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Farvel til Madonna på Teater Republique 

How to Kill a Dog er tilbage, og i FARVEL TIL MADONNA vender Emma Sehested Høeg og Jennifer 

Vedsted Christiansen kritisk blikket mod luder/madonna-komplekset. 

I en rituel seance bryder vi ud af det årtusind lange kvælertag, de patriarkalske fortællinger har 

haft om den rene madonna og djævelske, kvindelige forfører. Selv om vi prøver at glemme, hvad vi 

har lært om dagen, så drømmer vi om det om natten, historien og kulturen infiltrerer vores 

sjæleliv, og det fucker os up. Vi længes efter en forløsning: et musikalsk orgie af krop, sved, hår, 

negle og ekskrementer til tonerne af messe, salmer og fællessang. Vi vil omskrive historien og give 

plads til nye drømme, vi tager afsked med en myte og byder en ny superstjerne velkommen. 

FARVEL TIL MADONNA afslutter trilogien om det oprørske hundyr, der blottede sin skam i 

VELKOMMEN TIL PANDORA og problematiserede den unge kvinde som valuta i en kapitalistisk og 

mandsdomineret verden i LOLITA FOR ALTID. 

How to kill a dog x Teater Republique 

Teater Republique er stolte af at have præsenteret duoens to første forestillinger og have 

etableret et strategisk partnerskab med dem, som rækker langt ind i fremtiden. Kunstnerduoen 

passer smukt ind i Teater Republiques erklærede ambition om at vise foruroligende, kunstnerisk 

ambitiøse værker, der undersøger hvad teaterformen kan i en samtidskunstnerisk kontekst. Helt 

uden at skele til, hvordan man plejer, burde og kunne lave teater. 

 

Fag: dramatik, dansk, historie, psykologi, samfundsfag og religion 

Målgruppe: ungdomsuddannelser og udskolingens sidste årgang 

Spilletid- og sted: 9.2. — 18.3.2023/Teater Republique, Østerfælled Torv 37, Kbh Ø. 

 

Billetbestilling 

Billetbestilling foregår ved at kontakte Lone Rix på mail lori@osterbroteater.dk eller 2194 2069 

hverdage mellem 10 og 16. 

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 

How to kill a dog er hot og forestillingen Farvel til Madonna må I ikke gå glip af!  

Forestillingen tager bl.a. fat i aktuelle problemstillinger om køn og selvfølgelig 

Madonnaproblematikken. Er der virkelig stadig en indgroet kulturel forestilling om, at piger skal 

være dydige, uskyldige og tilbageholdende for at fortjene respekt? Inden for kulturteori kalder 

man det luder/madonna-komplekset, og det henviser til en tendens om, at man i den kristne 

kulturkreds enten ser en kvinde som en madonna (helgenjomfru) eller en luder. Er Madonna 

virkelig den moralsk rigtige måde at definere kvinden på? Forestillingen siger Farvel til Madonna 

og gør op med stereotyper og normer, og den patriarkalske fortælling, som har låst kvinden fast i 

et anakronistisk syn. NU er det tid til nye drømme og forandring.  

Og her kan mange fag virkelig komme i spil, da studiematerialet inviterer til samfundsfaglige, 

danskfaglige, musikalske, religiøse, psykologiske og dramatiske vinkler. Det er helt sikkert woke og 

vi glæder os til at se jer!  

 

Indholdsfortegnelse 

s.2 Præsentation af forestillingen og billetbestilling 

s.3 Studiematerialet og indholdsfortegnelse 

s. 4 Præsentation af How to kill a dog 

s.5 Præsentation af KILL JOY / TV-Serie 

s.6 Luder eller madonna? Kronik af Helle Birk, Berlingske Tidende 10.08.2018 

s.9 Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel, VIVE, 2018 

s.11 Mariasymboler 

s.12 Madonnabilleder 

s.13 Bæreposeteorien om fiktion, Ursula K. Le Guin, Forlaget Virkelig, 2022 

s.14 Take me to neverland, Camilla Schwartz, spring, 2021 

s.16 I AM WOMAN, Emmy Meli, 2021 

s.17 Dame Dearest, Seducing my life away, 2021 

s.18 Madonna og Farvel til Madonna  
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How to Kill a dog 

Læs om How to kill af dog her: https://howtokilladog.com/ 

 

Følg How to kill af dog her på Instagram:  https://www.instagram.com/how_to_kill_a_dog/  

 

https://howtokilladog.com/
https://www.instagram.com/how_to_kill_a_dog/


KILL JOY / TVSERIE 

 

A tv-series about a young woman, living the 

seemingly perfekte life with the perfidt 

relationship, who is confronted with the fact 

that she fakes every single orgasm, a 

desperate search for release in all aspects of 

her life begins. 

6 episodes of 30 minutes, premieres 2022, 

TV2. 

PRODUCTION: 

Written by Emma Sehested Høeg og Jennifer 

Vedsted Christiansen 

Directed by Jennifer Vedsted Christiansen 

Starring Emma Sehested Høeg 

Produced by Claudia Saginario @ UMA FILM 

 

Se serien, når den bliver vist på TV2 i 

efteråret 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW TO KILL A DOG captured by Amanda Bødker 

HOW TO KILL A DOG captured by Amanda Bødker 



6 
 

Luder eller madonna? 

Det ændrer sig aldrig: En seksuel aktiv 

kvinde kaldes for en billig luder, mens 

en seksuel aktiv mand er en fandens 

karl, af Helle Birk, lektor, cand.mag. et 

jur. Kronik i Berlingske Tidende 

10.08.2018. 

Der er visse ting i denne verden, der er 

vanskelige, for ikke at sige umulige, at ændre. 

En af dem er den beklagelige kendsgerning, 

at en seksuelt aktiv kvinde risikerer at blive 

kaldt for luder eller måske sågar billig luder, 

mens en ditto aktiv mand er en fandens karl. 

En Frauenheld hedder det meget sigende på 

tysk. Noget tilsvarende heltemodigt kan man 

ikke sige om en kvinde eller pige. Her 

anvendes mærkatet ein leichtes Mädchen 

eller eine Schlampe. 

Tilbage i jæger-samlersamfundet var der 

mere ligestilling mellem mænd og kvinder. 

Fordømmelsen af den promiskuøse kvinde 

kom med bondesamfundet. Kvinderne blev 

bundet til hjemmet. De skulle være hustruer 

og mødre og sikre arvefølgen. Sådan blev 

idealet. Det har hængt ved lige siden, selv om 

kvinder i dag er de bedst uddannede, 

selvforsørgende og på alle andre områder 

jævnbyrdige med mændene. Det er en 

konvention og en undertrykkende faktor i et 

samfund, der ellers hylder frihedsrettigheder 

og lighed mellem kønnene. Det er den 

vestlige verdens sociale kontrol. 

Det er også den nedslående konklusion i den 

undersøgelse om unges opfattelser af køn, 

krop og seksualitet, som forsknings- og 

analysecentret Vive netop har offentliggjort. 

Af rapporten fremgår det ifølge de 

gymnasieelever, som er blevet interviewet, at 

de unge kalder en promiskuøs ung mand for  

 

en player eller en fuckboy, mens en ung pige 

kaldes en skank eller en slut. 

Betegnelserne er nu blevet amerikanske, 

ligesom så meget andet i samfundet. 

Fuckboy'en forbindes med overfladiskhed og 

manglende evne til at forpligte sig, 

konkluderes det i undersøgelsen. Det vil nu 

næppe ændre meget på kønsrollerne. Intet 

tyder nemlig på, at det er et stort stigma eller 

noget, der giver statustab i omgangskredsen 

at være en skørtejæger. Bare se på William 

fra serien Skam. Ham var både Vilde og 

Noora helt vilde med, trods hans ry som 

fuckboy. Ret beset var der vel heller ikke 

nogen kvinde, der så ægtemands- og 

farpotentiale i denne særlige mandetype, 

fuckboy’en, dengang han gik under 

betegnelsen en Romeo, en Don Juan og en 

Casanova. 

Demimonder og kurtisaner 

Frankrig anses for at være et seksuelt frigjort 

land. Så måske derfor er det, at det ikke er så 

sært, at fransk litteratur har fostret mange 

berømte heltinder, der ernærede sig som 

prostituerede – eller som Balzac kaldte dem, 

kurtisaner. Hvem husker ikke Emiles Zolas 

I Grease, kultfilmen, der foregår på et gymnasium i 
1950ernes USA, er de kvindelige stereotyper stærkt trukket 
op. Den vilde Danny i John Travolta eftertragter den bly 
Sandy i Olivia Newton-John. Men ifølge Helle Birk lever 
stereotyperne i bedste velgående den dag i dag, for mens 
seksuelle aktive kvinder bliver kaldt billige, bliver ditto 
mænd beskrevet som en fandens karl.Foto: UKENDT 
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Nana, kameliadamen Marguerite i Alexander 

Dumas den yngres udødelige klassiker af 

samme navn eller den smukke Esther i 

Balzacs Kurtisanerne. I dette litterære univers 

er livet som prostitueret idylliseret, for ikke 

at sige glamourøst. Kurtisanerne er smukke, 

feterede og ikke mindst ombejlet af rige 

mænd i det parisiske natteliv. Centralt i den 

litterære fremstilling er også disse kvinders 

kærlighedsliv. Kameliadamen forelsker sig i 

den unge Armand, men giver afkald på ham, 

fordi hans far beder hende om det. Han vil 

ikke have en demimonde som svigerdatter, 

uanset at det er en særdeles berømt og 

ombejlet en af slagsen. Også Esther forelsker 

sig i en yndling, nemlig den smukke Lucien. 

Men Luciens velgører, den fordækte Herrera, 

har andre planer for sin protegés fremtid, og 

lægger hindringer i vejen for deres affaire 

d’amour. 

Hos naturalisten Zola er der ikke så meget 

føleri. Hans Nana er ikke forelsket, hun nøjes 

med at udnytte mændene i sin sociale 

opstigning fra gadeprostitueret til glædespige 

for samfundets spidser. 

Døden er nu en gang syndens sold. Det er 

kristen moral – i hvert fald 

gammeltestamentlig moral. Kameliadamen 

Marguerite tæres bort af tuberkulose, og dør 

til sidst, godt nok i Armands arme, men 

alligevel. Esther begår selvmord og Nana, den 

moralsk skruppelløse, får den værste skæbne 

af alle. Hun dør af kopper med væskende sår 

i ansigtet, der sidder så tæt, at det ene kan 

røre det andet. Ak ja, ikke engang de frigjorte 

franskmænd kan helt sætte sig ud over 

luder/madonnakomplekset. 

Den tysk-amerikanske psykoanalytiker Karen 

Horney forklarer dikotomien luder/Madonna 

som værende knyttet til Jomfru Maria-myten, 

ideen om kvinden som helgenagtig. Således 

er ifølge Horney den anstændige, respektable 

kvinde et aseksuelt og ophøjet væsen, der 

ville blive ydmyget af mandens seksuelle 

begær. Derfor må han søge seksuel 

tilfredsstillelse hos en såkaldt falden kvinde, 

en skøge. Det forklarer måske noget af 

dobbeltmoralen og fordømmelsen af 

kvinders seksualitet, men jo ikke, hvorfor 

nogle kvinder slutshamer andre kvinder. 

»En seksuelt aktiv pige kan ikke bare risikere 

at blive slutshamet af mænd, men også af 

veninderne. Det er uendelig trist, at det 

forholder sig sådan.« 

Når kvinde er kvinde værst 

I det besynderlige, moderne fænomen, der 

kaldes reality-TV, er det ikke ualmindeligt for 

de kvindelige deltagere at omtale de andre 

reality-deltagere som »billige« og »ludere«, 

når de er raget uklar med hinanden. Og det 

er de tit. Det er en del af konceptet. Så fyger 

det med den slags ord. Beklageligvis er det 

også en udbredt praksis blandt ungdommen 

generelt, hvad også Vive- undersøgelsen 

adresserer. En seksuelt aktiv pige kan ikke 

bare risikere at blive slutshamet af mænd, 

men også af veninderne.  Det er uendelig 

trist, at det forholder sig sådan, men hvad 

der er værre, er, at det gør problemet mere 

komplekst og meget sværere at løse. For kan 

man ikke forvente søstersolidaritet her, ja, så 

er der godt nok lang vej til at få ændret 

tingenes tilstand. 

Seksuelt aktive piger har også flere psykiske 

problemer. Det tror da pokker. Når man som 

ung kvinde er underlagt en social kontrol og 

fordømmelse, der stemmer dårligt overens 

med vestlige frihedsværdier. 

I Grease, kultfilmen, der foregår på et 

gymnasium i 1950ernes USA, er de kvindelige 

stereotyper stærkt trukket op. Rizzo er 
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seksuelt aktiv og har følgelig et dårligt rygte. 

Danny er hendes mandlige modstykke. 

Alligevel tillader han sig at bemærke om 

hende, at sloppy seconds ain't my style, og 

sådan helt generelt om gymnasiets piger, at 

det er de same old chicks everybody's made 

it with, da han møder i skole efter 

sommerferien. Danny efterstræber ikke 

overraskende den jomfruelige Sandy. Ikke 

desto mindre ender filmen med, at Sandy 

transformeres til en udfordrende og 

pågående kvinde, der synger til sin Danny, at 

han better shape up, because I need a man 

who can keep me satisfied… På en måde 

bliver Sandy mere som Rizzo, der trodsigt 

fastholder, at there are worse things I could 

do than go with a boy or two. Også selvom 

hun bliver slutshamet ikke bare af Danny og 

hans slæng, men også af de andre 

gymnasiepiger. Så filmen, selvom den foregår 

i Guds Eget Land, hvor der den dag i dag er et 

ideal om, at kvinder skal være jomfruelige og 

kyske, indtil de finder mr. Right, hylder på sin 

vis den uafhængige og frigjorte Rizzo. Hun 

nægter simpelthen at underkaste sig 

datidens seksualmoral, som desværre også er 

gældende i 2018. 

Dog er der et lille lys i al den formørkede 

fordømmelse som kvinder udsættes for. I 

Vives undersøgelse kan man læse, at flere af 

de unge tager personligt afstand fra denne 

dobbeltmoral, og udøver selv gennem deres 

seksuelle praksis modstand mod den. 

Gid disse unge må ende med at blive de 

toneangivende, så fremtidens kvinder kan 

bestemme over deres egen krop, uden at 

andre føler sig berettiget til at løfte den 

(dobbelt-) moralske pegefinger. 

Kilde: 

https://www.berlingske.dk/kronikker/luder-

eller-madonna 

 

Arbejdsspørgsmål 
 
1) Læs artiklen Luder eller madonna? Hvilken fremstilling giver den af 
Luder/Madonnaproblematikken? 
2) Har seksualmoralen ændret sig fra 2018, hvor artiklen er skrevet? Eller er problemstillingen 
stadig aktuel? 
3) Find eksempler på hvilke film/serier/tekster/værker, som I har læst, der omhandler 
problematikken omkring Luder vs. Madonna og diskutér, hvilke udsagn de byder på. 
4) Læs uddrag fra rapporten Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel, VIVE, 2018 s.9-10 her i 
materialet.  
5) Hvad viser rapporten om forskellene på normer og forventninger til de to køns udforskning af 
seksualitet og adfærd på nettet?  Hvad vil en norm sige ift. en samfundsfaglig definition? 
6) Diskutér rapportens konklusioner og om I genkender konklusionerne om adfærd, 
forventninger og normer fra jeres egen verden? Hvordan kan titlen Farvel til Madonna og 
forestillingen kobles til jeres diskussion? Vurdér om det er relevant at sige Farvel til Madonna i 
2022/23? 

 

 

https://www.berlingske.dk/kronikker/luder-eller-madonna
https://www.berlingske.dk/kronikker/luder-eller-madonna
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Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel, VIVE, 2018. 

 

VIVEs rapport belyser børn og unges vilkår på en lang række områder - lige fra deres materielle velfærd over deres selvvurderede 
trivsel og til deres samvær med vennerne. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE 

Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018 er en statistisk baseret indikatorundersøgelse, 
som tager temperaturen på danske børns velfærd og trivsel og følger børnebefolkningen over tid. 
Derved overvåger den bevægelser og udviklingstræk i børns trivsel og opvækstbetingelser. Den 
første udgave af undersøgelsen udkom i 2010, den anden i 2014. 2018-rapporten er den tredje i 
rækken og i 2022 følger den fjerde. 

Piger og drenge er lige seksuelt aktive – men normerne er forskellige 

Blandt unge mellem 16 og 20 år er piger og drenge stort set lige seksuelt aktive. Men der er stor 

forskel på normer og forventninger til de to køns udforskning af deres seksualitet. Det viser 

undersøgelsen fra VIVE. 

”Der er en stor forskel mellem drenge og piger. Når drenge har været sammen med mange, så får 

de street credit. Når piger har været sammen med mange, så er hun bare en luder eller en ho. 

Men i princippet burde der jo ikke være nogen forskel. For det er jo lige meget”. Sådan siger 

gymnasieeleven David. Han er en af de unge, der medvirker i VIVEs undersøgelse af 16-20-årige 

unges opfattelser af køn, krop og seksualitet. Undersøgelsen trækker både på interview og på 

oplysninger fra tre større surveys. 

Samme adfærd – forskellige normer 

Undersøgelsen viser, at piger og drenge har stort set lige mange seksuelle erfaringer, når de fylder 

18 år. Knap en fjerdedel er endnu ikke debuteret seksuelt. Knap halvdelen har moderat erfaring 
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med sex. Det vil sige, at de typisk har haft 1-2 partnere og er begyndt at have sex, efter de fyldte 

15 år. Godt en fjerdedel har relativ meget seksuel erfaring med typisk mere end 7 partnere og 

seksuel debut, før de fyldte 15. 

Undersøgelsen viser også, at piger og drenge i lige høj grad deler nøgenbilleder af dem selv på de 

sociale medier. Men der er et væsentligt forbehold, man skal være opmærksom på. Data er 

indsamlet i august-september 2017 og stammer dermed fra perioden før de omfattende retssager 

om deling af billeder på nettet og før #metoo-debatten. Det kan tænkes, at disse store sager har 

rykket ved de unges adfærd og holdninger, siger forsker Karen Margrethe Dahl, som er en af 

forskerne bag rapporten. 

Adfærd på nettet bedømmes forskelligt 

De normer, som knytter sig til, hvordan piger og drenge skal opføre sig på den seksuelle arena, 

hvor de seksuelt aktive drenge hyldes, mens de seksuelt aktive piger risikerer fordømmelse, 

gælder også på nettet, viser analysen. Der er således stor forskel på de unges opfattelse af, hvad 

piger og drenge kan foretage sig på nettet. De unge opfatter pigekroppen som mere privat end 

drengekroppen, og piger skal derfor være mere varsomme med at dele billeder af sig selv på 

nettet. Drenge kan derimod møde et krav om at have en maskulin, veltrænet krop, når de deler 

billeder. De forskellige forventninger til piger og drenge kaster mange diskussioner af sig blandt de 

unge, for som David siger, ”i princippet burde der ikke være nogen forskel”. Nogle fortæller, at de 

aktivt kæmper imod det, de betragter som dobbeltmoral, mens andre peger på, at også drenge i 

nogle kredse dømmes hårdt for at have mange partnere. De unge er således meget bevidste om 

de forskellige normer og forholder sig kritisk til dem. 

Psykiske lidelser og ensomhed 

Undersøgelsen tyder på, at de forskellige normer påvirker piger og drenge på forskellige måder. 

De mest seksuelt aktive piger er mere ramt af psykiske lidelser end deres jævnaldrende, mens de 

drenge, der endnu ikke er debuteret seksuelt, er mere ensomme end seksuelt aktive drenge på 

samme alder. 

Unge med etnisk minoritetsbaggrund har en anden seksuel praksis 

Blandt unge med indvandrerbaggrund er der et andet mønster for seksuel erfaring – og større 

forskel på piger og drenge – end blandt unge med dansk baggrund. Her er henholdsvis 45 procent 

af drengene og 69 procent af pigerne ikke debuteret seksuelt, når de er 18 år, mens kun 20 

procent af drengene og 9 procent af pigerne tilhører den mest seksuelt aktive gruppe. 

Link til VIVE undersøgelse, 2018: https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-

velfaerd-og-trivsel-2018-10762/  

Ny VIVE undersøgelse i gang, 2022: https://www.vive.dk/da/undersoegelser/boern-og-unge-i-

danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-15387/   

https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2018-10762/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2018-10762/
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-15387/
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-15387/
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Mariasymboler, Finn Stefánsson, Symbolleksikon    

Mariasymboler, Jomfru Maria, Jesu mor, har især i den katolske kirke en helt 

overvældende symbolfunktion. Ikke mindst i Middelalderen udvikler der sig en 

mangesidig dyrkelse af Maria, bl.a. som Madonna (Min Frue). Allerede i 

evangeliernes barndomshistorier ses en legendedannelse omkring Maria: hun er 

jomfru, ubesmittet, udvalgt og from. Som det er tilfældet med kristussymboler, 

udvikler Mariasymbolikken sig omkring en række stadier i hendes liv, fx 

Bebudelsen, Besøget hos parallelfiguren Elisabeth, Fødslen, Flugten til Egypten, 

Tempelgangen, Hendes død, Hendes himmelfart. Den katolske kirke udvikler 

endvidere dogmer omkring Maria: den ubesmittede undfangelse og optagelsen i 

himlen. 

Madonna er en betegnelse for Maria, Jesu mor; tillige brugt om en kunstnerisk fremstilling af 
hende.  
ETYMOLOGI: Ordet Madonna er italiensk, af ma donna 'min frue', tiltale til en fornem kvinde; jf. 
Vor Frue.  Kilde: https://denstoredanske.lex.dk/Madonna_-_Maria  

 

Mariadyrkelsen udformes over tre fundamenter: den katolske kirkes dogmer og begreber, 

folkeligt-religiøse følelsesstrømninger og middelalderens nye kvindeideal; hun bliver således også 

riddertidens og troubadourdigtningens symbol på kyskhed og moderlighed. I kirkekunsten dannes 

der et stort antal Maria- eller Madonnamotiver, centralt naturligvis Madonna med Barnet med 

mangfoldige varianter, Madonna Misericordia (forbøn mod sygdomme), Madonna i Rosenhaven 

(bygget på allegorisk tolkning af Højsangen fra GT og med den Lukkede have som paradis og 

symbol for hendes jomfruelighed), Madonna med Enhjørningen, Madonna med Rosenkransen 

(rosenkransen bruges i forbindelse med Mariabønner, Ave Maria), Mater Dolorosa (den 

sorgtyngede moder, syv scener eller sorger, hvor Maria ses alene) og Pietà (Maria holdende den 

døde Jesus). En række planter, fx rosen, liljen, granatæblet, olivengrenen, og også stjernen eller 

stjernerne (Stella Maris) bliver hendes symboler. 

Der holdes et stort antal fester for Maria, fx kyndelmisse og Mariæ bebudelse; bønner til hende 

institutionaliseres. Kirker viet til Vor Frue, Notre Dame, Santa Maria, findes i stort omfang. 

Mariadigtningen skabes i flere genrer: viser, klager, legender. Typisk er en erotiskmystisk tone, 

med inspiration fra Højsangens kærlighedsdigtning. 

Maria står som en arvtager af og protest mod andre religioners frugtbarhedsgudinder af Magna 

Mater-typen. Fx erstatter hun tydeligvis Freja fra nordisk religion; hun overtager nogle af Frejas 

egenskaber, men samtidig polemiseres der mod Frejas lystenhed. I afroamerikanske religioner 

smelter Maria især sammen med havets guddomme, jævnfør at hun også i sydeuropæiske riter 

kædes sammen med havets kræfter. religionernes symboler. 

Kilde: https://symbolleksikon.lex.dk/Mariasymboler   

Litt.: Lisbeth Smedegaard Andersen, Guds moder og himlens veninde. Mariabilledets historie, 

Thaning & Appel, 2008. 

Alonso Cano, The virgin and child, 
between circa 1645 and 1652. 

https://denstoredanske.lex.dk/Madonna_-_Maria
https://symbolleksikon.lex.dk/Mariasymboler
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Madonnabilleder 

 

Edvard Much, Madonna, 1894. 

Arbejdsspørgsmål    
 
1) Læs om Mariasymboler s.11. 
2) Giv en analyse af de tre Madonnabilleder (Munch, 
Heerup og Farvel til Madonna) med fokus på 
forskelle og eventuelle ligheder.  
Brug evt. dette link som inspiration til 
billedanalysen: 
https://dansksiderne.dk/index.php?id=3461 
3) Find malerier af Madonna og vurdér de forskellige 
kunstneriske udtryk og udsagn. 
4) Tjek dem I følger på instagram og andre sociale 
medier ud og overvej om de (I) er inspireret af Madonna i deres (jeres) post? 

 

 

 

Henry Heerup, Vanløse-madonna, 1934. 

Farvel til Madonna, Republique 2023. 

https://dansksiderne.dk/index.php?id=3461
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Bæreposeteorien om fiktion 

- Ursula K. Le Guin, Forlaget Virkelig, 2022. 

Ud over sine mange romaner har Ursula K. Le Guin også skrevet rigtig 

mange essays, og det mest berømte af dem er nok ”The Carrier Bag 

Theory of Fiction” fra 1986 (”Bæreposeteorien om fiktion”, 2017/22). I 

essayet fremsætter Le Guin en teori, eller den underlæggende tanke, 

der kan siges at have være til stede i alle hendes tanker. Ved at sætte 

bæreposen – den ting man bærer mad hjem i, eller som gør én i stand 

til at have hænderne fri, mens man bærer på et barn – som den første 

teknologiske landvinding, og ikke det falliske og dræbende spyd, 

omfortolker hun hele begrebet science fiction. 

Hun skriver om, hvordan det tilbage i menneskets tidlige faser ikke var 

nødvendigt at gå på storvildtsjagt for at overleve, da der var mad nok at 

samle. Og dem, der gjorde det alligevel, var dem, der ikke kunne finde ud af at fortælle historier 

eller lave mad. Så de jagede mammutter med spyd, og de blev slået ihjel, og de kom hjem med 

heltemodige fortællinger. Og de heroiske fortællinger er dem, vi stadig fortæller i dag, historier 

med den heroiske mand i centrum. Men Le Guin vil gerne fortælle de historier, der tænker på 

bæreposen som den første teknologi. Hvor historien er en stor pose, der kan indeholde alle mulige 

forskellige historier, og ikke bare én, der samtidig underordner alle andres historie til at være 

mindre vigtig. 

”Jeg ved det ikke. Jeg er endda ligeglad. Det er ikke den historie, jeg fortæller. Vi har hørt den, vi 

har alle hørt om alle de kæppe og spyd og sværd, de ting man kan slå og pirke og banke med, de 

lange hårde ting, men vi har ikke hørt om tingen at putte ting i, beholderen til den beholdte ting. 

Det er en ny historie. Det er nyt.”. ”Bæreposeteorien om fiktion”, s. 7. 

Essayet er en vigtig nøgle til at læse hendes egne romaner, men det er også en nøgletekst for 

feministisk litteratur, fordi det er et grundlæggende opgør med maskuline fortælleformer og en 

omfortolkning af nogle dybdegående metaforer, der åbner op for nye måder at skrive på. Hvis 

man i stedet for at fortælle lineære, heroiske fortællinger fortæller historien som en pose, vil 

science fiction ikke længere se så underlig ud, men vil snarere ligne en realisme: ”Det er en 

mærkelig realisme, men det er også en mærkelig virkelighed.” (s. 14). Det er ikke bare et opgør 

med og en kritik af en årelang litteraturtradition. Le Guin har også modet til at sætte noget andet i 

stedet for, en anden måde at skrive og tænke på verden på. 

Kilde: https://forfatterweb.dk/le-guin-ursula-k/baereposeteorien-fiktion  

Arbejdsspørgsmål 
1) Hvordan tvinges vi til at reflektere over måden, vi fortæller historier på, ud fra 
Bæreposeteorien? 
2) Kan Ursula Le Guins kritik læses som en feministisk kritik af heltefiguren? 
3) Sammenlign Ursula le Guins pointer med Helle Birks i kronikken Luder eller madonna? 
4) Hvilken historie fortælles i den store pose i Farvel til Madonna? 

https://forfatterweb.dk/le-guin-ursula-k/baereposeteorien-fiktion
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Take me to neverland, Camilla Schwartz, spring, 2021. 

- Uddrag fra take me to neverland, voksenfobi og ungdomsdyrkelse i 

skandinavisk samtidslitteratur. 

Om bogen 

Voksenfobi og ungdomsdyrkelse i skandinavisk samtidslitteratur 

I Take me to neverland stiller forfatteren lidt drillende den kulturelle 

diagnose ”voksenfobi”. Det er noget mange af os, hende selv inklusive, 

lider af: En blanding af længsel efter det der er flydende, modvilje mod 

normative regler og konformitet og samtidig en søgen efter den mening 

og stabilitet vi mener det såkaldte voksenliv så alligevel må kunne tilbyde. 

Camilla Schwartz fremlæser denne voksenfobiske problemstilling i samtidslitteraturen ved hjælp 

af nedslag i motiver som køn, kærlighed, klasse og feminisme – i dialog med andre kulturelle 

eksempler som film, mode og tv. 

Diagnosen voksenfobi stilles ikke for at sygeliggøre de unge forfattere m.fl. eller for den sags skyld 

for at få os alle sammen til at blive meget mere voksne og fornuftige – fordi alting var meget bedre 

i gamle dage. Tværtimod opfordrer bogen til at vi lytter til de unge litterære stemmer, der skriver 

om at være bange for det voksne liv, eller som både sårbart, kækt og modigt insisterer på at 

forblive i barndommen og ungdommen – eller som længes tilbage mod det tabte. 

Voksenfobien og dens implikationer skal mest af alt forstås som opråb, der kan læses som 

væsentlige kulturelle tegn på vores kultur. Tegn der måske kan lede til en revision af det 

frygtindgydende noget vi kalder ”voksendom”. 

Uddrag fra take me to neverland, voksenfobi og ungdomsdyrkelse i skandinavisk 

samtidslitteratur, Camilla Schwartz, spring 2021. 

Den kultur som samtidslitteraturen skriver sig ind i, udspringer også af en tid hvor feministiske 

bevægelser igen er i vælten, og hvor det at være kvinde i en identitetssammenhæng også i 

stigende grad handler om at finde sit eget feministiske ståsted. Feminisme er faktisk i dag blevet 

comme il faut og bruges på mange forskellige platforme og af mange forskellige aktører – både i 

kulturen, i moden, i det politiske liv og på sociale medier. Hvis vi starter i modeindustrien, har man 

kunnet observere de store modehuse som Lagerfeldt og Dior bruge feministiske slogans på deres 

T-shirts: ”We Should All Be Feminst”, som det hedder hos Dior i 2018 og igen i 2019 hvor sloganet 

lyder: ”Sisterhood is global”. Moden trækker her i udpræget grad æstetisk på 1970´ernes 

rødstrømpedemonstrationer under modeshows og indikerer derved at forskelsfeminismens 

antræk ikke bare er tilbage i kunsten men også på markedet. 

MeeToo- bevægelsen har uden tvivl fungeret som en meget central og væsentlig social platform, 

hvor kvinderettigheder er blevet diskuteret. 

 (…)  
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Men MeeToo har også haft betydning for kønsrettigheder i andre dele af kulturen og samfundet, 

og i skrivende stund er denne udvikling kun i fremmarch. Samtidig bugner det med podcasts om 

feminisme, og på de sociale medier kan man møde mangfoldige feminismevariationer.  

(…) 

I den litterære ende kan vi bl.a. følge forfatterne Olga Ravn og Johanne Lykke Holm, som i 2015 

opstartede deres hekseskole (…). Hekseskolen lægger sig i forlængelse af gagafeminismen 

optagethed af ikke bare (radikal) modstand mod systemerne, men også, modsat i 1970´ernes 

forskelsfeminisme, et præ-subjektiveret og ikkevoksent udtryk, fx ”den besatte, teenagepige, det 

klamme barn” (DR Kultur 2017).   

(…) 

Hos flere samtidige forfattere som bl.a. Olga Ravn og Dy Plambech er det også drømmen om 

mødre og kvindefællesskaber, der står centralt. Dette er helt i tråd med tidens faible for eller 

genopdagelse af 1970´ernes dyrkelse af kvindefællesskaber (…) Her bliver Dea Trier Mørchs 

klassiker Vinterbørn (1975) en central og væsentlig referenceramme. Denne genopdagelse af 

særligt 1970´ernes kvindelige forfattere og ikke mindst bekendelseslitteraturen som genre følges 

da også op af genudgivelser af forfattere som Dea Trier Mørch, Vita Andersen, Susanne Brøgger, 

Tove Ditlevsen og Agnes Henningsen. 

 (…) 

Vores kultur er altså i dag domineret af mangfoldige feministiske tanker og bevægelser, som 

trækker på mange forskellige historiske traditioner. 

 (…)  

Feminisme (både i og udenfor litteraturen) dækker således i dag over en kollektiv og solidarisk 

bevægelse men knytter sig også til selviscenesættelse og individuelle anerkendelsesprocesser. 

Disse to i udgangspunktet modsatrettede interesser udspiller sig ikke nødvendigvis adskilt men 

ofte parallelt. Man kan altså sige, at drømmen om (søster) solidaritet og fællesskab på den ene 

side og drømmen om at blive set, elsket og anerkendt som singulært individ på den anden side 

står som et dynamisk tveægget sværd i samtidslitteraturen om feminisme. Som Stine Pilgaard 

formulerer det i Meter i Sekundet: ”Selv om jeg er perverst fascineret af fællesskabet, har jeg 

skullet lære at være et vi” (2020:243). Denne problemstilling vil jeg her undersøge i forlængelse af 

bogens fokus på voksenfobi. (…) 

Arbejdsspørgsmål  
 
1) Læs uddraget fra Take me to neverland og definer, hvad der menes med voksenfobi? Læs evt. 
artiklen Take me to Neverland - Androgynitet, hysteri og voksenfobi i ny dansk litteratur, 2017: 
https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/125836242/Take_me_to_Neverland.pdf  
2) Hvilke perspektiver fra Take me to neverland kan relateres til Farvel til Madonna? Handler 
forestillingen om voksenfobi eller noget helt andet? 
 

https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/125836242/Take_me_to_Neverland.pdf
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I AM WOMAN 

- Emmy Meli, 2021. 

 
 
I am woman, I am fearless 
I am sexy, I'm divine 
I'm unbeatable, I'm creative 
Honey, you can get in line 
I am feminine, I am masculine 
I am anything I want 
I can teach you, I can love you 
If you got it goin' on 
 
If you got it, got it, got it, got it, got it, got it 
If you got it, got it, got it, got it, got it goin' on 
Got it, got it, got it, got it, got it, got it 
If you got it, got it, got it, got it, got it goin' on 
Got it on goin' on, yeah 
(Got it, got it, got it, got it, got it goin' on) 
(Got it, got it, got it, got it, got it goin' on) 
 
I am classy, I am modern, I live by my own design 
I'm cherry, I'm lemon, I'm the sweetest key lime 
pie 
I'm electric, I'm bass, I'm the beat of my own 
drum 
I could make your goosebumps raise with the 
tracing of my thumb 
 
Only love can get inside me 
I move in my own timing 
Voice of the future, speak to me kindly 
I feel what I want and somehow it find me 
Somehow it find me 
Somehow it find me 

 
Yeah, hey, hey 
I am woman, I am fearless 
I am sexy, I'm divine 
I'm unbeatable, I'm creative 
Honey, you can get in line 
I am feminine, I am masculine 
I am anything I want 
I can teach you, I can love you 
If you got it goin' on 
 
If you got it, got it, got it, got it, got it, got it 
If you got it, got it, got it, got it, got it goin' on 
Got it, got it, got it, got it, got it, got it 
If you got it, got it, got it, got it, got it goin' on 
Got it goin' on, yeah 
(Got it, got it, got it, got it, got it goin' on) 
(Got it, got it, got it, got it, got it goin' on, yeah, 
yeah) 
 
Hear no evil, speak no evil 
I am not the one to cross 
They can talk that shit about you 
Long as you know that it's false 
I am earthly, I am heaven 
I am what I like to be 
When I ask for what I want 
Somehow it find me 
Somehow it find me 
(Hey, hey) 
 
I am woman, I am fearless 
I am sexy, I'm divine 
I'm unbeatable, I'm creative 
Honey, you can get in line 
I am feminine, I am masculine 
I am anything I want 
I can teach you, I can love you 
If you got it goin' on 
If you got it, got it, got it, got it 
Got it, got it, got it goin' on 
Got it goin' on 
Got it goin' on 
Got it goin' on 

 

Emmy Meli - I AM WOMAN (Official Performance Video), 
2021: https://www.youtube.com/watch?v=uaGM5SRStQo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaGM5SRStQo
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Dame Dearest 

- Seducing my life away, 2021. 

 

 

Dame Dearest, Seducing my life away, 2021: https://www.youtube.com/watch?v=QDM4vvTmnlI Starring: Emma Sehested Høeg, 
Director:Jennifer Vedsted Christiansen, Cinematographer: Phillip Jørgensen, Producer: Amanda Tilia Hamelle, Production designer 
and Costume: Petruska Miehe-Renard, Gaffer: Kasper Morville, Colorist:  Morten Mørch Pelch. Shot on: AMIRA, Cooke S4 lenses 

 

Arbejdsspørgsmål 
 
1) Giv en sammenlignende analyse af sangene, teksterne og musikvideoerne til I AM WOMAN, 
Emmy Meli, 2021 og Dame Dearest, Seducing my life away, 2021. 
2) Bliver Madonnamyten aflivet eller bekræftet i de to sange og i forestillingen Farvel til 
Madonna? 
3) Find sange, hvor Madonnaproblematikken tematiseres og tag stilling til hvorfor og hvordan. 
4) Er der forskel på, hvordan mandlige vs. kvindelige kunstnere fortolker og anvender 
Madonnatematikken i deres musik?  
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDM4vvTmnlI
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Madonna og Farvel til Madonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madonna del Garofano, Leonardo Vinzi, 1473 circa. Tegn, mal, tag et foto eller skriv og sæt det ind i rammen. 
Motivet skal være inspireret af Farvel til Madonna. Hvad 
bør, skal og kan der være i rammen, når vi har sagt Farvel til 
Madonna? Giv plads til nye drømme, når vi har taget afsked 
med en myte og budt en ny superstjerne velkommen! 

 

 

 

 


