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I august 2014 præsentererede Det Konge
lige Teater dets sæsonprogram på eksercer
pladsen foran Rosenborg Slot. Det Konge
lige Kapel sad på scenen med strenge 
stemt til polerede klassikere. Operasange
re i gallakjoler sang fra Puccinis ’Tosca’. 
Trimmede dansere fra balletten viste ud
drag fra ’Svanesøen’. Man kunne næsten 
høre kronjuvelerne rasle af begejstring 
nede i slottets skatkammer. Og så var der 
Jeanett Albeck og Signe Egholm Olsen. 

Iført to ens gråblonde parykker, hårbøj
ler med røde blomster og tyk makeup 
med kraftige sorte streger om øjnene, 
skulle de give smagsprøver på forestil
lingen ’Tove Tove Tove’.

»Jeg havde sat musik til Tove Ditlevsen
teksten ’Så tag mit hjerte’, og denne dag 
ville vi udsætte den for to trompeter og en 
harmonika. Problemet var, at vi ikke vid
ste det helt vilde om trompeters mekanik, 
så vi havde smurt dem forkert. Lige inden 
vi skulle på, kom der ikke en lyd ud af 
dem. Vi gik hen til Det Kongelige Kapels 
førstetrompetist og bad om hjælp: ’Den  
siger ikke noget. Hvad skal vi gøre?’ Han 
sad der i sit fine tøj og tog det så godt. 

Han skruede lidt hist og her, og så virkede 
de. Men jeg var stadig ved at gå til af 
skræk, inden vi gik på. Men jeg ville det. 
Jeg insisterede på at stå der og sige, at det 
også var kunst. At der lå en poesi i at gøre 
sig virkelig umage inden for det hudløst 
enkle,« fortæller Jeanett Albeck. 

’Tove Tove Tove’, som Albeck og  
Egholm lavede i kollektivet Sort Samvit
tighed, blev absolut regnet som kunst.  
Anmelderstjerne regnede ned over deres 
viltre tolkning af Tove Ditlevsens liv og 
værk, og der fulgte både flere danmarks
turnéer og genopsætninger. Men scenariet 
på eksercerpladsen var mere end et frø  
til en af 2010’ernes største teatersuccesser, 
det er også et billede på det, Jeanett Al
beck er drevet af: At navigere i farvandet 
mellem musik og teater. Komponere mu
sik, spille musik, skrive en forestilling, 
spille en forestilling. Hun har etableret sig 
som et facetteret onewomanband, senest 
i forestillingen ’Brøgger’ på Østerbro  
Teater, hvor hun ene kvinde tolker det kø
delige og kønspolitiske i Suzanne Brøggers 
forfatterskab.

»Jeg er mere eller mindre bevidst gået 

ind i vanvittige oplevelser, og jeg trives 
med at kaste mig ud i noget, jeg kun ak
kurat kan finde ud af,« fastslår hun ind
ledningsvis.

Min egen skole

Det er årtiets næstsidste dag, og Jeanett  
Albeck har inviteret inden for i sin lejlig
hed for at fortælle om livet som altmulig
kvinde. Det sparsomme, grå decemberlys 
får modspil af de lyskæder, der hænger 
langs væggene i stuen. Bøger tårner sig op 
i stakke eller trykker sig mod hinanden i 
reoler. Et modelhoved bærer de lange stre
ger af løbende mascara, som har kendeteg
net looket i Sort Samvittighed. Et andet 
modelhoved bærer en forgyldt hjelm med 
inskriptionen ’Overscoring’. Ved den ene 
væg står et klaver, ved den modsatte et 
keyboard, mens der på gulvet står to har
monikaer med en guitar hvilende ovenpå. 

Det er lag på lag af musik, teater og lit
teratur. Midt i det hele er hun oplagt til  
at fortælle. Måske fordi hun glæder sig til, 
at det er overstået, så hun kan komme i 
Tivoli med sin datter. Som barn blev hun 
selv slæbt alverdens steder hen. Hendes 
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østrigske farfar var professor i teaterviden
skab, og fastrene Jytte og Irene tog hende 
gerne med ind og se opera, ballet og 
avantgardeteater. Og gennem sin syv år 
ældre søster, skuespilleren Christine Al
beck Børge, der er uddannet på Odense Te
ater, fik hun syn for, at det at udtrykke sig 
kunstnerisk faktisk var en levevej. Men 
Jeanett Albecks egen vej blev en anden og 
mere kringlet. Først var hun en nervøs 
klaverelev i Værløse. Faktisk så nervøs, at 
hendes mor bekymret prøvede at få hende 

til at stoppe. Men Jeanett Albeck holdt 
fast. Siden blev hun en søgende højskole
elev i Toftlund. 

»Jeg gik rundt og havde sådan en for
nemmelse af, at jeg gerne ville arbejde 
mellem musik og teater. Men det skulle 
ikke være musical. Dengang føltes teatret 
mere opdelt, og alt det med at lave teater
koncerter eller forestillinger, hvor musik
ken var helt integreret i det dramatiske, 
var slet ikke så udbredt.«

En tanke rammer hende, og hun griner, 

inden hun efter et øjebliks tøven siger:
»Noget af det første, jeg lavede, var faktisk 
at være bakkesangerinde. Jeg blev  
anbefalet det af en lærer, og jeg tog derud 
uden at ane noget som helst om, hvad det 
handlede om. Der mødte jeg Øyvind 
Ougaard, og vi øvede et par af de der vi
ser.«

Hun synger en linje:
»Kan du ikke få den højere op, Mari

nus?«
»Sådan noget.«

JEG ER MERE ELLER MINDRE 
BEVIDST GÅET IND I 
VANVITTIGE OPLEVELSER
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Efter en tur i radiobilerne med Øyvind 
Ougaard var der audition. Jeanett Albeck 
var 19 år, den yngste af de faste bakkesan
gerinder var i begyndelsen af 30’erne, og 
det hele foregik foran publikum.

»Publikum kunne jo sangen langt bedre 
end mig, hvilket var en mærkelig oplevel
se. Men bagefter sagde Dot Wessman, at 
jeg var ansat. Selv om jeg ser mig selv som 
ret avantgarde i hovedet, elsker jeg også 
det folkelige aspekt i et kunstnerisk ud
tryk. Som når man bare synger sammen 
uden forbehold. Og at stå derude krævede 
et ekstremt nærvær. Jeg kunne ikke bare 
stå og synge lækkert.«

Men hun fandt ikke ro på Bakkens Hvi
le. Det krævede en tur til Frankrig og stu
dier på Centre Artistique International – 
Roy Hart, før hun fik hul på et kunstne
risk sprog. Skolen bygger på erfaringerne 
fra en tysk førsteverdenskrigsveteran, der 
brugte sangen og talen til at behandle sine 

traumer fra skyttegravene. Vægten lå på 
det ekspressive og på at forløse performe
rens stemme. For Albeck handlede det 
imidlertid også om at finde ud af, om hen
des stemme overhovedet kunne bruges. 

»Jeg spurgte en af mine lærere: Jeg prø
ver at finde en måde at arbejde både med 
musik og det performative. Hvad skal jeg 
gøre, når jeg kommer hjem og rammer ind 
i alle institutionernes kasser? Hun svarede, 
at jeg måtte sige til dem og mig selv, at jeg 
var ’an explorer of art.’ Og det var jo nemt 
for hende at sige, men det betød faktisk 
noget for mig at få dét at vide dér i sol
skinnet langt ude på det franske bøhland.« 

Tilbage i Danmark fik Jeanett Albeck 
brug for pejlemærket, da hun kom på Ryt
misk Musikkonservatorium i København, 
hvor hun, som hun siger, ’mødte mange 
mure’. En af dem ramte hun under en un
dervisningstime i scatting. Til stede var en 
pianist og en profileret dansk jazzmusiker. 
Jeanett havde fået den idé at scatte, som 
Marilyn Monroe ville have gjort.

”»Det var jo bare et eksperiment, og jeg 

syntes, det havde et offpotentiale. Men 
jazzguruen afbrød sessionen og var helt i 
chok. Efter halvandet år stoppede jeg, for
di jeg fik mange jobtilbud, og der lovede 
jeg mig selv, at jeg ville være min egen 
skole: Jeg skulle hele tiden bestræbe mig 
på at lære noget nyt og så lidt som muligt 
læne mig ind i ting, jeg allerede kunne.«

En god karmalov

Her trækker Jeanett Albeck et par streger  
i sandet. For det første er hun ikke tilhæn
ger af, at man bliver en kunstnerisk gene
ralist, der kan en smule af det hele, men 
ingenting virkelig godt. Hun er absolut 
for, at man nørder i bund. For det andet 
gør hun sig ingen forestillinger om, at det 
har været en fordel, at hun både kompone
rer, skriver og spiller. Tværtimod har det 
skabt noget forvirring hos omverdenen, 
hvorfor hun har måttet væbne sig med tål
modighed i stedet for blot at fokusere på 

ét af sine felter. Og for det tredje har det 
ikke været en udpræget solotur – det har i 
høj grad foregået i samspil. Sort Samvittig
hed har været et centralt fællesskab, hvor 
de har kunnet læne sig ind i hinandens 
nervøsitet, og hvor mottoer som ’Der fin
des ingen fejl’ og ’Hellere alt for meget end 
lidt for lidt’ har skabt vide rammer for ud
vikling. Når hun har siddet alene med no
get, har hun samtidig været god til at bede 
om hjælp.

»Jeg har altid spillet lidt højt spil, fordi 
jeg har sagt ja til en masse, jeg endnu ikke 
beherskede. Helt lavpraktisk: På et tids
punkt skulle jeg producere musik til en 
forestilling på Det Kongelige Teater, og jeg 
kendte kun det primitive program Garage
Band. Nu skulle jeg arbejde i Logic, så jeg 
måtte finde folk, der kunne lære mig det. 
Lige nu sidder jeg og skriver musikken til 
’Hobitten’, som er Det Kongelige Teaters 
store sommerforestilling. Der skal blandt 
andet skrives 40 minutters scoremusik, 
som Det Kongelige Kapel skal indspille. 
Det kræver, at jeg får hevet nogle folk ind, 

der kan give deres besyv med. Og det er en 
god karmalov altid at hjælpe andre, for 
man får altid brug for hjælp selv.«

Mit livs bedste beslutning

Over keyboardet dér ved den ene væg 
hænger små sedler med huskeregler skre
vet med tusch. ’Det er ikke, hvad jeg gør, 
men hvordan jeg gør det.’ ’Stop op og træk 
vejret.’ ’Tag en pause.’ Flere af dem er illu
streret med et lille sort hjerte.

»Der kunne godt hænge nogle flere,« 
konstaterer Jeanett Albeck.

Sedlerne røber bagsiden ved at have 
etableret sig som en kunstnerisk blæk
sprutte, der stadig har en nervøs pige i sig, 
der ikke vil dø, og som i tillæg insisterer 
på at nørde i bund: Sidste år gik Jeanett 
Albeck ned med stress og angstanfald. 

»Det var et ægte kollaps, og der var ikke 
andet at gøre end at overgive mig til det 
og se mit liv fra en anden vinkel. Efter
hånden som jeg krattede mig tilbage, gik 
jeg i gang med at forberede ’Brøgger’. Hun 
er også den her flydende størrelse, både  
i det store perspektiv og i det helt nære. 
Som jeg endte med at sige i forestillingen: 
’Man kan tage mig hvor som helst, men 
aldrig på ordet.’ Hun skifter ham hele  
tiden,« fortæller hun og glider over i sin 
arbejdsproces:

»Jeg startede med at læse, læse og læse. 
Og så begyndte jeg at klippe ordene sam
men, og så kom musikken af sig selv. Så
dan er det altid. Ordene først.«

Når hun som i ’Brøgger’ løser flere opga
ver – komponist, skuespiller, manuskript
forfatter – bliver hun lønnet for hver del. 
Hun er altså ikke en billig pakkeløsning 
for landets teatre. Og hun mærker klart 
forskellen på de forskellige processer.

»Der er mentalt stor forskel på at skrive 
noget og på at udøve det. I det udøvende 
skal man lære udenad og stå til rådighed 
for instruktørens idéer. Det kræver eks
tremt meget nærvær, men det er mere 
konkret sammenlignet med hele skabel
sesdelen. Altså, når jeg går i gang med at 
skrive musik eller manus, aner jeg ikke, 
hvad det ender med, og hvor lang tid det 
tager,« forklarer hun.

»For et par år siden troede jeg, jeg var 
ved at få Alzheimers, og jeg ville gerne ud

”Hele mit arbejdsliv har 
jeg dobbeltbooket mig selv.”



redes. Men neurologen sagde, at jeg i hvert fald ikke 
havde Alzheimers. ’Det lyder for det første som om, at 
du har forhøjet stresshormon i kroppen. For det andet 
lyder det som om, du er for meget i højre hjernehalv
del.’ Det passede med, at jeg havde sådan et billede af, 
at jeg har en masse døre, som står åbne og skal luk
kes,« fortæller Jeanett Albeck.

Men nu hænger der altså en håndfuld sedler, der 
skal hjælpe hende til at holde trækken fra de åbne 
døre ude. I samme ombæring tog hun, hvad hun kal
der sit livs bedste beslutning ved at få en manager, 
nemlig Gitte Lorentsen. 

»Hele mit arbejdsliv har jeg dobbeltbooket mig selv. 
Jeg skal virkelig koncentrere mig for at huske, hvad 
jeg skal i morgen. Og jeg får nogle gange forespørgsler 
om, hvad jeg skal om tre år. Det er drænende, at der  
er så mange praktiske ting, man skal løse, når man er  
i gang med en kreativ proces.«

Den meste konkrete proces lige nu er kompositio
nerne til ’Hobitten’. Og den type rene 
komponistop gaver ligger løbende side 
om side med projekter a la ’Brøgger’ – 
en forestilling der bliver sat op igen til 
august. Derefter, ja hvem ved. Jeanett 
Albeck siger, at hun nok søger videre 
der, hvor det folkelige møder avantgar
den. I perioder har hun forsøgt at lukke 
ned for teateropgaverne og give den 
som ren musiker – først som frontper
son i bandet O’Hara, siden som solist i 
eget navn. Det har blandt andet ført til 
en koncert på Roskilde Festival. Men 
hun bliver ved med at drive tilbage i 
den blandede zone mellem musikken 
og teatret. Hun nævner i samme ånde
drag sin fascination for Bisse. Hvordan 
han kan stå helt outreret i et forsam
lingshus og alligevel ramme mennesker 
helt rent. 

»Så jeg kommer jo til at søge hen 
mod nogle grænser. Igen,«  
siger hun og finder et Susanne Brøgger 
citat frem. Hun læser op:

»Jeg har heller aldrig kunnet tage 
hinkeruder alvorligt. Selvfølgelig tør jeg 
ikke træde på stregen, jeg kan bare ikke 
lade være, det er noget fysisk. Sæt en 
streg et sted, hvor som helst langt pok
ker i vold ude i horisonten, en fuldkom
men lige gyldig streg, jeg skal nok være 
der med størrelse fyrre og jokke på den. 
Ellers får jeg åndedrætsbesvær.«

JEANETT ALBECK
Født i 1981, opvokset i Værløse.
Modtager af Teaterpokalen 2019 for ’Brøgger’.
Modtager af Carl Prisen i 2018.
Modtager af Tove Ditlevsen Prisen i 2017.
Vinder af Årets Reumert i kategorien Årets Musikforestilling for 
’Hvid Magi’ og ’Tove Tove Tov e’ med Sort Samvittighed samt 
nomineret for ’Brøgger’ og ’Er der nogen?’.
Kapelmester på Jarls Quizshow på TV2 Charlie.
Komponist og medvirkende i ’Cirkus Summarum’.
Komponist for en lang række forestillinger på danske teater  
– i 2020 på ’Hobitten’ på Det Kongelige Teater.
Solist i eget navn.
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