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ELLERS MANGE TAK 

- Et værk om at bryde med det forventede 

Jeanett Albeck er tilbage i absolut storform. 

Sårbarhed, musik, punk, sex, vold og humor. Alt, hvad der er for meget, får plads i det nye værk 

ELLERS MANGE TAK af Jeanett Albeck og Gunilla Lind. Brutalt, frastødende og meget uegnet til 

Instagram. 

Musiker, komponist og skuespiller Jeanett Albeck tager afsæt i sin egen historie om angst, stress, 

spiseforstyrrelse og misbrug i ELLERS MANGE TAK med det aktivistiske formål at sige "nej tak" til 

alt det som undertrykker os - og "ja tak" til alt det som gør os til hele mennesker. I samarbejde 

med den eksperimenterende og visionære koreograf Gunilla Lind har Jeanett Albeck skabt et værk, 

der ligger i krydsfeltet mellem fysisk performance, koncert og totalinstallation. 

ELLERS MANGE TAK får premiere 1. september på Teater Republique og følger i kølvandet på 

Teater Republiques store succes BRØGGER, der også havde Jeanett Albeck som kunstnerisk 

omdrejningspunkt. 

Som en del af teatrets samarbejde med VEGA kommer en koncertversion af værket forbi Lille 

Vega, og forestillingen er også en del af festivalen Golden Days, som i 2022 hylder alle de 

markante kvindeskikkelser, som har sat et særligt aftryk på vores kunst, kultur og samtid. 

Fag: Dansk, dramatik, musik, billedkunst, psykologi, historie og samfundsfag 

Målgruppe: ungdomsuddannelser 

Spilletid- og sted: TEATER REPUBLIQUE, 1.09. — 8.10.2022 

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. 

 

 

 

 

Jeanett Albeck 

https://www.brugteatret.dk/
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Studiematerialet  

Med forestillingen ELLERS MANGE TAK tager vi livtag med de stereotyper 

og normer, som bliver gentaget igen og igen, uden vi nødvendigvis 

bemærker det. Det er tid til forandring og nye fortællinger! 

Studiematerialet byder på et indblik i Jeanett Albeks liv og tanker, som 

inspiration til forestillingens temaer. Scenografien til forestillingen er et helt særligt univers, som vi 

også glæder os til at I skal opleve. Skam er det helt centrale fokus i dette studiemateriale og er 

belyst ud fra psykologiske og sociologiske perspektiver. Det rammer også spot on ift. ungdommens 

erfaringer med og oplevelse af skam, da skam ifølge Torben Sangild er et udbredt fænomen i 

tiden. I kan også lade jer inspirere af Gry Jexens roste bog om kvinder Kvinde kend din historie - 

spejl dig i fortiden (2021). Og så kan I glæde jer til Golden Days Festival 2022, 

som med titlen Queens sætter spotlight på manglen på kvinder i det offentlige 

byrum. Studiematerialet har arbejdsspørgsmål, som I kan arbejde med før og 

efter I har set forestillingen Så kom og oplev denne fysiske performance, 

koncert og totalinstallation ELLERS MANGE TAK og lær at sige NEJ TAK, til det 

der undertrykker os og - og JA TAK til alt det som gør os til hele mennesker.  

God fornøjelse og vi glæder os til at se jer! 

Indholdsfortegnelse 

s.2 Præsentation af forestillingen og billetbestilling 

s.3 Om Jeanett Albeck 

s.4 Uddrag fra Morgenmad med Jeanett Albeck, Marie Lodberg Eurowoman, Nr.273, 2020. 

s.5 Det sidste måltid med Jeanet Albeck, RADIO4 12.12.21 

s.6 Scenografien til ELLERS MANGE TAK 

s.8 Krista Korsholm – om skam 

s.8 Det moderne menneske skammer sig alt for meget og mere og mere, Ditte Giese 08.01.2017, 

Politiken Debat 

s.11 Alle går rundt og skammer sig: der findes heldigvis en vej ud (uddrag), af Torben Sangild, 

Zetland (2022) 

s.12 Skam, uddrag fra Carsten Stage Skam, 2019 

s.13 Titlen på Skam er en afgørende nøgle til at forstå serien – og en hel generation (uddrag), 

Soundvenue, 14.10.2016, Clara Søgaard Krohn 

s.14 Om Gry Jexen og Kvinde kend din historie- spejl dig i fortiden, Gry Jexen (2021) 

s.14 Golden Days Festival 2022, QUEENS – en festival om kvinder, køn og magt 
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Om Jeanett Albeck 

      https://www.instagram.com/jeanett_albeck/  

Født 1981. Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i 2007. 
Har på Det Kongelige Teater komponeret musik til Ødipus/Antigone (2015) og Menneskedyr (2015), komponeret musik og 
medvirket i Othello (2016) og Tove!Tove!Tove! (2015), sidstnævnte som del af kunstnerkollektivet Sort Samvittighed, som hun 
også har lavet Hvid magi (2011) med og I et forhold (2019) på Betty Nansen Teatret. Har komponeret musikken til forestillingen 
Hobbitten, Det Kongelige Teater, Dyrehaven 2021 og Moesgaard Aarhus 2022. 
Stod som komponist og skuespiller bag soloforestillingen Brøgger (2019) på Teater Republique, Snehvide (2018) på Stockholms 
Stadsteater, Bonnie og Clyde (2019) på Betty Nansen Teatret, Er der nogen? (2017) på Får302, Circus Summarum (2017), 
Topmøde for de mest deprimerede (2016) på Østerbro Teater. 
Har desuden skrevet titelnummeret til dokumentaren Livet mens vi dør på DR (2020).  
Medvirket i tv-serien Overleverne på TV 2 (2021), hvor hun spiller én af syv hovedkarakterer, og som skuespiller i instruktør 
Anna Emma Haudals film Venuseffekten (2021). 
ELLERS MANGE TAK, Teater Republique (2022). 
Skal derudover skabe musikken til forestillingen Hex (2023/2024), Det Kongelige Teater.   
Udgiver derudover musik i eget navn. 
Hæderspriser: Reumert-prisen for Årets musikforestilling 2020 for Brøgger og Teaterpokalen for sin præstation i Brøgger 2019. 

Se og hør, hvad Jeanett Albeck siger om forestillingen her:    

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWYeMwTUR0&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=s0yS37gZ2-Q&t=10s 

https://www.instagram.com/jeanett_albeck/
https://www.youtube.com/watch?v=rWYeMwTUR0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s0yS37gZ2-Q&t=10s
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Uddrag fra Morgenmad med Jeanett Albeck, Marie Lodberg 

Eurowoman, Nr.273, 2020. 

Et af de største danske multitalenter netop nu har et stort selvhad, som 

hun forsøger at mindske ved at løfte blikket fra navlen og op mod 

himlen. Fire espressoer hjælper også altid. 

Hvordan holder du dig kørende? 

“Med de fire kaffeshots. Og ved at være fysisk stærk (…) Jeg kan også godt lide at træne. Men jeg 

er et gammelt spiseforstyrret hoved, så jeg lige skal minde mig selv om, at det er for at være stærk 

og ikke for at tabe mig. Jeg er meget opmærksom på min mentale sundhed. Jeg har rigeligt med 

selvhad. Jeg har faktisk et enormt gigantisk stort selvhad.” 

Hvad hader du ved dig selv? 

“Jeg kan blive så sort af had til alt, jeg er, og hvordan jeg ser ud. En del af min hjerne kan godt 

tænke: “Vend lige tilbage til ydmygheden og taknemmeligheden for, at vi er her,” men jeg kan ikke 

altid overbevise mig selv. Det er gammelt og stammer fra mine sene teenageår, hvor jeg var 

overspiser. Jeg kan stadig ikke holde ud at se billeder af mig selv i 20’erne. Det var først, da jeg 

blev gravid med min datter som 27-årig, at det begyndte at ændre sig.” 

Hvordan kommer du ud af selvhadet? 

“Jeg forsøger at fjerne fokus fra mig selv til, hvor jeg kan give noget til andre. Der er musikken en 

gave. Jeg minder også mig selv om at løfte blikket, helt bogstaveligt, op mod himlen. Så ser jeg 

tingene i et større perspektiv end fra det der sted med forkrampet selvhad.” 

Hvordan er niveauet af selvhad for tiden? 

| “Det sorte hul findes stadig, og det er lige så stort som for 10 år siden. Men jeg ryger ikke så tit 

derned. Gode kvindefællesskaber hjælper på det. Fx i Sort Samvittighed (teatergruppe I på 10 

kvinder, som Jeanett er en del af, red.), hvor der ikke er I snerten af fokus på udseende. 

Skønhedsbegrebet ligger et helt I andet sted, og jeg ville slet ikke kunne tåle andet. Jeg er også 

efter min datter. “Jeg ved godt, at man må se ud på alle mulige måder,” siger hun. Hun er den 

hårdeste dommer i verden, dronningen med det røde hår, og hun roser mig aldrig, men forleden 

sagde hun alligevel: “Jeg vil stemme på dig som statsminister. Jo, fordi du altid kæmper for 

mennesker, der har det svært og for, at alle mennesker skal have lov til at være, som de er.”” 

Hvem er dine egne forbilleder? 

“Suzanne Brøgger, selvfølgelig. Hun er lynende intelligent og nysgerrig og altid interesseret i, hvad 

der foregår i andre mennesker og resten af verden. Hun sætter sin krop og skrift til rådighed. 

Ramona, som er min virkelig gode ven og dragqueen, er også et forbillede i forhold til, hvad man 

kan og ikke kan. Ramona skruer tit op i stedet for at skrue ned og bryder med forventningerne, 

men er alligevel tidløs. Emma Holten er mester i at sætte fokus på blinde vinkler og formulere sig 

skarpt i forhold til minoriteter. Hun er mit feministiske forbillede nummer et.” 

Jeanett Albeck 
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Det sidste måltid med Jeanet Albeck 12.12.21, RADIO4  

Hun har altid fået at vide hun var for 

meget, og fyldte for meget med sin 

blotte tilstedeværelse. Efter flere års 

grundig selvransagelse, er Jeanett Albeck 

nu nået til den afklaring, at hun hellere vil 

være for meget end for lidt. Til sit sidste 

måltid ser hun tilbage på sit liv, og 

hvordan hun har lært at finde sit helt 

eget sted i tilværelsen. Kunstner, 

komponist, sanger og skuespiller Jeanett 

Albeck er ugens gæst i Det sidste måltid 

med værten Lærke Kløvedal. 

 

Link: https://radio4.dk/program/det-sidste-maaltid/?gid=2404&title=jeanett-albeck  

 

Arbejdsspørgsmål 
 
1) Læs gerne uddraget fra artiklen Morgenmad med Jeanett Albeck, Marie Lodberg Eurowoman, 
Nr.273 (2020), og tag stilling til, hvordan Jeanett Albeck omtaler selvhad. Er der eksempler på 
selvhad i forestillingen?  
2) Psykologen Lars J. Sørensen har skrevet bogen Selvglad, Psykologisk forlag (2018) - Om 
menneskers livslange ægteskab med sig selv. Kristeligt Dagblad bragte et uddrag fra bogen her: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/psykolog-hvis-vi-vil-vaere-vibrerende-levende-skal-vi-laere-
vaere-til-stede-i-nuet og et interview med Lars J. Sørensen: https://www.kristeligt-
dagblad.dk/liv-sjael/kunsten-holde-sit-eget-selskab-ud. Læs uddraget og interviewet med Lars J. 
Sørensen og vurdér, hvordan Lars J. Sørensen mener, at vi skal arbejde med selvglæde frem for 
selvhad. Diskutér, om I har en tendens til selvhad frem for selvglæde og hvorfor det f.eks. er 
sådan eller ikke er sådan? 
3) Læs om og lyt til Det sidste måltid med Jeanett Albeck (2021): 
https://radio4.dk/program/det-sidste-maaltid/?gid=2404&title=jeanett-albeck  Hvad fortæller 
hun om og hvilke emner tager hun fat i? Kan I se spor af hendes personlige fortælling i 
forestillingen? Hvad siges der nej tak og ja tak til i forestillingen? 
4) Læs gerne artiklen Jeanett Albeck blev indlagt to gange. Jeg gik ned og krammede et træ, Alt 
03.02.2022:  https://www.alt.dk/artikler/jeanett-albeck-kunstner-musik-og-teater og vurdér, 
hvad hun mener med, at livet leves cirkulært? Hvad indbefatter den cirkulære tankegang? 

 

 

 

Lærke Kløvedal 

Jeanett Albeck 

https://radio4.dk/program/det-sidste-maaltid/?gid=2404&title=jeanett-albeck
https://www.kristeligt-dagblad.dk/psykolog-hvis-vi-vil-vaere-vibrerende-levende-skal-vi-laere-vaere-til-stede-i-nuet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/psykolog-hvis-vi-vil-vaere-vibrerende-levende-skal-vi-laere-vaere-til-stede-i-nuet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/kunsten-holde-sit-eget-selskab-ud
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/kunsten-holde-sit-eget-selskab-ud
https://radio4.dk/program/det-sidste-maaltid/?gid=2404&title=jeanett-albeck
https://www.alt.dk/artikler/jeanett-albeck-kunstner-musik-og-teater
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Scenografien til ELLERS MANGE TAK 

Victoria Lind har designet en vidunderlig skov, som en blanding mellem bylder i snore og lort i 

poser, der er hundredvis af dem, og de indeholder alle noget godt. Tilsæt hertil klosko i electric 

blue, en hængestol med indbygget blæksprutte, og Jeanett Albecks altid grænseløse og skamfrie 

sceniske nærvær, så håber vi at have brygget en potent lille cocktail, som nok skal give jer noget at 

tænke over. Her er tegninger fra modelaflevering på ELLERS MANGE TAK. 

 

 

Arbejdsspørgsmål 
1) Hvordan oplever I scenografien? Er den realistisk, symbolsk eller minimalistisk? Kan I 
genkende modeltegningerne i forestillingens scenografi? 
2) Hvilken fortælling skaber scenografien til forestillingens temaer? 

Kostume til Jeanett Albeck Hængestol med blæksprutte Tegninger af bylderne 

Byldeskoven Klosko til Jeanett Albecks kostume 
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Krista Korsholm 

- Om skam 

 

Krista Korsholm Bojesen er psykolog, og har i de sidste par år fokuseret på og arbejdet med 

følelsen Skam - hvad det egentlig indebærer, hvor det kommer fra, og hvad det gør ved os 

mennesker og vores relation til hinanden og vores omverden. 

Det moderne menneske skammer sig alt for meget og mere og mere, Ditte Giese 

08.01.2017, Politiken Debat. 

Perfekthedssyge får os til at skamme os over alt. Kroppen, parforholdet, børnene, underskuddet i 

hverdagen, rodet i sindet og det ikke at kunne leve op til egne idealer, mener psykolog Krista 

Korsholm Bojesen. 

I øjeblikket bliver der talt meget om skam i forbindelse med den norske hit-ungdoms-serie ' Skam'. 

Men denne artikel skal hverken handle om Noora eller Isak, men om hvad vi som mennesker går 

og skammer os over. Debatredaktionen har derfor sat en vaskeægte nørd stævne. Psykolog Krista 

Korsholm Bojesen har skrevet speciale om menneskers skam og mener, at vi allesammen skammer 

os helt unødvendigt meget og mere og mere. 

Men hvad er skam egentlig? »Skam er faktisk en ret overset følelse. Hvis man spørger mennesker, 

hvad skam er, genkender de fleste ordet, men de færreste ved, hvad det præcis er. Skam er, når 

der er forskel på dit ideal for dig selv og dit reelle selv. Hvem du vil være, og hvem du er. Den 

konflikt kan blive stor og tung og gøre et menneske bange for at blive afsløret. Der er meget angst 

i det at skamme sig«, siger Krista Korsholm Bojesen. 

Angst for hvad? »Angsten for, at ingen vil være sammen med dig. Det er menneskets dybeste frygt 

at blive valgt fra. Afvisningen. Den er vi enormt bange for i ungdomsårene, men også som voksne, 

og det er f.eks. den skam, der er på spil til jobsamtaler eller på dates«. Hvorfor mener du, at vi 

skammer os mere og mere? »Vi har privatiseret vores værdier. Tidligere var man mere enige om, 

hvad der var rigtigt og forkert, og holdt man sig inden for de rammer, som kirken og samfundet 

havde udstukket, så var alt okay. Røg du ud over kanten, var det naturligvis tilsvarende alvorligt. 

Men det hele er fragmenteret nu, og vi skal selv finde på de værdier, som vi personligt 

Krista Korsholm https://www.kristabojesen.dk/                                                   https://www.instagram.com/skamfrizone/?hl=da     

https://www.kristabojesen.dk/
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identificerer os med. Det, jeg kalder ' styr dig', er et centralt spørgsmål 

inden for skam. Det er manglende viljestyrke og mangel på kontrol. Som 

i fedme, rygning, dårlig økonomi eller misbrug generelt. Det er ting, som 

vi skammer hinanden ud for på de sociale medier, hvor det for eksempel 

skal diskuteres, om en minister er tyk«. Så kontroltab er skamfulde? »Ja. 

Du skal tage dig af dig selv og være i kontrol og selv træffe alle valg, og så 

må du selv leve med konsekvenserne af dine valg. Alt er lagt over på 

individet, og det kan blive meget komplekst at skulle leve op til så mange 

ting på samme tid. Alt for få mennesker overvejer, hvad der er vigtigst for dem i livet og vælger 

det. Det bliver ofte noget følelsesmæssigt og diffust rod - som f.eks. ' jeg vil gerne være sund', og ' 

jeg vil være en god far'. Men du er nødt til at prioritere, om du vil løbe maraton eller være meget 

sammen med dine børn, for i forsøget på at gøre det hele, knækker vi«. Er vi for ambitiøse? »Der 

er mange områder at præstere på nu. Før stod kvinderne for det hjemlige og mænd for at tjene 

penge. Der havde man ikke en følelse af at fejle som far, hvis man arbejdede meget, men nu skal vi 

det hele. Nærvær, karriere, sundhed, bolig, madlavning, familie og så videre. I gamle dage syltede 

og bagte kvinderne for at få ro i hovedet. Nu går de ned med stress eller går til mindfulness. Jo 

flere roller og jo flere opgaver du skal løse, jo flere områder af tilværelsen vil være i konflikt med 

hinanden, og så begynder vi at skamme os. De to tydeligste forsvarsmekanismer for skam er 

perfektionisme og vrede/fordømmelse af andre. Hvis du kigger dig rundt i vores samfund med de 

briller på, så bliver det meget tydeligt, hvor indsølet vi er i skam«. 

Lortemor på Facebook 

Hvis en kvinde for eksempel skriver på Facebook, at hun ikke gider holde barsel, så går folk amok i 

fordømmelse. Hvorfor? »Når nogen gør noget, der vækker skam i os selv, så opdager vi det ofte 

ikke selv, men fortæller i stedet de andre, at de er forkert på den. Vores kerneværdier er det 

allervigtigste for os, og det er meget få mennesker, der ikke har børn og familie som det 

allervigtigste. Der skammer vi os meget, og det er alt for smertefuldt, hvis nogen gør det på en 

anden måde og dermed fortæller dig, at det, du gør, er forkert. Så går vi i forsvar i stedet. Derfor 

er der alle de her voldsomme 'lortemor'-diskussioner på nettet«. Men hvorfor ikke bare hvile i, at 

man selv træffer sine valg, og at det er godt nok? »Det kræver en vis modenhed at kunne stå på 

mål for ikke at være perfekt. Samtidig er vi så prægede af medier og kultur og nyhedsudsendelser 

og debatter 24 timer i døgnet, hvor det ikke handler om samtale eller at forstå hinanden, men om 

at komme med det skarpeste spørgsmål og det skarpeste svar. Vi mangler rollemodeller, der tør 

sige f.eks.: Jeg tror sådan set, det er bedst for små børn at være hjemme de første par år, men det 

kan jeg simpelthen ikke holde til, for så ville jeg blive sindssyg. Det eneste værn mod skam er 

sårbarhed. Men det er meget skræmmende at sige, at i en perfekt verden ville jeg have handlet 

anderledes, men sådan blev det ikke«. I stedet forsvarer vi eget valg? »Ja, og hvis der er noget, vi 

er idealister omkring, så er det vores børn, og så snart man er ovre i noget med idealisme, så har 

man meget på spil omkring, om man er god nok«. Hvad er egentlig forskellen på skyld og skam? 

De bliver altid slået sammen? »Skyld handler om hændelsen, og skam handler om væren. Skyld er 

afgrænset og lokalt. Som at råbe ad sit barn. Det kan man føle skyld over og se som en svipser og 

tænke, det kan ske for enhver, eller jeg var presset. Så kan man distancere sig fra det og komme 
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videre. Hvis man derimod tolker hændelsen som noget, der siger noget om 

min person og min karakter, at jeg er sådan en, der råber ad mit barn, så 

bliver det til skam. Hvis det strider mod ens kerneværdier. Man skammer 

sig, når ' jeg er forkert' i modsætning til ' jeg har gjort noget forkert'. 

Hvordan ser man ellers den skelnen? »Man har målt på indsatte i fængsler, at langt de fleste, der 

føler skyld, ikke går ud og gør det igen, fordi de ser skylden og afsoner den. Der er en 

handlemulighed, hvor de kan gøre det godt igen. Hvis du derimod skammer dig, så er det en 

blivende følelse af, at du er sådan en, der stjæler eller sælger stoffer, og det er håbløst, for du kan 

jo ikke ændre, hvem du er. De, der føler skam, fortsætter i kriminalitet, også fordi skam ofte er 

forbundet med noget, vi gerne vil skjule. Så bliver der flere lag af løgne omkring det, som vi 

skammer os over, og dermed skaber vi en selvopfyldende profeti af løgne, skam og løgnagtige 

relationer«. Normer er under forandring Hvorfor bliver skyld og skam så altid slået sammen? »Nok 

fordi vi ikke er særlig gode til at skelne mellem de to, da de begge er moralske emotioner, hvor det 

handler om rigtigt og forkert. Skyld er at skylde noget i banken, som du godt kan betale tilbage. 

Skam handler om at rykke i skammekrogen og ud af fællesskabet. Du kan ikke betale en skam 

tilbage. Skam er følelsen af at ville forsvinde. Synke gennem gulvbrædderne og flygte. I Sydeuropa 

er folk ofte mere skamløse end os perfektionister i Skandinavien. Det kan hænge sammen med 

den stærke katolske kirke og traditionen for at skrifte, hvor man får at vide, hvilken bod der skal 

udføres for at få betalt skylden væk. At kirken ikke længere er et sted, der opstiller moralske 

regler, kan både være godt og skidt, men det var et sted, hvor man kunne bede om tilgivelse og gå 

hen med sin skam. En slags moralsk overmagt, der var større end den enkeltes egen lykkes smed. 

Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har særlig meget nåde i vores samfund«. Hvad mener du med 

nåde? »Nåden er en kraft, hvor der bliver båret over med det uperfekte i mennesket. Det er en 

form for kærlighed til sig selv, men også nåde over for andre, der falder igennem eller dummer sig. 

Nåden giver os lov at være uperfekte, men stadig elskede og elskelige. Der mangler nåde i relation 

til skam i vores samfund, sådan at de utro, de, der dumper, de tykke, de psykisk syge, de dårlige 

betalere, moderen, der råber ad sit barn, og alle dem med en forkert og uperfekt krop kunne være 

mere nådige over for sig selv«. Er der ikke også noget, som vi ikke skammer os så meget over 

mere? »Jo da. Tidligere var det en samfundsnorm forbundet med stor skam og fordømmelse at 

blive skilt. Det har ændret sig. Og det at få et barn uden for ægteskabet. Lad os fejre, at intet barn 

skal kaldes horeunge i dag. Det er heller ikke skamfuldt ikke at være jomfru. Det er nærmest mere 

skamfuldt at være jomfru end ikke at være det. Der er masser af normer, der har ændret sig og er 

blevet mindre skamfulde. Også psykisk sygdom, selvom det stadig er skamfuldt for mange. Men 

jeg ville ønske, at vi kunne lære at skamme os meget mindre, især kvinder. Vi skammer os over alt 

hele tiden. Kvinders roller og historie har ændret sig mest de sidste 100 år, og der bliver stadig 

stillet flere krav til os om perfektion end til mænd. Det er for eksempel skamfuldt for kvinder at 

blive ældre, men også at få Botox. Vi kvinder bliver meget små af at skamme os og gøre os tynde 

og små og spreder os ud over så mange områder, som vi skal mestre. Det smukkeste er nu engang 

mennesker, der tør stå ved sig selv uden at skulle være perfekte«, siger Krista Korsholm Bojesen.  

Link: https://politiken.dk/debat/art5780526/Det-moderne-menneske-skammer-sig-alt-for-

meget?fbclid=IwAR2Wtu1u3SJBoE7X3txsQ9xXbzTNJRY8KCIZ2HY4WrhEBZJXgAj5o2AmBUY  

https://politiken.dk/debat/art5780526/Det-moderne-menneske-skammer-sig-alt-for-meget?fbclid=IwAR2Wtu1u3SJBoE7X3txsQ9xXbzTNJRY8KCIZ2HY4WrhEBZJXgAj5o2AmBUY
https://politiken.dk/debat/art5780526/Det-moderne-menneske-skammer-sig-alt-for-meget?fbclid=IwAR2Wtu1u3SJBoE7X3txsQ9xXbzTNJRY8KCIZ2HY4WrhEBZJXgAj5o2AmBUY
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Alle går rundt og skammer sig: der findes heldigvis en vej ud (uddrag), 

af Torben Sangild, Zetland (2022) 

Skam er et fænomen i tiden. Der er stort set ikke det, man ikke kan skamme sig over, og 

samtidig er der alle modreaktionerne, der forsøger at slippe af med skammen. 

Skam er et nøgleord i tiden. Ikke kun i ungdomsserier som Skam og Skammerens 

datter, men i mange af de fænomener, der præger debatten i disse år. På 

Instagram dyrkes perfektionen af mange, hvilket får andre til at skamme sig over 

ikke at kunne leve op til den perfekte krop, det perfekte hjem, det perfekte forældreskab. Det 

afføder så en modreaktion af kropspositivitet og uperfekthed, en modreaktion, der kun kan forstås 

i lyset af den skam, den gør op med. 

De identitetspolitiske debatter er præget af skam fra alle sider: Minoriteter har følt sig udskammet 

og mindreværdige, de kæmper for skammens modsætning, stolthed, som Pride-festivalerne er 

opkaldt efter. De gør op med det hvide, heteroseksuelle privilegium, og det har så fået nogle hvide 

til at skamme sig så meget over netop deres medfødte privilegier, at ‘hvid skam’ er blevet et 

begreb. Også MeToo-debatterne er gennemsyret af skam. Dem, der er blevet krænket, skammer 

sig så meget over, at de kunne lade det ske, at mange af dem først tør stå frem mange år senere, 

ansporet af, at andre gør det samme i en ny tid. Og når der sættes navn på krænkerne, bliver de 

offentligt udskammet af den ene del af befolkningen, mens den anden del snarere udskammer de 

krænkede, der står frem. 

Skam er en del af vores liv, for nogle mere end andre. Nogle er blevet opdraget med udskamning 
som redskab, nogle er blevet udskammet i skolen, på arbejdspladsen, i vennekredsen. Vi skammer 
os over vores kroppe, vores mad, vores fattigdom, vores rigdom, vores seksualitet, vores hjem, 
vores arbejdsindsats, vores afhængighed, vores forældre, vores børn, vores sygdomme, vores 
gerninger. Nogle skammer sig over at være et menneske, der ødelægger kloden. Nogle skammer 
sig helt grundlæggende over at være til. Flere end man lige skulle tro. Det står mig klarere end 
nogensinde, hvor meget skam stadig fylder i 2022, efter at jeg har læst de hundredvis af 
beretninger, jeg har fået fra Zetlands medlemmer. (…) 

Det er en helt afgørende del af skammen og en af forskellene mellem skyld og skam, at skammen 

indtræffer ved et fordømmende blik fra andre. Skammen er i sin essens social, og man føler sig 

udelukket fra fællesskabet, når man bliver udskammet. Hvis du nu tænker, at du sagtens kan 

skamme dig uden andres hjælp, så skyldes det, at vi i vores opvækst installerer andres blik på os 

inde i os selv – vi internaliserer (som det hedder med et fint ord) den fordømmende stemme, der 

siger, at vi ikke er gode nok. En anden afgørende forskel, man plejer at sætte mellem skyld og 

skam, er, at det netop handler om, at jeg ikke er god nok. Hvor man i skyldens dårlige samvittighed 

ser, at man har trådt forkert, og angrer, så føler man sig forkert, når man skammer sig. Når man 

føler skyld, er impulsen at sige undskyld; når man skammer sig, er impulsen at gemme sig væk. Og 

skammen er mere end en forbigående forlegenhed eller ydmygelse, som man kan ryste af sig igen 

– skammen sætter sig og gnaver. Nogle gange resten af dagen, andre gange resten af livet. 

Kilde: https://www.zetland.dk/historie/semEQrvx-ae2KvJdE-464aa  

https://www.zetland.dk/historie/semEQrvx-ae2KvJdE-464aa
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Skam 

- Uddrag fra Carsten Stage Skam, 2019. En del af serien Tænkepauser – viden til 

hverdagen (68). Carsten Stage er Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus 

Universitet. 

Om bogen 

Skam gør os ilde tilpas. Så snart vi føler os negativt bedømt, pibler sveden frem, rødmen 

stiger op i kinderne, og vi kigger febrilsk efter et musehul at krybe i. Heldigvis ser andre mennesker 

os ikke nødvendigvis sådan, som vi frygter. Alligevel er der ifølge Carsten Stage, blufærdig 

skamforsker ved Aarhus Universitet, ingen grund til at bide hovedet af al skam. Skam kan være en 

konstruktiv kilde til selvrefleksion og endda til politisk mobilisering. For uden nogen skam i livet 

ville vi slet ikke kunne finde ud af at leve sammen. Skam kræver, at et menneske bevæger sig ud af 

sig selv og over i andres blik og føler deres negative vurdering. Bogen byder på eksempler på 

skammens væsen, fra den virkelige verden og fra litteratur og film 

Uddrag fra Skam, 2019 

Vi evaluerer konstant os selv i lyset af, hvordan andre mennesker ser på os, og vi kan derfor have 

lyst til at undgå deres blik, hvis vi forventer at blive dømt negativt. Sprogforskere er enige om, at 

ordet ”skam” trækker på grundbetydningen ”at dække til” og dermed gøre noget eller nogen 

usynlig. Skam giver os lyst til at synke i jorden eller krybe i et musehul, når vi ikke lever op til vores 

egne eller samfundets normer og idealer. Men ”skam” kan forvirrende nok referere til såvel 

handlingen som ”at dække til” som til en bestemt del af kroppen, som vi ønsker at skjule. På tysk 

kan Scham således både henvise til følelses af skam og kønsdelene, ligesom vi på dansk siger 

”skamlæber” og ”at dække sin skam”. (…) 

I Første Mosebog står der, at Adam og Eva var nøgne i Edens Have, men at de ikke skammede sig, 

før de spiste af Kundskabens træ, hvorefter de pludselig opdagede deres nøgenhed. Adam og Eva 

fik da også evnen ti at se sig selv udefra, og med selviagttagelsen fulgte skammen. De dækkede sig 

med figenblade for hinanden og for Gud. Skam er altså allerede i Første Mosebog en selvrefleksiv 

følelse, der beror på evnen til at forestille sig og mærke effekten af et eksternt blik.  

Link: https://unipress.dk/udgivelser/s/skam/  

Arbejdsspørgsmål 
1) Undersøg, hvordan begrebet skam defineres af Krista Korsholm, Torben Sangild og Carsten 
Stage. Læs evt. artiklen: https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/derfor-foeler-vi-
skam som supplement. 
2) Hvad skammer forskellige mennesker sig over og hvorfor iflg. artiklerne? 
3) I hvilke situationer har I selv oplevet og følt skam? Tag stilling til hvorfor. 
4) Hænger skam sammen med Lars J. Sørensens definition af selvhad og selvglæde? 
5) Hvordan oplever I skam udfoldet i forestillingen, også ifølge Jeanett Albecks udtalelser i 
videoerne s.  
6) Har forestillingens titel ELLERS MANGE TAK referencer til skam eller andre tematikker?  

https://unipress.dk/udgivelser/s/skam/
https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/derfor-foeler-vi-skam
https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/derfor-foeler-vi-skam
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Titlen på Skam er en afgørende nøgle til at forstå serien – og en hel generation 

(uddrag), Soundvenue, 14.10.2016, Clara Søgaard 

Krohn. 

Alle – også drengene – elsker Skam, men det er næppe alle, der 

har forstået, hvordan skammen gennemstrømmer Noora, Eva, 

Vilde og Isak. Skammen blev nemlig ikke hængende under et 

skamløst hængebryst i 70’erne. Den beskytter vores inderste 

kerne af sårbarhed og registrerer enhver form for forkerthed. 

»Jeg forstår bare ikke, hvorfor den hedder ’Skam’«, lyder det opgivende fra min ven, der har brugt 

det meste af weekenden på at se den norske ungdomsserie med sin kæreste, selvfølgelig mest 

fordi Noora er lækker. Min veninde ser undrende på ham: »Har du set serien? De laver jo ikke 

andet end at skamme sig!«. Ved den sidste audition til serien stemte skuespillerne om, hvad den 

skulle hedde. Ifølge folkene bag er navnet tilfældigt, og serien kunne sagtens have heddet noget 

andet. Når så mange unge alligevel skrev ‘Skam’ på stemmesedlen, kunne det dog tyde på, at 

noget trængte sig på. Skammen havde brug for at komme op til overfladen og få luft. Min veninde 

har nemlig ret. I ‘Skam’ er der meget at skamme sig over, men måske er det ikke så mærkeligt, at 

mine venner ikke lægger mærke til den samme skam, som mine veninder gør. Måske er det svært 

at forstå pigernes skam over for mange kalorier, for lidt tøj og tilfældige scoringer, hvis det ikke er 

det, drengene selv skammer sig over. Men bare rolig drenge. I den nye sæson følger vi som 

bekendt med Isak ind på drengeværelset, og her er der også rigeligt at skamme sig over. ‘Skam’ er 

blandt andet blevet populær på at fremstille de sider af ungdomsårene, som føles så pinlige og 

forkerte, at det næsten kan gøre helt ondt i fingrene. Alt i ‘Skam’ handler om skam. Ikke på den 

belærende Brandon Walsh-facon, men på en subtil og følsom måde. Serien tager sin målgruppe 

alvorligt og lader dem spejle deres egen skam i seriens karakterer. Kilde: 

https://soundvenue.com/film/2016/10/titlen-paa-skam-er-en-afgoerende-noegle-til-at-forstaa-

serien-og-en-hel-generation-224070  

Arbejdsspørgsmål 
1) Læs hele artiklen fra Soundvenue og udvælg evt. episoder fra ungdomsserien Skam til analyse 
og fortolkning. Serien tog hele verden med storm og den kan streames på DR. 
Sæson 1: Eva:  https://www.dr.dk/drtv/saeson/skam_-i_45882  
Sæson 2: Noora: https://www.dr.dk/drtv/saeson/skam_-ii_45888   
Sæson 3: Isak: https://www.dr.dk/drtv/saeson/skam_-iii_45891 
Sæson 4: Sana: https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57454 
2) Undersøg, hvordan begrebet skam indgår i serien. Er der/det noget særligt, som unge 
skammer sig over? Serien behandler temaer, som fylder meget i mange unges liv, bl.a. social 
accept, udstødelse og den skam, der følger med at føle sig forkert mv. 
3) Hvordan kan serien Skam analyseres ud fra Krista Korsholms, Torben Sangilds og Carsten 
Stages begrebsdefinition af og eksempler på skam?  
4) Her på Faktalink: https://faktalink.dk/skam  er der et omfattende og anvendeligt materiale 
om serien Skam, også ud fra psykologiske og sociologiske perspektiver. 

https://soundvenue.com/film/2016/10/titlen-paa-skam-er-en-afgoerende-noegle-til-at-forstaa-serien-og-en-hel-generation-224070
https://soundvenue.com/film/2016/10/titlen-paa-skam-er-en-afgoerende-noegle-til-at-forstaa-serien-og-en-hel-generation-224070
https://www.dr.dk/drtv/saeson/skam_-i_45882
https://www.dr.dk/drtv/saeson/skam_-ii_45888
https://www.dr.dk/drtv/saeson/skam_-iii_45891
https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57454
https://faktalink.dk/skam
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Om Gry Jexen og Kvinde kend din historie- spejl dig i fortiden, Gry Jexen (2021) 

Gry Jexen er uddannet historiker arbejder med historieformidling. Hun er selvstændig 

podcast-vært, forfatter, foredragsholder, tv-tilrettelægger og skribent. Gry Jexens mål er at 

skrive kvinderne ind i historien på en mere moderne og positiv måde. I al sin formidling 

arbejder hun målrettet med at rykke grænserne for hvor og hvordan historie kan formidles. 

Bogen Kvinde Kend Din Historie – spejl dig i fortiden, Gyldendal (2021), indeholder 50 

portrætter af kvinder som har levet i Danmark i løbet af de sidste 500 år. Den er inddelt i 

temaer som går igen i alle menneskers liv. Det hele begyndte med instagramprofilen 

”Kvinde Kend Din Historie” i 2018: 

https://www.instagram.com/kvinde_kend_din_historie/?hl=da  På profilen poster Gry Jexen 

kvinder fra historien og sætter dem samtidig ind i deres rette historiske kontekst. Gry Jexen har 

også sin egen podcast Kvinde Kend Din Historie (hos Podimo): https://danske-

podcasts.dk/podcast/kvinde-kend-din-historie  , hvor hun i hvert afsnit har gæster i studiet til at 

fortælle om en udvalgt kvinde, og sammen giver de hende den plads i historien, hun fortjener. 

Bogen er blevet en bestseller og Gry Jexen er med Kvinde kend din historie netop blevet kåret som 

vinder af Læsernes Bogpris 2022. Kilde: https://www.gryjexen.com/  

Golden Days Festival 2022, QUEENS    
– en festival om kvinder, køn og magt 
 
Der opstilles 50 piedestaler til ære for 50 markante kvindeskikkelser fra danmarkshistorien. 
Piedestalerne skal stå på Kongens Nytorv, der i samme anledning omdøbes til ‘Dronningens 
Nytorv’. Det er meningen, at 50 navngivne kvinder fra danmarkshistorien hver især tildeles en 
piedestal, hvilket skal fremgå af en inskription. Der skal dog ikke opsættes faktiske skulpturer på 
piedestalerne: “Når man kaster sig ud i den figurative del af at hædre fortidens heltinder (og helte 
for den sags skyld) med kunstneriske portrætter, kommer det hele hurtigt til at handle om, 
HVORDAN man portrætterer kvinderne, og ikke HVORFOR. Dermed kommer samtalen til at handle 
om smag og æstetik i højere grad end årsagen til, at man hylder et givent individ og deres 
bedrifter. For os er årsagen til, at disse kvinder skal hyldes, det vigtigste”, forklarer festivaldirektør 
Svante Lindeburg til kunsten.nu. Hvorfor glimrer kvinderne ved deres fravær i bybilledet? Dét vil 
den kulturhistoriske festival Golden Days nu diskutere med opstillingen af 50 tomme piedestaler, 
som skal pege på manglen af statuer af navngivne kvinder i byrummet. Kilde: 
https://kunsten.nu/journal/golden-days-hylder-historiens-heltinder-med-50-piedestaler-paa-
dronningens-nytorv/  
 

Arbejdsspørgsmål 
1) Orienter jer gerne i Gry Jexens bog Kvinde kend din historie (2021) eller lyt til hendes podcast. 
Hvilke kvinder er med, hvorfor og hvordan og hvilken fortælling skabes der om de kvinder? 
2) I forbindelse med forestillingen ELLERS MANGE TAK indgår Teater Republique i et samarbejde 
med Golden Days Festival. Hvilke kvinder mener I, der skal præsenteres på piedestalerne? 
3) Hvordan kan I relatere forestillingen til Kvinde kend din historie og Queens? 
4) Skriv et portræt af jeres oplevelse af kvinden i ELLERS MANGE TAK til en piedestal i klassen. 
Hæng portrætterne op og diskutér, hvad I har valgt at lægge vægt på i præsentationen. 

 

https://www.instagram.com/kvinde_kend_din_historie/?hl=da
https://danske-podcasts.dk/podcast/kvinde-kend-din-historie
https://danske-podcasts.dk/podcast/kvinde-kend-din-historie
https://www.gryjexen.com/
https://kunsten.nu/journal/golden-days-hylder-historiens-heltinder-med-50-piedestaler-paa-dronningens-nytorv/
https://kunsten.nu/journal/golden-days-hylder-historiens-heltinder-med-50-piedestaler-paa-dronningens-nytorv/

