi 

skal befries fra kærligheden. Hun beskriver, hvordan begrebet privatliv opstod i Europa i det 16. og 

17. århundrede, og hvordan ideen om privatliv kan knyttes sammen med den kapitalistiske 

ideologi. Det er ideen om det private, der får mennesket til at føle sig fremmedgjort, men samtidig 

er det kun ved, at parrene isolerer sig, at de overhovedet kan overleve, hedder det. Flere af 

kapitlerne består af små beretninger, der skal underbygge tesen om familielivets rædsler. For 

eksempel berettes der i fjerde kapitel, “Kvindetrip”, om en psykisk ustabil kvinde, som hele tiden 

skal bekræftes – blandt andet skal hun bekræftes i, at det ikke er hendes skyld, at hendes søn er 

blevet psykisk syg. “Voldtægt” er værkets syvende kapitel, og det handler om to voldtægter. Såvel 

fortælleren som dennes veninde har været udsat for overgreb, og fortælleren reflekterer over, 

hvorfor kvinder bliver voldtaget. Brøgger skriver: “Det er ikke jeres pikke, jeg er bange for, men 

jeres kultur” (side 129). Hun beskriver voldtægt som det mandsdominerede samfunds 

(patriarkatets) mest magtfulde udtryk og gør et ihærdigt forsøg på at punktere myten om 

mandens ukontrollerede seksualitet og begær. I kapitel fjorten argumenteres for, at kvinder ikke 

bør identificere sig med mænd i kønskampen og tro, at ligheden ligger i udviskelsen af forskellene. 
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I stedet bør de fremstå som et alternativ til mandeverdenen. Sidste kapitel handler om at blive 

vasket og om renhed. Som om fortælleren (forfatteren) har brug for at blive vasket ren oven på 

alle de foregående kapitlers udgydelser. Eller som om de foregående kapitlers udgydelser netop 

vasker det gamle af, så fortælleren kan starte på en frisk, som fortælleren håber, at alverdens 

kvinder vil kunne. 

Det er ikke bare kærligheden, Brøgger befrier sig fra i værket – det 

er også de litterære normer, hun ryster sig fri af. Værket stritter 

således i mange retninger og er umuligt at sætte genremæssigt i 

bås. De første tre kapitler samt kapitel ni og ti bærer bevisbyrden 

via litterære, konkrete og akademiske henvisninger samt historiske 

fakta, mens de øvrige kapitler fremstår som en blanding af noveller 

og dagbogsberetninger. Genretvivlen opstår, fordi handling, 

refleksioner, konklusioner, rejseberetninger og interviews blandes 

i en stor pærevælling. Også identiteten kan man som læser blive i 

tvivl om. Kapitlerne er båret af en kvindelig jeg-fortæller, og det er 

ind imellem svært som læser ikke at koble denne fortæller med 

Suzanne Brøgger. 

Fri os fra kærligheden er et kampskrift; det er et feministisk 

manifest af en art, som er skrevet på indignation og drømmen om 

en anden fremtid. Bogens centrale oprør retter sig mod 

kærligheden i dens institutionaliserede former – ægteskabet og 

familien. Forfatteren opfordrer til en mere fri og bevægelig 

kærlighed baseret på dristighed, leg og generøsitet. Med sin 

tematik kan værket ses i forlængelse af 1968-oprøret og kvindebevægelsen, og det samme kan 

efterfølgeren “Kærlighedens veje og vildveje” fra 1975, der fortsætter kritikken af kulturens 

snærende bånd i en lignende blanding af fiktionsstykker, dagbogssekvenser og erotiske fantasier. 

Selv tog Brøgger dog afstand fra den organiserede kvindebevægelse, da hun mente, den tog fejl 

ved at mene, at manden og kvinden skulle være ens. 

Kilde: https://forfatterweb.dk/oversigt/broegger-suzanne/zsubroegger03 

 

 

 

 

 

 

 

https://forfatterweb.dk/oversigt/broegger-suzanne/zsubroegger03
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Feminisme 

Man har beskrevet feminismens udvikling som ”bølger”. Med metaforen ”bølger” får man billedet 

af, at der hele tiden er en bevægelse (havet), men at den i perioder hæver sig og vokser og altså 

skaber bølgetoppe, hvor aktivismen er særligt koncentreret. Helt konkret taler man om fire bølger, 

hvoraf den første netop startede med Det moderne gennembrud. En udløber af denne periode var 

nemlig, at kvinderne fik valgret i 1915. Fra 1870 og frem kæmpede et stadigt stærkere 

kvindeforbund for denne ret til at deltage i demokratiet. At rettigheden ikke var indlysende, kan 

ses ud af citatet af C. J. F. Ahlefeldt (politiker for partiet Højre) i 1904: ”Jeg er overbevist om, at det 

vil være bedst for både mænd og kvinder, når kvinderne vil passe deres køkken og hus og så lade 

os mandfolk ... passe de offentlige sager.”, Ahlefeldt. C. J. F. 1904. Arbejdermuseet.dk. 

Alligevel fik stærke kræfter – bestående af både mænd og kvinder – vedtaget den skelsættende 

lov, der gav kvinderne stemmeret. Man kæmpede også for adgang til uddannelse og for lige 

rettigheder i ægteskabet. Kvinderne var så småt begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet, men 

de varetog stadig alt husligt arbejde hjemme, og hverdagslivet var for mange ubarmhjertigt hård 

 

 Dansk kvindesamfunds optog for kongehuset i anledning af kvindernes stemmeret i 1915. Optoget foregik på grundlovsdagen. 
Holger Damgaard/POLFOTO/Ritzau Scanpix 

Anden feminismebølge kom med rødstrømpebevægelsen i 1960’erne og 1970’erne. Her handlede 

kampen om ligeløn, fri abort og et opgør med de gældende skønhedsidealer. Kvinder smed 

bh’erne, blev skilt, man flyttede i kollektiver og satte i det hele taget spørgsmålstegn ved 

samfundets normer igen. Et kendt slogan fra perioden var ”Kvinde, bryd ikke sammen, bryd ud!”. 

Her opfordredes til et fælles opgør, og man koblede sig til den marxistiske strømning og kampen 

for en ny politisk dagsorden: ”Kvindekamp er klassekamp”. 

Tredje bølge af feminisme var 1990’ernes intellektuelle, queerteoretiske tilgang til køn og 

ligestilling. Bølgen tog udgangspunkt i den nye filosofiske og samfundsfaglige tendens; 

konstruktivisme. Man talte nu om ”køn som en social konstruktion” og analyserede de udstødte 

og marginaliserede grupper af befolkningen. Det kunne være kvinder, men det kunne også være 
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homoseksuelle eller psykisk syge, der blev italesat som modstilling til ”det normale”. I litteraturen 

og kunsten sås en interesse for det ukønnede, og man arbejdede med idéen om, at de gældende 

kønsnormer kunne aflæses ud af sproget. Hvorfor har vi f.eks. et almindeligt og meget anvendt ord 

for kvindens ægteskabelige funktion, nemlig ”kone”, når en mand bare hedder en ”mand” – 

uanset om man omtaler hans ægteskabelige status eller hans køn? 

 

Rødstrømpebevægelsen og kvindekampen i 1970’erne udmøntede sig ikke kun i politiske diskussioner om rettigheder. Mange 
kvinder smed bh’en, droppede sminke og høje sko og insisterede på at vise deres kroppe, præcis som de så ud.                            
Kirsten Justesen: Lunch, 1975 

Den fjerde feminismebølge kan vi siges at befinde os midt i. Den er derfor sværere at afgrænse, og 

mange vil påstå, at den måske bare er et skvulp. Alligevel er den italesat og stærkt omdiskuteret. 

Bølgen er især repræsenteret af populærkulturens feminister som 

musikeren Beyoncé (f. 1981), manuskriptforfatter og skuespiller Lena 

Dunham (f. 1986) og vores danske debattør Nikita Klæstrup (f. 1994). De 

er alle kvinder, der fastholder retten til at være, som de er, uden at skulle 

bøje sig for andres (f.eks. mænds) normsættende blikke. 

Grundsynspunktet er, at man ikke nødvendigvis skal skabe en modkultur 

til sexede fremstillinger af kvinden ved at lade håret gro på benene eller 

gå med flade sko. Man skal have lov til at klæde sig og opføre sig, som 

man vil. Med det synspunkt har tidligere feminismebølger nemlig 

alligevel underlagt sig mandens dominans ved at blive skubbet ud i en 

modposition. En kvinde må være en sexet, let påklædt udgave af sig selv, 

hvis hun har lyst. Det er hendes valg. Fjerdebølgefeminisme skaber 

heftige slagsmål mellem dens repræsentanter og ’de gamle feminister’, 

der ikke kan se det frigørende i at vride sig i pornokostumer, selvom det 

er af egen fri vilje. 

1”Girl Squad” består af Louise ’Twerk 
Queen’ Kjølsen, Ekaterina Krarup 
Andersen og Nikita Klæstrup. Her ses 
de ved DR’s show ”Året der gik” i 2017. 
De tre kvinder var markante og skabte 
debat om deres nyfortolkning af 
feminisme og seksualitet. Girl Squad 
2017. Foto: Khan Tariq Mikkel. 
Ritzau/Scanpix 
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Kønsidentitet kom især på dagsordenen fra 00’erne og frem, hvor man 

begyndte at tale om flere seksualiteter og kønsopfattelser. Hvad gør egentlig et 

menneske til en kvinde eller en mand? Er det en følelse eller udelukkende det 

fysiske køn, der definerer, hvad man er? 

Parallelt med fjerdebølgefeminismen ses endnu en bevægelse, nemlig den 

såkaldte ’nydanske kvindekamp’. Her retter kvinder med anden etnisk 

baggrund en skarp kritik mod de dele af deres ikke-vestlige kultur, som 

undertrykker kvinder. Kvinderne skal ligestilles med deres mænd og have lige muligheder for at 

bestemme over deres eget liv. Især begrebet ’en god muslimsk pige’ er blevet diskuteret af 

frontfigurer som Geeti Amiri (f. 1989) og Sherin Khankan (f. 1974). Forskellen på, hvad unge 

kvinder og mænd må i især muslimske hjem, er til debat. Samtidig har det været en vigtig del af 

denne bevægelse, at kvinderne stadig skal have lov til at leve i og være en del af deres anden 

etniske kultur. Det er netop et frihedsspørgsmål. Hvis man vil gå med tørklæde, skal man kunne 

gøre det uden offentlighedens fordømmelse, men man skal altså også kunne sige nej på samme 

vilkår. 

Den nydanske kvindekamp er også repræsenteret 

i litteraturen, hvor både mandlige og kvindelige 

forfattere beskriver de ulige kønsroller, og hvorfor 

det både er et problem for mænd og kvinder. Det 

ses f.eks. i Sara Omars (f. 1986) Dødevaskeren (2017), Ahmad Mahmouds (f. 1987) Sort (2015) og 

Geeti Amiris Glansbilleder (2016). 

Kilde: Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose, Det Moderne gennembrud #Metoo, Gyldendal 2019. 

Arbejdsspørgsmål: 
1) Hvilken slags tekst er Fri os fra kærligheden? 
2) Hvilke tematikker behandler Susanne Brøgger i Fri os fra kærligheden? 
3) Hvilken reaktion tror I, at Susanne Brøgger fik, da hun udgav Fri os fra kærligheden i 

1973? 
4) Hvad betyder det for Susanne Brøgger at skrive og hvordan bruger hun personlige 

erfaringer i forfatterskabet? 
5) På hvilken måde og med hvilken stemme skriver Susanne Brøgger sig ind i 

feminismedebatten i 1970´erne og nu i 2021? 
6) Undersøg og diskutér feminismens bølger ud fra teksten Feminisme på s. 7-9 samt 

forskellige definitioner af feminisme ud fra følgende tekster/film/links: 
a) https://faktalink.dk/titelliste/feminister-og-roedstroemper 
b) https://danskkvindesamfund.dk/dansk-kvindesamfunds-abc/feminisme/ 
c) https://www.kvinfo.dk/side/1044/ 
d) https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/rodstromper-en-kavalkade-

af-kvindefilm 
7) Diskutér om Feminisme er andet en politisk strømning for at fremme ligestilling mellem 

kvinder og mænd? Er der sket markante ændringer i den feministiske debat? 
8) Hvordan oplever I den feministiske dagsorden anno 2021?  

Andreas Holby 
Hansen: Generation, 
2018 

https://faktalink.dk/titelliste/feminister-og-roedstroemper
https://danskkvindesamfund.dk/dansk-kvindesamfunds-abc/feminisme/
https://www.kvinfo.dk/side/1044/
https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/rodstromper-en-kavalkade-af-kvindefilm
https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/rodstromper-en-kavalkade-af-kvindefilm
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Jeanett Albeck og Brøgger 

Se denne korte trailer fra forestillingen Brøgger 

 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=M85FhnYQAVk  

Her kan I få et indblik i forestillingen. Jeanett Albeck optrådte med dette til lejligheden 

sammensatte medley af Voldtægten og Delta Woman på DR2 Bogfestival 8.november 2020. 

 

Kilde: https://www.facebook.com/teaterrepublique/videos/2000674076755879/ 

https://www.youtube.com/watch?v=M85FhnYQAVk
https://www.facebook.com/teaterrepublique/videos/2000674076755879/
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Delta Woman - uddrag fra manuskriptet til Brøgger     

- Sang 
 
Denne sang kommer umiddelbart efter en sang/historie om en grusom voldtægt.
 
(Tales ind over musikken) 
Så en dag fik jeg at vide at jeg 
var en  
´Delta woman´ 
Jeg vidste ikke hvad det var, 
men det blev klart at 
 
1. 
Jeg kom fra mudderet 
og mosen 
og måtte nedskrive de sange 
der hørte sumpen til 
Jeg var nødt til at synge  
de sange 
der meldte sig hos mig 
fra det sted 
 
2. 
Man sir at Maria Magdalena 
sad i sin grotte 
i 30 år og græd 
lyden  
af noget 
der ikke kan rådes bod på 
Den gråd ingen vil høre 
 
Bro. 
Man sir 
Hvorfor gør hun det? 
Hvorfor kan hun ikke bare tie 
stille 
Man sir 
Hvorfor gør hun det? 
Men jeg sir…. 
 
Omk. 
//Syng luften igennem 
og verden igang igen 
Delta woman 
syng verden igang igen// 

 
Talt: 
Efter voldtægtshistorien var 
bragt fik jeg utallige 
opringninger a la: »Er det 
rigtigt alt det liderlige du har 
oplevet«? Stribevis af 
onanerende stønnende 
mænd, der ringede på min 
dør, fordi de havde forstået 
historien som en invitation. 
Jeg fik breve der begyndte: »I 
anledning af Deres annonce« 
... 
Et dagblad satte mig under 
censur. For det er jo klart, at 
en kvinde »der kan få sig selv 
til at gøre sådan noget« har 
diskvalificeret sig som 
skribent. 
 
3. 
Det er sådan jeg skriver 
skævt og forkert 
helt ud til kanten 
og går over stregen 
forsinket 
I en blues er man nødt til 
at sige det værste  
som det er 
det er en klagesang 
der minder os om 
at træerne ikke vokser ind i 
himlen 
 
4.  
Det er sangen om  
kønnet og kødet 
om svigt og svig 
denne blå-falske stemme 

i universet 
der altid 
skuffer 
før eller siden 
 
Bro. 
Du tænker 
måske 
Hvorfor gør hun det? 
Hvorfor kan hun ikke bare tie 
stille 
du tænker 
 
Hvorfor gør hun det? 
Men jeg…. 
 
Omk. 
//Jeg synger luften igennem 
og verden igang igen 
Jeg er en Delta woman 
jeg synger verden igang igen// 
 
C-stk. 
/Det der aldrig 
kan udnyttes 
voldtages 
eksploiteres 
det synger// 
 
Omk. 
Syng luften igennem…..etc 
 
Outro 
 
Skiller 
Alt hvad der løfter mig op 
det slikker jeg på 
Alt hvad der trykker mig ned 
det skider jeg på  
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Det naturlige (inkl. Frygten) – uddrag fra manuskriptet til Brøgger

 
Det naturlige har altid fyldt mig med skræk 
 
Instinktivt har jeg altid vidst 
at det naturlige 
var det farligste af alt 
 
Det naturlige har altid fyldt mig med skræk 
 
Og til min rædsel 
fandt jeg ud af 
at det naturlige 
var det vigtigste af alt 
 
En sød og naturlig pige 
lige meget om man var umusikalsk, grim og 
uduelig 
- bare man var naturlig 
 
En sød og naturlig pige 
lige meget om man var umusikalsk, grim og 
uduelig 
- bare man var naturlig 
 
Det naturlige har altid fyldt mig med skræk 
 
For jeg blev klar over 
at det egentlig betød: 
Du skal ikke prøve på noget 
 
Men hvis der er noget, jeg gør, 
er det at prøve på noget 
 
Så jeg demonstrerede 
min afstandstagen fra det naturlige 
ved at male hele hovedet op 

med farvekridt 
 
Mørkelilla i øjenhulerne 
flammeorange på kinderne 
selvlysende store hvide læber 
 
Mørkelilla i øjenhulerne 
flammeorange på kinderne 
selvlysende store hvide læber 
 
 
talt: 
Og når det blev sagt 
at jeg så farlig ud 
følte jeg mig højst tryg og veltilpas 
 
(instrumental) 
 
For hvis de har øjne i hovedet 
må de da kunne se 
at jeg ikke er spor naturlig 
For hvis de har øjne i hovedet 
må de da kunne se 
at jeg ikke er spor naturlig 
 
Nej, jeg kan love dem for 
jeg er nøjagtig som jeg ser ud 
 
Palleløfter kører 
 
talt: 
Tiden er inde til at meddele, at der ikke            
findes ”naturlige” kvinder. 
 
Den eneste hæderlige måde man kan være 
kvinde på i dag er at spille rollen helt ud i sin 
yderste konsekvens - for den sags skyld spille alle 
kvinderollerne, men for alt i verden ikke tage 
dem alvorligt ved at forveksle dem med ”natur”. 
 
Derfor må jeg fortsat sætte en papegøjefjer i 
håret og stikke en krysantemum i numsehullet. 
Det gælder om at støde an - for guds skyld. 
 
Musik begynder at fade ud og stopper helt under 
det følgende. Palleløfter stopper samtidig (følger 
musik). 
 

Brøgger, Teater Republique. 
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Vi undertrykker os selv, vores inderste drømme 
og længsler, af angst for at være anderledes og 
udenfor, selvom det skal siges, at aldrig har så 
mange været, så ens og udenfor. 
 
Jeanett alene på palle. 
 
Derfor vil jeg tale om frygten. Frygten for 
forandring. Frygten for at opfinde nye livsformer i 
erkendelsen af, at det gamle familieliv har mistet 
sin indre nødvendighed.  
 
Alle går i moden alder frivilligt ind i 
familiesandwichen, som de eftertrykkeligt 
klapper ned over begge ører, så de hverken kan 
høre eller se -»for at få tryghed«. Og bagefter går 
de til møder om det og siger, det er uretfærdigt, 
at de aldrig får tid til sig selv eller at møde nogle 
mennesker eller at gøre det, de har lyst til. 
 
(Maske helt af) 
 
I dag fødes børn til ingen verdens nytte. I dag 
fødes børn, fordi forældrene har brug for at få 
dækket et metafysisk, eksistentielt behov. Men 
hvis jeg var barn i dag, ville jeg hellere ned i en 
kulmine end få til opgave at skulle udfylde nogens 
eksistentielle lakuner, for det bliver man tosset i 
hovedet af. 
Børn fødes ind i kernefamilien som kronen på 
værket i tosomheden. Ligesom to unge 
mennesker, der flytter sammen, køber en masse 
ting, fordi tingene symboliserer at man er blevet 
en familie, ligesom man køber en vaskemaskine, 
laver man et barn.  

 
Går til ruden. 
 
Mange vil gerne leve et interessantere liv. Have 
mere indflydelse på deres arbejde og der hvor de 
bor, elske mere og blive mere elsket og opleve 
noget spændende. Og for at retfærdiggøre sig 
selv og dulme sorgen siger de: »Vi ville gerne, 
men kunne ikke, for vi var undertrykte, vi måtte 
ikke, vi var ikke frie«.  
Men vist var de frie! Og de vidste det hele tiden. 
Men de VILLE nok ikke være lykkelige. Der var 
ingen der forhindrede dem, men DET, DE VILLE 
MED DERES LIV VAR IKKE AT STØDE AN, ikke at 
udsætte sig selv for kritik, at ingen måtte tænke 
ilde om dem, hænge dem ud eller gøre nar. Det 
de VILLE var at være populære. Det de ville med 
deres liv var ikke at løbe nogen risiko. Men at 
gøre oprør, sætte upassende farver sammen, at 
opfinde kærligheden og tage deres længsler 
alvorligt, DET var for stor en risiko.   
 
Går frem og undervejs helt ud på det sorte gulv. 
 
Men jeg forsikrer jer, at det folk, der siger sine 
drømme højt og som elsker sine lyster, KAN ikke 
kues. Det er kun det tavse flertal, der tugtes. Så 
derfor UD med sproget! Tal så højt, at vi kan høre 
det! Det er yderst interessant for planetens 
fremtid, hvad det er, I drømmer.  
Og der ER ikke noget at frygte. Man kan 
allerhøjest blive brændt på bålet, og det er en lille 
risiko blandt de mange, man må løbe. 
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Uddrag fra Susanne Brøgger, Det naturligste 

er nu det kønneste, Fri os fra kærligheden 

(1973) 

DET ”NATURLIGE” HAR ALTID fyldt mig med skræk. 

Instinktivt har jeg vidst, at det ”naturlige” var det 

farligste af alt – alle tiders fælde – og min rædsel 

bekræftedes yderligere ved at opdage, at det 

”naturlige” var det vigtigste af alt. En sød og naturlig 

pige. Lige meget om man var umusikalsk, grim og uduelig, bare man var ”naturlig”. Skidt med at 

man ikke kan trylle, ride eller bage pandekager, det allervigtigste var, at man var ”naturlig”. 

Som 12-årig har jeg næppe været klar over, hvad det ”naturlige” dækkede over, det var ikke lige til 

at se, at det ”naturlige” var en retfærdiggørelse af manglende færdigheder, og at det betød: ”Du 

skal ikke prøve på noget.” I hvert fald demonstrerede jeg min afstandstagen fra det ”naturlige” 

ved at male hele hovedet med farvekridt: mørklilla i øjenhulerne helt op til brynene, 

flammeorange på kinderne og selvlysende hvide læber. At farverne var giftige, var der ikke noget 

at gøre ved. Og, det gjorde heller ingenting, for når det blev sagt, at jeg så farlig ud, følte jeg mig 

højst tryg og tilpas. Men det gik mig dårligt i skolen og særlig til eksamener, fordi malingen 

skræmte de fremmede censorer væk. En elskværdig lærer tog mig om skulderen og sagde, at jeg 

gjorde livet vanskeligt for mig selv ved ikke at se naturlig ud – censorerne havde givet udtryk for 

ubehag og var blevet bange. Han rådede mig ovenikøbet til at lægge krigsmalingen ved fremtidige 

eksaminer, hvilket overrumplede mig lidt, for man er jo ikke vant til, at en lærer ligefrem opfordrer 

en til snyderi. Senere lagde jeg farvekridtet på hylden, thi forandring fryder, men holdt fast ved 

strategien. Mange havde håbet, at disse barnagtige narrestreger var et forbigående fænomen, 

men tværtimod satte jeg mere og mere ind på bekæmpelsen af det ”naturlige” – vold mod vold. 

(…) 

Tiden er inde til at meddele, at der ikke findes naturlige kvinder – i så fald må de besøges på 

psykiatrisk – fordi en naturlig kvinde er en mutation, som kulturhistorien hidtil har afstået fra at 

prioritere. En naturlig kvinde ville i dag være en anakronisme. I øvrigt er det nok spild af tid at 

lægge så megen vægt på det naturlige, da ingen rigtig ved, hvad det er. Alt hvad man foreløbig 

ved, er, at der ikke eksisterer naturlige kvinder i dag, lige så lidt som der findes naturlige isbjørne 

på Strøget eller naturlige giraffer i Fælledparken. Hvis folk havde øjne i hovedet eller fimrehår på 

kroppen, ville de få et chok eller i det mindste fyldes med ubehag ved synet af en kvinde, som ved 

synet af en amputeret soldat eller en syv tommer høj hofnarreunuk. Men kvinden får i stedet for 

et klamt klap på kinden: ” Det naturlige er nu det kønneste”. Kvinden kan hverken skide eller slå på 

tromme, men det gør ikke noget, bare hun er naturlig”.  

Den eneste hæderlige måde, man kan være kvinde på i dag, er at spille rollen helt ud i sin yderste 

konsekvens – for den sags skyld spille alle kvinderollerne, hvis én er for lidt, men for alt i verden 

ikke tage dem alvorligt ved at forveksle dem med natur. Overtager man først bourgeosiets fixe idé, 

at kvinden er en naturlig ting, da har man solgt sin sjæl. 

Susanne Brøgger 
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Arbejdsspørgsmål                                                                           
 
Delta Woman 

1) Undersøg hvad en Delta Woman er? 
2) Hvad handler sangen Delta Woman om? 
3) Hvilken symbolik ligger der i brugen af Maria Magdalena som 

reference? Læs evt. om Maria Magdalena her:  
https://www.bibelselskabet.dk/maria-magdalene 

 
Det naturlige (inkl. Frygten) og Det naturligste er nu det kønneste 

1) Sammenlign de to tekster. Hvilke forskelle og ligheder er der? 
2) Hvad vil det naturlige sige? Og hvori består frygten? 
3) Hvordan problematiseres familien? 
4) Diskuter om der er en åbenlys tidslig forskel mellem de to 

teksters måde at fremstille kvinden på ift. feministiske 
problematikker? 

 
Remediering 

1) Læs S. Brøggers essay Det naturligste er nu det kønneste, Fri os fra kærligheden (1973). 
2) I skal nu remediere S. Brøggers essay til en sang, et digt eller poetryslam f.eks. som I kan 

performe. Hvad vil I fortælle om kvinden/kvinder i jeres remediering?  
 
Forestillingen Brøgger 
1) Undersøg, hvad en performancekoncert er? Hvilke kunstneriske 
elementer indgår i forestillingen Brøgger? 
2) Find anmeldelser af forestillingen og diskuter, hvad anmelderne har 
lagt vægt på.  
Her er eksempler til inspiration: 
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2019/09/gigantisk-
kvindekraft-jeanett-albecks-suzanne-broegger-stykke 
https://pov.international/brogger-en-unaturlig-kvinde/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

Susanne Brøgger 

Brøgger, Teater Republique 

https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2019/09/gigantisk-kvindekraft-jeanett-albecks-suzanne-broegger-stykke
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2019/09/gigantisk-kvindekraft-jeanett-albecks-suzanne-broegger-stykke
https://pov.international/brogger-en-unaturlig-kvinde/
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Forord til Susanne Brøgger Creme Fraiche- en føljeton, Gyldendal (2006) 

Denne bog skal ikke læses.                                                                                            
Den er beregnet til at spise 
eller sluge eller at få galt i halsen 
- Eller til at brække sig over 
Bagsidetekst til Creme Fraiche (1978) 

   

Hvad skete der i 1978, da Creme Fraiche udkom og løftede sløret for den tusindårige hjernevask, 

der får os til at gebærde os som konditionelle kaniner i kærlighedsanliggender, og som forbyder os 

at tænke en original tanke eller føle en autentisk følelse, når det gælder kærlighed?  Der lød et 

ramaskrig! Forargelsen, vreden og misundelsen ville ingen ende tage. Man skal være lidt af en 

sadomasochist for at slå op i de gamle aviser fra dengang. Det tilbagevendende og stadig 

ubesvarede spørgsmål er imidlertid, om man kan blive mæt af Creme Fraiche alene? Eller mæt på 

hvilken måde? 

(…) 

Dengang skulle kvinder – ligesom børn – ses, men ikke høres. De var opdelt i to kategorier. De 

ærbare og de vulgære, tøjterne. Ingen ville drømme om, at en tøjte havde noget på hjerte – eller i 

hjernen – og man frygtede eller håbede i stilhed på, at den ærbare måske alligevel gemte på et og 

andet. Men fælles for kvinder var, at de ikke måtte tage for store skridt, le højt eller gøre store 

armbevægelser. Det var simpelthen for vulgært for en kvinde at gøre sig bemærket.  

(…) 

Når vi i dag tager det som en selvfølge, at kvinder toner frem på skærmen som nedringede 

eksperter i international politik, eller at pæne piger står og konverserer hverdagsagtigt i et 

supermarked med en rød dildo spændt om lænden, er det resultatet af et verdenshistorisk skred. 

Kvinder er ikke alene blevet ministre, de er frem for alt blevet komikere. Men også meget alene. 

Der er stadig ikke mange mænd, der mener at bøger om kærlighed og køn angår dem – og at det 

er spændende. Verden er ikke spor forandret.  

Arbejdsspørgsmål 
1) Læs uddraget fra forordet til Creme Fraiche fra 2006. 
2) Hvad mener S. Brøgger med, at verden ikke er spor forandret? 
3) Inddrag artiklen fra Zetland og diskutér S. Brøggers holdning til #MeeToo og seksualitet: 

https://www.zetland.dk/historie/s8aLAXqb-aopXLwdn-717c 
4) Diskutér om forestillingen Brøgger taler sig ind i #MeeToo debatten? 

 

 

https://www.zetland.dk/historie/s8aLAXqb-aopXLwdn-717c

