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Sammendrag 
 
Musical er en teaterform, der består af hovedelementerne sang, dans og skuespil. Handlingen 

formidles altså igennem musik og dialog. Musicalgenren kan defineres udfra otte 

undergenrer: Book-, Revue-, Jukebox-, Concept-, Rock/pop-, Autobiographical-, Non-

Autobiographical- og Film musicals. Musicalgenren har formelt eksisteret siden premieren af 

”Showboat” i 1927, men genren udsprang af vaudevillerne og burlesque, og siden har den 

været igennem forskellige perioder og æra’er. Jukeboxmusicalen er en af musicalgenrens 

mest kendte og har en anden indgangsvinkel end de fleste andre, idet publikum øjeblikkeligt 

kan genkende sangene. Derudover udmærker de sig også ved at opdigte eller genskabe en 

handling udfra en musikkunstners bagkatalog. Derfor er formålet med denne opgave at 

undersøge, hvilke aftryk jukeboxmusicalen sætter hos sit publikum, hvordan det 

kommercielle islæt påvirker genren, hvorfor nogen jukeboxmusicals fungerer godt i formatet, 

hvorimod andre mislykkes, samt hvad genren betyder for musicalindustrien generelt. 

Opgaven vil blive besvaret ved hjælp af litteraturstudie med musicalen ”Mamma Mia!” som 

hovedfokus.  
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1 Indledning 
 
En jukeboxmusical er betegnelsen på en musical, hvor sangene består af allerede eksisterende 

sange fra en musikers bagkatalog. Det er ofte en bestemt genre, musicalen repræsenterer, 

hvorfor alt fra pop, rock, country, soul, jazz og hiphop kan belyses. Jukeboxmusicalen kan 

overordnet tage en ud af tre former: Biografisk, hvor musicalens handling er baseret på 

kunstnerens eget liv i kronologisk- og/eller opbrudt rækkefølge, Tribute, der fejrer en 

kunstners værk, f.eks. som en teaterkoncert eller en Original handlingsbaseret, der tager 

udgangspunkt i en musikers sange med original handling. Jukeboxmusical-genren har ry for 

at være en stor pengemaskine og baserer sig på at være drevet kommercielt. Genren har 

eksisteret siden 1970’erne, men det var først med premieren af ”Mamma Mia!”, at 

populariteten virkelig tog fart, og senere er der kommet talrige til. (Jukebox Musicals, u.å) 
 

1.1 Baggrund for valg af tema 

 

Jeg ønsker at belyse jukeboxmusicalen som genre og undersøge årsagen til dens popularitet 

og mæle. Jeg har altid været fascineret af denne genre, der formår at kombinere en 

musikkunstners/bands musikalske arbejde og udtryk igennem enten en faktuel eller fiktiv 

handling. Jeg ønsker at undersøge succes qua fiasko. Skyldes det handlingen, musikken 

oversat til et musicalformat eller noget helt tredje?  

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i musicalen ”Mamma Mia!”, da jeg holder utrolig meget af 

handlingen og sammensætningen af musik og dramatik. Jeg har, som donorbarn og qua min 

opvækst med en alenemor, altid kunne spejle mig i historien, og ABBA’s musik som 

lydbillede har understøttet dette på fineste vis. Ydermere ønsker jeg også at undersøge 

jukeboxmusicalens betydning for populariteten af musicalindustrien generelt hos den brede 

befolkning. 

 

1.2 Problemstilling 

Min problemstilling baserer sig på ovenstående og lyder derfor således: 

 

Hvad skyldes musicalen ”Mamma Mia!”’s kommercielle succes, og hvilken rolle har 

jukeboxmusicalen spillet for udbredelsen af musicalgenren hos det brede publikum?  
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1.3 Afgrænsning 

 

Det er tillokkende at undersøge mange forskellige jukeboxmusicals og udvælge anmeldelser 

og udarbejde spørgeskemaer, for at inddrage almenmands holdninger til forestillingerne, men 

dette arbejde bliver for omfattende, hvorfor jeg har udvalgt ”Mamma Mia!” som mit 

hovedfokus. Hvad angår spørgsmålet om popularitet af musicalgenren, har jeg primært haft 

Danmark for øje, da Danmark er det land, jeg har bredest kendskab til, hvad angår 

musicalkulturen, og musicalgenren i USA og Storbritannien udgør en hel folketradition. 

”Mamma Mia!” er som, måske bekendt, udgivet på både teaterform og som filmmusical. Jeg 

vil i opgaven primært have fokus på teaterforestillingen. For at specificere begrebet 

kommercielt, menes i denne sammenhæng, at musicals, og specielt jukeboxmusicals, er drevet 

økonomisk, hvilket også er noget, genren har ry for, hvorfor jeg ønsker at nuancere dette. 

 

1.4 Opgavens disposition 

 

Analysen indledes af en grundlæggende forståelse for musicalen ”Mamma Mia!”, heriblandt 

ABBA’s historik, musikstil og betydning for fans/befolkningen. Tidsperioden, musikken er 

blevet til i, vil også forklares, og selve opbygningen af en jukeboxmusical, og hvilke 

elementer, der er vigtige at have for øje, vil også blive beskrevet. Dette baseres på min 

hovedkilde ”Ny Dansk Musikdramatik – kunstnerisk udviklingsvirksomhed” af Liv Stevns og 

Thomas Agerholm (2017), hvorefter ”Mamma Mia!” analyseres udfra analysepunkterne. Det 

vil herefter blive diskuteret med inddragelse af anmeldelser og publikumsreaktioner. Slutteligt 

vil der drages en konklusion.  
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2 Metode 
 

Litteraturstudiet som metode går ud på at benytte litteratur til at belyse et emne og en 

problemstilling. Der vil ofte findes en del relevant litteratur, der vedrører det aktuelle emne. 

Man skal være sikker på, man med litteraturstudiet beviser, at man definerer spørgsmålet, 

man ønsker at undersøge (problemstillingen), udfører søgning efter litteratur, have et 

kildekritisk mindset, basere forklaringerne på data og resultater og præsentere informationen 

på en tilgængelig måde. Litteraturstudie består af to forskellige typer: Systematisk oversigt 

eller samfundsrelaterede oversigter. I min besvarelse vil jeg benytte mig af den systematiske 

oversigt, der struktureres efter IMRaD-modellen: Introduktion, materiale og metode, 

resultater og diskussion. (Universitetet i Oslo, 2016) 

 

Jeg har i opgaven benyttet mig af bøger. Derudover har jeg understøttet min besvarelse med 

artikler, og i diskussionen har jeg ydermere gjort brug af publicerede anmeldelser vedrørende 

opsætninger af ”Mamma Mia!” på West End, Broadway og i Danmark. Jeg har også været i 

dialog med ophavsmændene til nye danske jukeboxmusicals, som jeg inddrager i teori- og 

analysedelen. De mest gængse søgeord, jeg har benyttet mig af er ”Jukebox Musical”, 

”Mamma Mia Review”, ”Musicaludvikling i Danmark” og ”Jukebox Musical Definition”. 

Mange af kilderne er på engelsk, da udvalget af kilder på dansk er begrænsede. Her har min 

hovedkilde været en af de eneste bortset fra få artikler, udvalgte danske anmeldelser og 

kommentarer på Facebook.  
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3 Teori og analyse 
 

3.1 Værdien af jukeboxmusicals 

 

Musicalgenren har formelt eksisteret siden premieren af ”Showboat” i 1927 og er født 

gennem et mix af opera, operette, vaudeville og burlesque. (Bikset, 2020) Musicalgenren 

består oftest af otte undergenrer: Book-, Revue-, Jukebox-, Concept-, Rock/pop-, 

Autobiographical-, Non-Autobiographical- og Film musicals. Musicalhistoriens store 

succeser er ofte baseret på kendte romaner, film eller historiske begivenheder. Det inkluderer 

en form for referencefaktor, der tiltrækker et bredere publikum. (Hughes, 2021) 

Jukeboxmusicalen er i de fleste tilfælde en produktion, hvor der ikke indgår original musik. 

(Monde, 2012,  side 1277) En undtagelse kan være, at musikeren, hvis bagkatalog bliver 

benyttet, komponerer en ny sang til den pågældende forestilling. Jukeboxen, som genren er 

opkaldt efter, er en maskine, der blev brugt til at afspille populær musik for samtiden. Olga 

Lisa Monde, der har skrevet artiklen ”Jukebox-Musical: The State and Prospects”, påpeger, at 

fænomenet med forskellige typer jukeboxmusicals for en enkel musicalgenre er unikt. 

Værdien af musicals, der hylder udgivet musik og holder det ”i live” er vigtigt. Hvis det er en 

biografisk jukeboxmusical, rekreerer den en bestemt tidsperiodes stemning og kultur, hvilket 

blandt andet kostumer, scenografi, rekvisitter, special effects og lyd bidrager til. Derfor kan 

denne form for jukeboxmusical også kaldes levende billeder af den musikalske historie. 

Ydermere mener Olga Lisa Monde, at jukeboxmusicals med en original handling formår at 

promovere musicalen som genre. Dette skyldes specielt, at producere er vilde med at opsætte 

denne type, da den kombinerer to primære komponenter af succesfulde kommercielle 

produktioner: En klar interesse fra publikum omkring legenderne inden for musikindustrien af 

det 20.- og 21. århundrede og kvalitetslibretto, hvilket ofte garanterer en win-win-investering 

i at producere en holdbar og spektakulær musical (Monde, 2012, side 1280).  

 

Olga Lisa Monde understreger, at vigtigheden af jukeboxmusicals i forhold til den globale 

musikhistorie er essentiel, da jukeboxmusicals ikke blot formår at forevige mindet om den 

pågældende musiker, men også bevarer musikken og sangstilen inden for en bestemt historisk 

periode. (Monde, 2012, side 1277) John R. Severn, der har udgivet bogen ”Shakespeare as 

Jukebox Musical” sammenligner store dramatikeres indgangsvinkler med jukeboxmusicalens. 

Jukeboxmusicals har en anderledes tilgang til sit publikum. De inviterer sit publikum ind og 
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har en form for samtale med dem snarere end, at de indeholder faste og identificerbare 

betydninger. Den tilgang deler samme grundlag som f.eks. Mikhail Bakhtins dialogiske 

tekster, Bertolt Brechts dialogiske teaterprincipper, Roland Barthes overførbare tekst og 

Umberto Ecos åbne tekst. (Severn, 2018, kapitel 6) 

 
 
3.2 Folkelighed og nære diskurser 
 
 
Ifølge Liv Stevns, der er musicalperformer og har forsket i jukeboxmusicals, og Thomas 

Agerholm, der er instruktør og musicaludvikler, forefindes en dramatisk præmis i samspil 

med popkulturens koncertformer, som skaber en spænding mellem to forskellige og nære 

diskurser. I en opbrudstid, hvor musikdramatik byder på en blanding af former, genrer og 

diskurser, ses det, at publikum relaterer og reflekterer emotionelt, sanseligt og intellektuelt, 

hvad enten, det er bevidst eller ubevidst. Fra Den Store Danske fra 2016 om folkelighed, 

skriver Thomas Harder, at man som publikum higer efter det kendte og folkelige, men 

udfordrer med fortællelag og sceneteknologiske virkemidler: ”Folkelighedsideologien er en 

demokratisk, konsensussøgende, antiautoritær indstilling, der søger at skabe en reel lighed 

mellem alle.” Det er hentet fra Agerholm og Stevns, 2018, og Liv Stevns og Thomas 

Agerholm nævner yderligere, at ”folkelighed er samhørighed mellem mennesker inden for et 

geografisk område.” (Agerholm og Stevns, 2018, side 58) Minder spiller en stor rolle for 

publikums resonans. Minder om forgangne tider, familieforhold, højtider, traditioner og 

situationer. Der opstår en stimulans, der ikke nødvendigvis er rettet mod en bestemt 

målgruppe, men som opfordrer til samspil mellem generationer. I teateret har man en fælles 

oplevelse. (Agerholm og Stevns, 2018, side 59) Man kan ikke se det på internettet, hvilket er 

en kontrast til f.eks. sociale medier, der fylder utroligt meget i folks hverdag og bevidsthed i 

2022.  

Liv Stevns og Thomas Agerholm beskriver, at koncerter får publikum til at føle en 

samhørighed, hvilket også musicals gør, og på pop- og rockscenen fandtes og findes stadig en 

tendens på selviscenesættelse og udvidet performance blandt verdensstjernerne, som f.eks. 

Freddie Mercury i Queen eller David Bowie, der skabte sin koncertalias Ziggy Stardust. 

(Agerholm og Stevns, 2018, side 26)  

Teaterkoncerten er en forestillingstype, hvor enkeltstående musiknumre bindes sammen til et 

idebaseret forløb. (Eigtved, 2012) De blev berømte og populære i Danmark i 1980’erne og 

1990’erne for den ekstraordinære scenografi, pompøse kostumer og usædvanlige 
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musikarrangementer af kendte sange, der skabte en fælles stemning. Teaterkoncerten gjorde 

det, musicalen havde svært ved: Den skabte musikteater i et abstrakt rum og gav plads til 

publikums egen fortolkning og historie. (Agerholm og Stevns, 2018, side 28)  

 

3.3 Historik for musicals i Danmark 

 

Musicaltraditionen i Danmark opstod i 1960’erne. Før dette havde Danmark operetter, 

politiske revyforestillinger eller skuespil på plakaterne, og der var altså en større opdeling af 

teatergenrerne. 1970’erne var den store opbrudstid, hvad angår kønsroller og samfundets 

opbygning. Emner som miljøbekymring, ligestilling, vedvarende energi og deleøkonomi 

optog store dele af den danske befolkning. Græsrodsbevægelser på venstrefløjen gik til kamp 

for stærke fællesskaber og udfordrede synet på kernefamilien ved at afprøve nye boligforhold 

og familieformer. (Andersen, 2016) Fra bogen ”Det Populære Musikteater” pointerer Michael 

Eigtved, at rockmusicalen ”Hair” revolutionerede publikumsinteressen med sit hippie-

ungdomsoprør og kommentar til samfundet, i 1968 i Danmark: ”Teatret blev et kultsted, hvor 

den pulserende rytme, oprør, de flygtige forbindelser og meget mere dyrkedes som ritual.” 

Citeret fra Agerholm og Stevns, 2018. I Danmark bliver 1980’erne ofte kaldt for 

”usikkerhedens årti”. Det var præget af økonomisk krise og frygt for atomkrig. Mange 

familier blev opløst og par skilt, og den nye HIV-virus spredte stor frygt. (Andersen, 2017) 

Derfor stagnerede også importen af musicals, men danske musicalkomponister som f.eks. 

Sebastian tog skeen i egen hånd og skabte musicals, der stadig er populære i Danmark i dag. 

(Agerholm, Thomas og Stevns, Liv, 2018, side 13) I 1990’erne blev megamusicalen som 

koncept enormt populær på West End og Broadway med musicalkomponister som f.eks. 

Andrew Lloyd Webber. Megamusicalen er en episk, dramatisk produktion med 

tilbagevendende melodier i et gennemsunget partitur. (Sternfeld, 2006) Det blev også 

populært i Danmark, og man importede mange megamusicals. Den var med til at definere 

musical som begreb for danskerne, og Liv Stevns og Thomas Agerholm mener, at det i dag er 

den musicalgenre, mange danskere identificerer med musicals. (Agerholm og Stevns, 2018, 

side 13) Senere har også udviklingen af jukeboxmusicals præget de danske musicalscener, 

hvor Fredericia Teater har været foregangsmænd for skabelsen af danske jukeboxmusicals 

med premieren af Shu-bi-Dua – the Musical i 2015. (Agerholm og Stevns, 2018, side 1) 
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3.4 ”Mamma Mia!” 

 

”Mamma Mia!” er en original handlingsbaseret jukeboxmusical bygget på sange af ABBA. 

Den havde verdenspremiere den 6. april 1999 på Prins Edward Theatre i London. Den er set 

af over 65 millioner mennesker, har solgt over 40 millioner billetter på verdensplan, er oversat 

til 16 forskellige sprog og har spillet i 440 storbyer indtil videre. (Lloyd, Phyllida, 2021; 

Garrington, Paul, 2020) ABBA var og er fortsat, efter deres revival, en popgruppe, der blev 

verdenskendt efter deres medvirken i det europæiske Melodigrandprix i 1974 med nummeret 

”Waterloo”. Gruppen består af Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus og 

Agnetha Fältskog. Kvinderne agerer forsangere, og mændene skriver musikken og 

akkompagnerer på guitar og keyboard. ABBA’s musik er opbygget af musikalske 

genbrugselementer fra 1960’ernes pop og rock. Musikken, der er en forening af de tidligere 

pop/rock-elementer, viste sig at opnå stor succes som en ny form for pop, for ABBA’s 

bagkatalog har inspireret millioner af fans og mennesker verden over og gør det stadig den 

dag i dag. (Sneum, 2020)  

 

Handlingen i ”Mamma Mia!” minder om plottet fra filmen ”Buona Sera, Mrs. Campbell” fra 

1968. Den udspiller sig på en lille græsk ø, Kalokairi. Her bor moderen Donna Sheridan med 

sin 20-årige datter Sophie. Sophie skal giftes med sin kæreste Sky, og de hjælper med at 

fuldføre renoveringen af det hotel, Donna drømmer om at gøre aktuelt. Donna har 21 år 

forinden haft et romantisk møde med tre vidt forskellige mænd, Sam Carmichael, Bill 

Anderson og Harry Bright, der nu bliver inviteret af Sophie til hendes bryllup, da hun ønsker 

at finde ud af, hvem der er hendes far. Det ved Donna dog ikke, og hun bliver skræmt ved 

mødet af de tre mænd, hvor specielt Sam stadig har en speciel plads i Donnas hjerte. Donna 

opdager det i løbet af handlingen og bliver chokeret, og Sophie mener, at hun ved at finde 

sine mulige tre fædre, også finder sit sande jeg. Det er dog langt fra sikkert. (Dietz, 2017, side 

71-72) Manuskriptet er skabt af Catherine Johnson efter idé af producer på forestillingen, 

Judy Craymer. Ifølge Catherine, er det en stor overraskelse, at musicalen ville blive en succes 

og sælge mange billetter. Men produktionen har vist sig stik modsat: “My agent called me 

and told me this idea was going around and we both laughed, you know, “it’s a new musical 

about the ABBA hits”, we both thought the idea was extraordinarily funny.” Catherine vidste 

ikke, om Benny Andersson og Björn Ulvaeus ville godkende hende til at skrive manuskriptet, 

og de var generelt meget kræsne, hvad angik det kommende projekt. Catherine var nødt til at 

overbevise dem med den rigtige idé og historie, og det var vigtigt, at Benny og Björn kunne 
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være tæt med produktionen. Det var et bevidst valg fra Catherines side, at handlingen skulle 

dreje sig om en singlemor. På tidspunktet for manuskriptets tilblivelse i slutningen af 

1990’erne, var enlige mødre i medierne udskældte, og man mente, at de ikke var andet end 

drænende for samfundet. Men der er jo heldigvis flere sider af en sag, og det ønskede 

Catherine at belyse. Derfor var det vigtigt for hende, at historien skulle omhandle en 

arbejdende mor, der elskede sin datter ubetinget, men selvfølgelig også med de udfordringer, 

der kan følge med ved at være eneforælder. Den del var baseret på Catherines eget forhold til 

sine børn. (Coates, 2012) 

I modsætning til tidligere jukeboxmusicals baseret på poprepertoire, havde ”Mamma Mia!” en 

fiktiv handling og var altså ikke en biografisk jukeboxmusical. Björn og Benny støttede 

produktionsholdet ved at tilpasse nogle af sangteksterne, så historien blev prioriteret. Mange 

producenter forsøgte at kopiere jukeboxmusical-modellen med original handling. Her blev 

”We Will Rock You” og ”Our House” succeser, hvorimod “Desperately Seeking Susan” og 

“They Are A’ Changin” har været kommercielle fiaskoer. (Mamma Mia! and the Rise of the 

Jukebox Musical, u.å) 

 

3.5 Opskriften på en vellykket jukeboxmusical 

 

Liv Stevns og Thomas Agerholm undersøger jukeboxmusicalens paradoks mellem, hvordan 

den genkendelige popmelodi ræsonnerer i publikum, og hvordan den skal anvendes i 

dramaturgisk sammenhæng, for at skabe en scenekunstnerisk oplevelse i projektet: ”Ny 

Dansk Musikdramatik – kunstnerisk udviklingsvirksomhed”. Da der forefinder en dramatisk 

præmis mellem diskurserne popmusik og det teatralske i en jukeboxmusical, er forbindelsen 

mellem manuskriptet, sangteksterne og partituret altafgørende. Pop er transcenderende og 

betegner en almen holdning eller stemning: ”A song can degrade your culture, debase your 

language.” – Yip Harburg. Citatet er hentet fra Agerholm og Stevns, 2018. Det er foranderligt 

og ændres i forhold til tiden og tendenser. Kunst er også transcenderende og kan overraske. 

Det afhænger i højere grad af den enkeltes oplevelse. Folkelighed ses som en kollektiv 

oplevelse, der resulterer i samhørighed. (Agerholm og Stevns, 2018, side 7) 
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Derfor har projektet udviklet en diskurs for et spændingsfelt mellem disse:               

             

                                 Pop (stimulerende) 

 

 

 

 

 

Folkelighed (kollektivt)                            Kunst (transcenderende)  

(Agerholm og Stevns, 2018, side 8) 

 

Der findes forskellige metoder, hvorpå, man kan dramatisere sange, der i forvejen er skrevet. 

Vigtige elementer: Placeringen af sangene i manuskriptet, valg af karakter til at synge netop 

den udvalgte sang, musikarrangement og opbrud af sang. (Agerholm og Stevns, 2018, side 

34) 

 

I ”Mamma Mia!” fungerer ABBAs popmusik stimulerende, da sangteksterne er skrevet 

allerede i 1970’erne og 1980’erne, men tilpasset af Björn og Benny til handlingen. Dette er 

alfa og omega for en jukeboxmusicals succes, da popsangens udvikling er cirkulær og oftest 

ses i formen A-B-A-B-C-B og er skrevet ud for ”one persons point of you”, altså kunstnerens. 

(Agerholm og Stevns, 2018, side 21)  

 

Udviklingen i en popsang (Agerholm og Stevns, 2018, side 24):                                                          

 

 

 

 

 

 

Sangteksten er derfor ikke oprindeligt skrevet til en rolle som i en musical med originale 

sange og originalt manuskript, hvor sangene oftest efterlader publikum i en ny tilstand, 

hvorfor sangen leder naturligt handlingen videre i konkret eller overført betydning. 

(Agerholm og Stevns, 2018, side 15)  
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Udviklingen i en musicalsang (Agerholm og Stevns, 2018, side 24): 

 

 

 

 

 

Hvis man ser på den originale ”Honey Honey”-sang fra ABBA og sammenligner den med 

”Honey Honey”-sangen i musicalen, er sangteksten markant tilpasset handlingen. Sangen er 

oprindeligt en klassisk kærlighedspopsang, hvor jeg-personen drømmer om en mand, jeg-

personen er forelsket i, hvor sangen i musicalen understøtter Sophies fortælling til sine to 

veninder om Donnas kærlighedseventyr, hun har opdaget i Donnas gamle dagbog, hvilket gør 

den til en andenhåndsberetning.  

Et eksempel på dette kan ses i den sidste strofe:  

 

”I'd heard about you before 

I wanted to know some more 

And now I'm about to see 

What you mean to me” (Johnson, Catherine, 1999) 

 

Den sidste strofe markeres af Sophie og musikken toner ned, hvorimod slutningen på den 

originale: 

 

”I'd heard about you before (I'd heard about you before) 

I wanted to know some more (I wanted to know you some more) 

And now I know what they mean, you're a love machine Oh, you make me dizzy” (Ulvaeus, 

Björn og Andersson, Benny, 1974) 

 

, fortsætter som normalt, og musikken og vokalen fader langsomt ud, hvilket også er et 

ABBA-træk, men ikke noget, man oplever i musicals generelt. Kun ved særlige øjeblikke i 

handlingen.  

 

 

 

 



 13 

Ydermere er C-stykket i den originale sang helt undladt i musicalversionen: 

 

 ”I don't wanna hurt you baby, I don't wanna see you cry 

So stay on the ground girl, you better not get too high 

But I'm gonna stick to you boy, you'll never get rid of me 

There's no other place in this world where I rather would be” (Ulvaeus, Björn og Andersson, 

Benny, 1974) 

 

, men er erstattet af replikker, hvor Sophie giver en yderligere forklaring på, hvorfor hun har 

inviteret hendes tre mulige fædre til sit bryllup. Det anviser også, at Sophie tager en ligeså 

stor ejendel af informationen i dagbogen, hvilket er et tydeligt bevis på, at sangen er tillagt 

betydning i forhold til handlingen. Det skaber derfor et intertekstuelt rum. Alle versene i 

musicalversionen indledes med “Honey, Honey…” og har ikke en egentlig popopbygning, 

som i den originale. Her har Björn og Benny tilpasset sangen, så den appellerer mere til en 

musicalsang-opbygning. Liv Stevns og Thomas Agerholm understreger, at det er vigtigt, at 

overgangen fra tale til sang forekommer organisk, og at sangene udfylder kravene til blandt 

andet I Want-sang, der beretter om hovedrollens mål i forestillingen og 11 o’clock-sang, der 

beskriver hovedrollens forløsning i slutningen af musicalen. (Agerholm og Stevns, 2018, side 

34) Det er ”Honey Honey” et glimrende eksempel på, hvad angår Sophies I Want-sang; at 

finde sin far. Donnas I Want-sang er ”Money, Money, Money”, hvor hun fortæller, hvordan 

hun ønsker sig en mand og flere penge til at realisere sin drøm for: 

 

“A man like that is hard to find but I can't get him off my mind 

Ain't it sad 

And if he happens to be free I bet he wouldn't fancy me 

That's too bad 

So I must leave, I'll have to go 

To Las Vegas or Monaco 

And win a fortune in a game, my life will never be the same...” (Johnson, Catherine, 1999) 

 

Det med manden er nok nærmere ubevidst end bevidst, udfra handlingen at læse. Sophies 11 

o’clock nummer er ”The Name of the Game”, der beretter om Sophies usikkerhed ved at finde 

ud af, hvem der er hendes far. Er det overhovedet det, der gør hende til den person, hun er?  
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Eller skal hun finde sandheden i sig selv?: 

 

”What's the name of the game 

Does it mean anything to you 

What's the name of the game 

Can you feel it the way I do” (Johnson, Catherine, 1999) 

 

”The Name of the Game” er originalt en sang, der omhandler usikkerheden ved at forelske 

sig, og om man tør at give sig helt hen til en anden person. Det interessante træk ved dette er, 

at Cathrine, Benny og Björn har ændret sangens betydning til et spørgsmål om sit sande jeg. 

Donnas 11 o’clock-sang er ”The Winner Takes It All”, hvor hun får manifesteret hendes ret til 

at bestemme over sig selv, men også får vist Sam, at hun blev såret af ham, da han forlod 

hende til fordel for en anden kvinde. Det er en stærk sang, der passer til Donnas personlighed: 

 

”I was in your arms 

Thinking I belonged there 

I figured it made sense 

Building me a fence 

Building me a home 

Thinking I'd be strong there 

But I was a fool 

Playing by the rules” (Johnson, Catherine, 1999) 

 

Den teknologiske udvikling gjorde, at sangene i ”Mamma Mia!” blev moderniseret af 

synthesizere og fik en mere elektrisk lyd. Det appellerer derfor ikke kun til de personer, der 

har oplevet ABBA i deres storhedstid, men også til den yngre generation. Det bliver 

transcenderende, da rollerne i ”Mamma Mia!” også tilhører to forskellige generationer: 

Donnas og Sophies. Derfor kan publikum få en oplevelse af samhørighed med Donna, når 

hun udtrykker sig igennem ABBAs musik, da det giver en fornemmelse af, at hun har været 

ung på nogenlunde samme tidspunkt som den ældre generation i publikum, og den yngre 

generation kan føle samhørighed med Sophie, da hun i handlingen gennemgår udviklingen fra 

barn til voksen og de dertilhørende spørgsmål, der kan påvirke et ungt menneske. 

Koreografien er energisk og en blanding af mange forskellige stilarter som f.eks. hip hop og 

pardans. Dermed dannes også et transcenderende rum.  
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Derfor kan ”Mamma Mia!” sættes ind i diskurstrekanten:               

             

                 Pop (stimulerende) = ABBAs pop tilpasset musical 

 

 

 

 

 

Folkelighed (kollektivt)                           Kunst (transcenderende)  

                                                                 = to forskellige generationer  

= samhørighed og genkendelse          
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4 Diskussion 
 

4.1 Ris og ros 

 

“Mamma Mia!” har oplevet blandet anmelderkritik. Dette skyldes specielt, at publikums 

forventninger i forhold til jukeboxmusicalen som genre og koncept og i forhold til materialet 

nogen gange ikke stemmer overens. Dette er jukeboxmusicalens største udfordring, hvorfor 

diskurstrekanten også er enorm vigtig. Der er selvfølgelig tale om smag og behag for den 

enkelte, hvilket man aldrig kan være 100% herre over. Anmeldere har en tendens til at 

forvente, at jukeboxmusicalen kan det samme som en musical med original musik, men det er 

forskellige genrer. Det man til gengæld kan være helt sikker på er, at jukeboxmusicalen bliver 

nødt til at indeholde de typiske træk, der udgør en musical. Ben Brantley fra The New York 

Times er ikke imponeret over “Mamma Mia!”: “For if you take apart ''Mamma, Mia!'' 

ingredient by ingredient, you can only wince. It has a sitcom script about generations in 

conflict that might as well be called ''My Three Dads.'' (Brantley, 2001), men Gemma Fincher 

fra DressCircle beskriver nærmere, hvad Mamma Mia kan, og hvorfor, det er vigtigt at 

nuancere indholdet og ikke sammenligne for meget: “If you are looking for highbrow theatre, 

then MAMMA MIA! is not the show for you. However, if you are in the market for a vibrant, 

energetic feel-good musical with a party atmosphere then this show will deliver that in 

abundance” (Fincher, 2021). Dog har publikum vist sig svært begejstrede. Dan Dietz, der har 

publiceret bogen ”The Complete Book of 2000’s Broadway Musicals” mener, at dette blandt 

andet skyldes, at publikum genoplever deres ungdom igennem musicalen og kan se sig selv i 

handlingen med ABBA som lydtæppe. (Dietz, 2017, side 71-72) Hvis man skal tage 

udgangspunkt i publikumsreaktioner fra London Theatreland’s hjemmeside, giver de (66 i alt) 

i gennemsnit 4,8 stjerner ud af 5, og det er tydeligt at se, at det har været inspirerende og en 

god musicaloplevelse: “I took my girlfriend to see Mamma Mia last Valentine's Day, we had 

seats in the second row and we had a fantastic time, particularly during the encore sequence at 

the end.”,  “I see what all the hype is about! The cast were phenonemal, they really connected 

and I laughed and cried during the show, it was absolutely fantastic and I didn't want it to end. 

The Abba songs are timeless and it was brilliant how they were tied into the storyline. I can't 

wait until the film is out in the summer! Blew away!!!” (Johnson, Catherine, 1999) 
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Musicalen har også været opsat i Danmark i 2010 og igen i 2020. Her leverer musicalen også 

blandet anmelderkritik. Klaus Lynggaard fra Information mener, at ”den danske opførsel af 

Mamma Mia tydeliggør alle stykkets iboende svagheder og gør vold på dens eneste kvalitet – 

nemlig sangene.” (Lynggaard, 2010), hvorimod Ulla Strømberg fra Kulturkupéen udtaler, at 

det kæmpe ensemble, Per Se som producent har ansat, gør det let tilgængeligt og udgør en 

triumf, der ”sidder lige i jukeboxen”. (Strømberg, 2020) Også i Danmark bevidner 

Facebooksiden for den danske opsætning i 2020 næsten kun et begejstret publikum: ”Så 

flot.”, ”Fantastisk oplevelse.”, ”Oplev det selv og bedøm, tro ikke på en avis.” (Garrington, 

Paul, 2020) Netop den sidste kommentar indrammer fint mediernes indflydelse på publikum, 

for ifølge Raymond Knapp, Mitchell Morris og Stacy Wolf, der har analyseret publikums 

rolle, er publikum også kritikere. Alle får et indtryk og en mening om forestillingen, de 

observerer. Derfor kan en professionel anmelders mening påvirke publikum og manipulere 

egne holdninger. Publikum er afgørende for musicalens eksistens, da musicalen som genre 

hovedsageligt er drevet kommercielt og er afhængig af billetindtægter. (Knapp et. al., 2018, 

side 4-5 og side 103-105)  

 

4.2 Jukeboxmusicalens paradoks 

 

I sagens natur kan en jukeboxmusical meget nemt gå galt. Den biografiske jukeboxmusical og 

Tribute-jukeboxmusicalen bygger i høj grad på muligheden for at caste toneangivne 

skuespillere med samme lyd, appel og udseende, som de originale kunstnere. Det kan kræve 

et utrolig stærkt cast at konkurrere med f.eks. Michael Jackson, Beatles eller Queen, og 

publikums forventninger balancerer på en knivspids mellem imponerede og skuffede, hvilket 

kan gøre genren porøs. (Jukebox Musicals, u.å). Det kommercielle islæt er også afgørende, da 

jukeboxmusicalen er den musicalgenre, der er mest drevet økonomisk, helt automatisk, da de 

allerede eksisterende sange lokker fans af musikerne i teatret og allerede her udbreder en 

større skare af betalende gæster. Catherine Johnson mener, at en af de primære grunde til, at 

”Mamma Mia!” har forblevet succesfuld er, at producenterne har været kræsne og passet godt 

på deres produkt. De har ikke ladet sig rive med af alle de forskellige tilbud og muligheder, 

som musicalen lægger op til og som kunne have haft konsekvenser for kvaliteten af 

musicalen. (Coates, 2012) Det ses desværre ofte med jukeboxmusicals, og det er ret unikt, at 

Mamma Mias produktionshold har været så beskyttende overfor deres produkt. Forud for 

Catherine Johnsons skriveproces, gav ABBA et ret sammenhængende katalog over 

kærlighedssange at arbejde med i ”Mamma Mia!”, men We Will Rock You er f.eks. ikke 



 18 

velsignet med en god og sammenhængende handling. The Guardian mente, at ”We Will Rock 

You” er et bevis på, at musicalens eneste formål er at vride endnu mere ud af Queens 

bagkatalog. (Logan, 2022) Ofte sker der det, at en fiasko har været en succes for nogle år eller 

årtier siden, men skaberne af musicalen følger ikke op på produktionen, hvorfor musicalen 

ikke kan følge med tidernes skiften i samfundet. (Patinkin, 2008, side 5) Thomas Agerholm, 

der arbejder som instruktør i Danmark påpeger, at ”man som instruktør på en forestilling 

bruger sin kreative intuition til at skabe kunstnerisk konsistens i værket på tværs af det 

kreative teams input.” (Agerholm og Stevns, 2018, side 65), hvorfor manuskriptforfatteren 

ikke kun er ansvarlig for dialogen mellem de store numre, men også skal skabe strukturen i 

showet: Udvælge hvilke sange, der skal inkluderes, og hvor de skal placeres og fortælle en 

universel, personlig og relaterbar historie. (Evans, u.å)  

 

4.3 Publikums favorit 

 

Det kan trods anmelderkritikerne ikke benægtes, at offentligheden og det almene publikum 

elsker en god, og også nogle gange, dårlig jukeboxmusical. Charles Isherwood, der er 

journalist, mener, det skyldes, at denne musicalgenre er den mest tilgængelige: ”Surely the 

most justly derided of contemporary theatrical genres.” (Larson, 2014) Der er en spænding 

som publikum ved at se sine yndlingssange blive opført i et teatralsk miljø, og følelsen bliver 

fordoblet, når en jukeboxmusical giver en ”second chance” for at se eller høre et legendarisk 

band genskabt på scenen. Sara Larson, der har skrevet artiklen ”Let’s Rock: In Defense of 

Jukebox Musicals”, udtaler at en god jukeboxmusical kan noget, der både er utrolig enkelt og 

frygtelig svært: Det kan gøre et publikum glad. Og det er virkelig en værdifuld kvalitet. 

(Jukebox Musicals, u.å) Sheldon Patinkin, der var kunstnerisk konsulent og leder, forklarer i 

sin bog ”No Legs, No Jokes, No Chance: A History of the American Musical Theater”, at 

jukeboxmusicals typisk giver ahaoplevelser – aha af musikalsk skabelse, når en sang bliver 

levende. Sangteksten bliver intertekstuel, og man ser pludselig sangens budskab igennem en 

karakter, som bringer sangen tættere på en selv. Ydermere får man som publikum et indblik i 

kunstnerens mere ukendte sange, og det faktum, at de sange er lige så medskabende. 

(Patinkin, 2008, side 5) 

 
Sheldon Patinkin mener også, at forandringerne, musicalgenren har oplevet og overlevet og 

kriser på mange måder er en refleksion af politiske, sociale, kulturelle og økonomiske 

ændringer og kriser i samfundet. Derfor er meget af musicalens historie et bevis på en 
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udfordring i at fortsætte med at forblive aktuel og følge med samfundet. Musicals er den mest 

populære, vanskelige og (udover store opera-produktioner) også den dyreste teaterform. En 

ny musical bliver ofte nødt til at udgøre 90% eller over i forhold til billetsalg, hvis den skal 

kunne holde i flere årtier og blive betegnet som et hit. Derfor er en musical, der ikke udgør 

profit automatisk betegnet som en fiasko. (Patinkin,  2008, side 5) Det skaber en, efter min 

mening, uretfærdig forhindring i forhold til andre teatergenrer, der ikke er ligeså afhængige af 

billetindtægter, men det beskriver også, at musicals er en blanding af show og dramatik, der 

appellerer til en bredere publikumsskare. Succesen for en musical er ofte afhængig af, hvilket 

tidspunkt i samtiden, den er blevet skabt i, for publikum har en tendens til at overføre 

samfundsproblemer- og glæder, når de går i teatret. Samfundet har en stor betydning for 

publikums oplevelse af en musical. Herfra sker en form for symbiose hos publikummet, 

hvorfor nogle forestillinger rammer bredt. (Patinkin, 2008, side 5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

5 Konklusion 
 

Jeg kan udfra min undersøgelse konkludere, at en vellykket jukeboxmusical sætter aftryk hos 

sit publikum. Den inspirerer, reaktualiserer og bevarer kendte musiknumre, beskriver et 

samfundsproblem, samler generationer og transcenderer. ”Mamma Mia!” er et eksempel på 

dette. ”Mamma Mia!” revolutionerede jukeboxmusicalen som genre ved sin premiere, da den 

var den første jukeboxmusical med en original handling og første reelle jukeboxmusical, der 

opnåede stor succes. Den udbredte kendskabet til både ABBAs musik, men bestemt også til 

musicalen generelt som genre i Danmark. På trods af, at musicals har været en kultur i lande 

som Storbritannien og USA siden 1920’erne, har jukeboxmusicalen præget musicalindustrien 

ved at holde musicals aktuelle og inspirere musicalskabere i forhold til betydningen af 

sangtekster, forholdet til publikum og et vedligeholdt manuskript. Det kommercielle islæt er 

både en fordel og en ulempe for jukeboxmusicals. En fordel i den forstand, at genren ikke har 

svært ved at vække det almene publikums interesse og derfor er god til at tjene penge, og en 

ulempe i den forstand, at det sommetider tager opmærksomheden fra kvaliteten af indholdet. 

Jeg har ydermere erfaret, at jukeboxmusicalen er et paradoks, hvorfor det vigtigste, man som 

musicalskaber skal have for øje er, at man opnår en god balance mellem diskurserne: Pop, 

folkelighed og kunst.  
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