
 

Anmeldelse af novellesamlingen Skam 

”SKAM 

UDTALE ['sgam'] 

OPRINDELSE norrønt skömm, engelsk shame af uvis oprindelse 

BETYDINING 

1. ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af 

bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt 

2. tab af respekt og anseelse; vanære 

3. beklageligt, ærgerligt eller uheldigt forhold” 

 

14 danske forfattere har skrevet en novelle med tematikken skam i hovedsædet. 

14 meget forskellige forfattere som alle står på den helt enormt vellykkede 

forside. Heldigvis er det ikke kun forsiden der er vellykket. Den første novelle 

"Comuna" af Olivia Joof Lewrissa sætter samlingen af med et brag. Unge 

kvinder i udlandet, hvor man sætter sig i en rolle, man måske burde have sagt 

nej til? Og det er netop det med hele samlingen: Burde, skulle, ville. Der er 

noget udefinerbart over skam, selv om betydningen ovenfor virker meget klar - 

men det handler om følelser. I "Comuna" havde jeg svært ved at finde ud af 

hvad man skammer sig over. Jeg havde en følelse af ubehag og her foregik 

noget som ikke burde foregå, men da jeg læste den igen (den er kun syv sider) 

så kunne jeg ikke se nogen har handlet forkert.  

 

Der er forskellige tematikker i forhold til hvad man skammer sig over. Fedme, 

forhold, lyst, alder, handlinger, hævn, forældre. Det var en god facet at se på 

livet med. Novellerne handler ikke om unge mennesker der skammer sig, som 

udtrykket lidt er kommet til at høre sammen med på grund af SKAM fra 

NRK.  

Logo farve: R 95 G 109 B 118 

 

 



 

 

 

Jeg læste også Martha Flyvholm Todes novelle "Tomatsuppe" flere gange. Der 

er noget ubærligt over hovedpersonen i den. Jeg kan ikke helt sige hvad det er. 

Apatien og troen på at hun ikke er problemet. Jeg sad og skreg profane ting ad 

hende mens jeg læste den igen og igen. Som læser tænkte jeg at det var ikke var 

hovedpersonen der skammede sig, men læseren der skammede sig på hendes 

vegne. Det tog mig bare noget tid at finde ud. 

 

Nej det er ikke alle novellerne jeg bryder mig lige godt om, men det ville også 

være mærkeligt at jeg skulle kunne lide alle 14 fra 14 vidt forskellige mennesker. 

Jeg vil dog sige at alle er skrevet virkeligt godt. Om jeg syntes det fængede eller 

ej, var jeg underholdt og følte at jeg sad med godt håndværk i hånden. Jeg 

kunne godt lide at sidde at afkode novellerne i forhold til hvilken skam der 

indgik. Jeg identificerede mig med en helt del af det og det var på en måde rart. 

Jeg er ikke alene om at tænke det her eller føle det her, når jeg gør ting som det 

her. Netop derfor er jeg sikker på at dette format med 14 forskellige forfattere, 

fungerer bedre end hvis de alle var skrevet af sammen. Her er der konstant et 

skift, når du giver dig i kast med en ny facet og det viser også hvordan det at 

skamme sig er helt vidt forskellige ting. Jeg kan derudover godt lide novelle 

formatet, hvor der er er tid til at læse fortællingen igen og igen, for virkeligt at 

dykke ned i den. 

 

Jeg vil ikke sige meget om handlingerne. Novellerne er korte og det skal ikke 

afsløres hvad der sker i dem. De er alle 14 værd at læse, og jeg synes de har 

noget at byde på. Jeg er virkeligt positivt overrasket over samlingen og vildt 

stolt over den skal stå i min reol. Her repræsenteres god dansk fortælling, også i 

et så nedtrykkende emne som skam. Det er virkeligt lækkert.  

 

Jeg anbefaler alle den her samling, men nok først når man er 14-15. Helt 

sikkert som ungt menneske og som voksen. Læs den. 
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