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Afgrunden er der hele tiden et sted. 
Hvor tæt på den afgrund tør vi være?  
 
Det spørgsmål kredser dramatiker 
Julie Maj Jakobsen om i den nyskrevne 
forestilling DEFEKT – historien om 
dem vi ikke har plads til.  
 
DEFEKT tager sit afsæt i 
kvindeanstalten på Sprogø, hvor man 
fra 1923-1961 anbragte hundredevis 
af kvinder, der mentes at være 
”moralsk åndsvage” eller ”letfærdige 
og løsagtige”.  
 
Gennem tiden har vi frasorteret 
mennesker, der blev vurderet 
”defekte”. Og vi gør det stadig i dag.  
 
I 1900-tallet sendte vi kvinder til 
Sprogø, så de hverken var til gene for 
det øvrige samfund eller havde 
mulighed for at føre deres uheldige 
gener videre – også for deres egen 
skyld.  
 
Frasorteringen skete i den bedste 
mening.  
 
 

 
Men for de internaliserede kvinder var det et ydmygende fængsel, der i værste fald endte med 
tvangssterilisation, og i bedste fald var en stigmatisering de skulle leve med resten af deres 
liv, når de vendte tilbage til fastlandet.  
 
I dag er vi gavmilde med diagnoser og medicin, og vi sørger for, at defekte børn oftest slet ikke 
bliver født. Også dette sker i bedste mening. Men kan vi være sikre på, at den bedste mening i 
virkeligheden er det bedste? Forestillingen er skabt på den skræmmende tanke, og lægger op 
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til debat om individets og samfundets forhold til vores normer om psykisk sygdom, og det at 
være anderledes end majoriteten generelt.  
 
Instruktør Petrea Søe udtaler:  Som mennesker bevæger vi os på en knivsæg, og samfundet 
definerer, hvor den knivsæg skal være, og hvor vi skal opholde os for ikke falde igennem. Der er 
hele tiden normer, vi skal forholde os til, og det er samfundet, der sætter dem. De normer og den 
afgrund vil vi gerne sætte spot på i DEFEKT." 
 
Dramatiker Julie Maj Jakobsen tilføjer: Jeg tror vi bliver fattigere som mennesker hvis vi ikke 
tør rumme mørket i os selv. Jeg tror at vi ved at rumme mørket udvider vores kapacitet som 
mennesker og således også hvor meget lys vi kan rumme.  
 
 

 
 
 

SLÆGTSDRAMA I FIRE TIDER 
Vi møder tre generationer af kvinder, der på hver deres måde har ondt i livet – og de kvinder, 
der elsker dem og forsøger at rumme deres smerte. Forestillingen foregår i fire tider: 
1956, 1986, 2016 og 2020. 
 
I 1956 møder vi Ellen, der er anbragt på Sprogø og får tvangsfjernet sin datter. Datteren Vita, 
opsøger sin biologiske mor i 1986, da hun selv netop har fået en datter og er overvældet af 
følelsen af afmagt og manglende tilknytning til det lille menneske i barnevognen. I 2016 bliver 
Vita opsøgt af sin datter Erica, der det meste af sin opvækst har boet hos den kærlige og 
kontante plejebedste Magda, da Vita ikke selv magtede forældrerollen. Erica har lige fået Vita 
tvangsindlagt på psykiatrisk efter hendes sjette selvmordsforsøg, og Erica er der for at bryde 
alle bånd. Hun når imidlertid også at fortælle Vita om hendes egen nylige diagnose; ADD og 
Borderline. I 2020 kæmper Erica stadig med sine egne dæmoner og til dels med sin kæreste 
Barbara, der har født deres søn og ønsker og tror på at alt stadig kan blive ”normalt”. 



Pressemeddelelse februar 2016 
 

 
DEFEKT er en symfoni af stærke, naturalistiske dialoger om det der gør allermest ondt.  
 
"Det er nogle store spørgsmål, vi tager op i DEFEKT. Hvordan forfølger det et menneske ind i 
voksenlivet, at det er blevet tvangsfjernet som barn? Er det muligt at bryde med den sociale arv, 
der indledes, når et menneske bliver stemplet og isoleret og ikke passer ind i fællesskabet? 
Hvornår er vi syge, hvornår er vi raske, og hvor langt kan vi gå i forhold til at tackle de, der 
falder udenfor? Har vi i det hele taget et samfund, der rummer det ustyrlige og det utilpassede, 
eller har kvinderne på Sprogø bare fået nogle nye arvtagere?" – udtaler Petrea Søe, der 
iscenesætter DEFEKT og sammen med skuespillerne har arbejdet med forestillingens 
problemstillinger gennem flere workshops.  
 
 

STÆRKE KVINDER PÅ OG BAG SCENEN 
DEFEKT er skabt af et rent kvindehold: De fem skuespillere på scenen er alle kvinder. To af 
dem, Kathrine Høj Andersen og Solvej Kyung-Sook Christiansen, har fået idéen til 
forestillingen, der co-produceres mellem Teater Grob og deres eget kompagni Teater Stuk.  
 
Dramatiker Julie Maj var nomineret til en Reumert for ungdomsforestillingen FUCKING 
FATTIG (2013). Iscenesætter Petrea Søe debuterede som instruktør med DEN ALLERSIDSTE 
DANS på Mungo Park  og modtog i 2009 Reumerts Talentpris, ligesom hun i 2014 var 
Reumert-nomineret for MANDEN UDEN FORTID. Forestillingens scenograf er Lisbeth Burian, 
der senest har skabt scenografi til den anmelderroste forestilling HÅR PÅ DEN. 
 
Med DEFEKT sætter dette stærke team af kvindelige kunstnere fokus på traditionen for at 
sortere varianter af mennesker fra. DEFEKT er en historie om dem, vi ikke har plads til, om 
svære, nære relationer og om det at falde udenfor. 
 
For interview, PR-fotos og billetter: kontakt Gaden PR 
soren@gadenpr.dk / tlf. 20 63 64 12 
 
 
DEFEKT – fakta: 
 
Spilleperiode: 21. april - 21. maj 2016 man-fre kl. 20, lør kl. 17 
Teater GROB, Nørrebrogade 37, 2200 København N 
Billetter: 45-195 kr. www.teaterbilletter.dk og www.grob.dk  
 
På scenen: Petrine Agger, Kathrine Høj Andersen, Solvej Kyung-Sook Christiansen,  
Karin Bang Heinemeier, Birgitte Prins 
Manuskript: Julie Maj Jakobsen / Iscenesættelse: Petrea Søe / Scenografi: Lisbeth Burian 
Lysdesign: Raphael Frisenvænge Solholm / Lyddesign: Johannes Asbjørn Eberl Smed  
Konsulent: Birgit Kirkebæk. Co-produktion mellem Teater Grob og Teater Stuk 
Produceret med støtte fra Statens Kunstfond, Kvindernes Bygningsfond, Tuborgfondet, 
Nationalbankens Jubilæumsfond, 3F's Medie- og Kulturfond og Dramafrontens INCUBATOR-program, 
som er støttet af Bikubenfonden 

http://www.teaterbilletter.dk/
http://www.grob.dk/

