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VI Har BrUG 
fOr SKaMMere
Skammen er en væsentlig ingrediens i opdragelsen af børn, men det overser vi, for 
skam er et fyord i den pædagogiske verden. Interview med børnebogsforfatteren 
Lene Kaaberbøl om, hvorfor skam gør os menneskelige.

* Ejer du skam i livet? Hvis du gør, er du et menneskeligt 

menneske. Men skammen kommer ikke af sig selv. De fleste 

af os går ikke tilfældigvis rundt og skammer os. Ifølge børne-

bogsforfatteren Lene Kaaberbøl kræver det skammere:

 ”Ud over at være en følelse, som vi selv kan have, er skam 

noget, vi kan påføre andre. Der er en grund til, at det er muligt 

at konstruere ordet skammer på rigtig mange sprog. Det er, fordi 

der eksisterer et verbum, det kan konstrueres ud fra: at skamme 

eller at skamme nogen ud. En skammer minder folk om, at 

de har skam i livet. Jeg tror, alle er udstyret med en potentiel 

skamfølelse, og der skal noget ekstraordinært til for at tage den 

følelse fra os. I mine bøger om skam kan en dosis drageblod 

for eksempel befri én fra den civilisationsbyrde, skamfølelse er,” 

siger Lene Kaaberbøl, der mener, at det er en primær kraft, ja 

næsten en urkraft at kunne få folk til at skamme sig. 

SKAM ER EN GAVE

Lene Kaaberbøl har skrevet en serie på fire børnebøger om 

skam. Bøgernes hovedpersoner er Dina og hendes mor, skam-

meren Melussian Tonerre. Dina har arvet sin mors gave for 

– med skammerøjne og –stemme – at skamme folk. I den 

første bog, ’Skammerens datter’, fortæller moren om sin og 

Dinas skammerkraft: ”Det er en gave, sagde hun. Og det er også 

magt. Man må ikke misbruge den.” Dina, som er morens lærling, 

skal netop lære, hvordan hun bruger skammen på forsvarlig 

vis. Skammens kamp mod den inkarnerede ondskab Drakan 

– uden for skammens rækkevidde – bliver et overraskende og 

lærerigt forløb for Dina.

 ”Hvis man ikke har den elementære evne til at føle skam 

i livet, har man ikke den etiske sans, der kommer i spil, når 

man træffer valg og omgås andre mennesker. Det er det, som 

er galt med Drakan, skammerbøgernes eneste totalt skamløse 

person. Klinisk set er han psykopat. Den eneste, der kan begå 

forfærdelige misgerninger og stadig se en skammer i øjnene 

uden at blinke. Han ejer ikke evnen til at tænke og overveje 

etisk i forhold til andre mennesker. Han er ikke sadist, han slår 

ikke folk ihjel for sjov. Men han kan heller ikke se, hvorfor han 

skulle lade være, hvis det er til fordel for ham. Der er ikke nogen 

ubehagelige konsekvenser, der holder ham tilbage. Der mangler 

noget vitalt. Det får en til at spørge, om han overhovedet er et 

menneske?” forklarer Lene Kaaberbøl.

DEN VÆRDIGE SKAMMER

Skal vi ikke også beskytte os mod skammere? De er vel ikke 

altid ubetinget gode?

 ”Nej, det er rigtigt. I begyndelsen af den første bog, ’Skam-

merens datter’, bruger Dina skammerkraften mod sin plageånd 

Cilla. Det er misbrug. Cilla har godt nok gjort noget forkert over 

for Dina, men det berettiger ikke Dinas brug af skammerkraften. 

Det svarer til, at man tog en pistol med i skole og begyndte 

at skyde på dem, som havde plaget en. Man må ikke bruge 

skam, blot fordi man er blevet trådt over tæerne. En skammer 

skal være sig sit ansvar bevidst og bruge sin skammerkraft med 

omhu.”

 Er vi ansvarlige brugere af skammerkraften i dag?

 ”Nej, desværre. Vi opfatter skam som noget negativt i 

opdragelsesmæssige sammenhænge. Skam er et fyord. Det 

fører nogle gange til, at vi ikke vil være ved, at vi rent faktisk har 

skamvåbnet i brug. I stedet for at stå ved, at skammen er en 

væsentlig ingrediens i det at opdrage et barn, får vi et uafklaret 

forhold til det. Dermed er det ikke en beslutning, at vi bruger 

våbnet, vi gør det bare. Og det er i virkeligheden farligt ikke 

at være bevidst om brugen af skam. For skam er et voldsomt 

våben. Fysisk afstraffelse er selvfølgelig noget møg, men jeg 

kender adskillige børn, der hellere vil have én på hovedet, og 

så var det glemt, i stedet for at skulle skammes ud i flere dage. 

For så bliver det bare hængende, at man er slem, har gjort noget 

galt, og at der ikke rigtig findes tilgivelse.”

 

”Vi opfatter skam som noget negativt i opdragelsesmæs-
sige sammenhænge. Skam er et fyord.”
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SKAMMEN ÆNDRER SIG MED TIDEN
Lykkedes det pædagogiske projekt i skammer-bøgerne? Lærer 
Dina at blive en værdig skammer?
 ”Ja, men det lykkedes paradoksalt nok ved, at hun ikke 
lever op til morens definition af, hvad en skammer er. Dina 
bruger skammerkraften anderledes end sin mor. Hun er mere 
medfølende end moren. Moren er så forbandet absolut – og 
magtfuldkommen i sin overbevisning om at være på de godes 
side. Det stiller Dina ikke spørgsmålstegn ved i begyndelsen, 
hvor hun køber idéen om, at en skammer ved, hvad der er rigtigt 
og forkert. 

 Men i takt med eventyrets og hendes egen udvikling, oplever 

Dina, at hun ikke kan dele verden så enkelt op. Noget smutter 

uden om den binære kategori sandt og falsk. Derfor bliver Dinas 

etiske valg vanskeligere og vanskeligere. Først skal hun blot turde 

vælge mellem godt og ondt, dernæst skal hun vælge mellem 

forskellige onder, og så bryder det binære system fuldstændigt 

sammen for hende, da hun møder sin far. For i hans, farens, 

verden er der uendelig mange nuancer i gråt i stedet for morens 

sort-hvide-virkelighed. Dina må derfor erkende, at hun ikke kun 

er mors pige, men også fars datter. Det slipper en indre krig 

løs i hende mellem de modsætninger, hun bærer på. Moren 

siger til hende: ’Jeg ville ikke kunne bære, hvis du bliver som 

ham’. Løsningen er, at Dina bliver noget tredje,” fortæller Lene 

Kaarbøl, “nemlig sig selv.”

SKAM ER KVINDENS VÅBEN

I eventyret gør du skammeren til kvinde. Kunne det have været 

anderledes? Kunne manden have været skammeren?

 ”Teoretisk set ja, i praksis nej. For jeg ser skammerkraften 

som et dybt kvindeligt våben. Arketypisk er det vel kvindens pay-

back: Det kan godt være, at vi fysisk set er svagere end mænd, 

men det er os, der har opdraget dem! Så vi har opdragerens 

magt, og når man skal opdrage er skammerevnen vital. Alle 

forældre bruger den – men måske især mødrene. I praksis, i 

hverdagen og i samfundslivet er det kvindens hjemmebane at 

drible med den etiske bold. Vi er ret gode til at sørge for, at 

det er os, der sidder på den etisk set høje hest. Nogle gange 

kan man møde lidt forvirrede mænd, som siger: ’Jeg ved godt, 

at det er min fejl, men jeg ved ikke helt hvorfor.’ Det siger de, 

fordi en kvinde fikst har driblet rundt om dem og scoret et mål, 

uden de har opdaget, hvordan det gik til, men de ved bare, at 

de er bagud på point,” siger Lene Kaaberbøl.

 Er kvindens magt traditionelt set mere civiliseret end man-

dens brug af magt?

 ”Der er i hvert fald forskel på deres 

magtudøvelse: ’Du har været slem, og når far 

kommer hjem, så skal du få at føle.’ I dette 

udsagn ligger en meget raffineret brug af 

skammerevnen, fordi der ikke falder et gran 

af skyld på moren. Barnet har været slemt, 

barnet har forbrudt sig, og barnet skal 

skamme sig. Og på et eller andet tidspunkt 

vil der falde en straf; men det er ikke kvinden, 

som henter linealen og banker løs på barnets 

håndflade, som det sker i Tudemarie. Det er 

ikke hende, som gør det, det er vor Fader. Så 

kvinden slipper, selv om det er hende, som 

har dømt. Det er ikke hende, som bliver 

bødlen. Navnet Dina betyder faktisk den 

dømmende. Det vidste jeg ikke, da jeg skrev 

bøgerne, men det er et fantastisk ubevidst 

sammentræf, for dommerrollen er præcis 

den rolle, som moren vil have, at Dina træder 

ind i,” siger Lene Kaaberbøl. 

Af Claus Holm

clho@dpu.dk

”Det er i virkeligheden farligt ikke at være bevidst om brugen af skam. For skam er et 
voldsomt våben. Fysisk afstraffelse er selvfølgelig noget møg, men jeg kender adskillige 

børn, der hellere vil have én på hovedet, og så var det glemt, i stedet for at skulle 
skammes ud i flere dage.”
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LeNe KaaBerBøL

Lene Kaaberbøl er forfatter til en serie på 
fire bøger om skam: 

Skammerens datter, 2000
Skammertegnet, 2001
Slangens gave, 2001
Skammerkrigen, 2003

Bøgerne er solgt i over en kvart million ek-
semplarer, og Lene Kaaberbøl har modtaget 

flere priser for disse bøger. Blandt andet Børnebibliotekarernes 
Kulturpris i 2003, Nordisk Børnebogspris i 2004, og den engel-
ske udgave blev to gange nomineret til The Marsh Award for 
Children’s Literature in Translation. Serien om Skammerens børn 
er udkommet i 25 lande, blandt andet i USA og Japan.


