
 

 

 

 

Nummer 1 
Rasmus Seebach blev født den 28. marts 1980 på Frederiksberg i København, som søn af Karen 

Sommer og sangeren Tommy Seebach.[5] Rasmus Seebach har desuden en lillesøster, Marie, foruden 

storebroderen Nicolai. Faderen døde i 2003 af et hjertetilfælde i en alder af 53 år.[6] I sangen "Den jeg 

er" fra 2009, tilgiver Rasmus Seebach faderen for hans alkoholiske livsstil med ordene, "Lov mig du 

må ikke sige undskyld, for du har gjort mig til den jeg er". Som ung ville Rasmus Seebach være 

professionel fodboldspiller.[7] Som barn spillede han på førsteholdet i KB Fodbold på Frederiksberg, 

men fravalgte fodbolden fordi det gik op for ham at "jeg hellere ville hygge og tage med til klassefest. 

At jeg ikke syntes, det var sjovt at skulle være så skidefokuseret på at træne, spise sundt og sådan 

nogle ting."[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Tommy_Seebach
https://da.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Seebach#cite_note-5
https://da.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Seebach
https://da.wikipedia.org/wiki/Hjertestop
https://da.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Seebach#cite_note-6
https://da.wikipedia.org/wiki/Alkoholisme
https://da.wikipedia.org/wiki/Fodboldspiller
https://da.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Seebach#cite_note-7
https://da.wikipedia.org/wiki/KB_Fodbold
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg
https://da.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Seebach#cite_note-Hindkj.C3.A6r-8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_uH05dbWAhWDYlAKHaDhBF4QjRwIBw&url=http://www.olivianet.dk/artikler/stil-et-sporgsmal-til-rasmus-seebach/&psig=AOvVaw1tJxcQBPahJWLa6bm0Ucse&ust=1507200600340281


 

 

 

 

 

Nummer 2 
 

I den varme nat 

Fyldt med drømmen at 

Lykken varer evigt 

Lyser månen op, 

På en kvindekrop, jah, 

Og hendes smukke ansigt. 

 

Hun er bare min store kærlighed, 

Der bli’r større, der bli’r ved og ved. 

 

Smuk som et stjerneskud, 

Som tiden går, 

Smukkere ser hun ud, 

År efter år. 

Brødrene Olsen er en dansk pop/rock-duo, der består af Jørgen Olsen (født 15. marts 1950) og Niels 

"Noller" Olsen (født 13. april 1954), begge fra Odense. Gruppen har solgt 700.000 albums og 500.000 

singler på verdensplan.[1] I Danmark solgte Brødrene Olsen alene i perioden 2000-2005 256.900 

albums, kun overgået af Kim Larsen.[2] Deres Wings of Love-album fra 2000 lå på førstepladsen af 

album-hitlisten i 15 uger, hvilket kun er overgået af Rasmus Seebach (25 uger med albummet af 

samme navn) og Kim Larsen (23 uger med Midt om natten).[3][4] Wings of Love solgte på den anden 

side af 200.000 eksemplar. 
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. Zlatan Ibrahimovic 

Ganske kort kan det siges, at han har vundet og domineret overalt, han er 

kommet. I sine 14 sæsoner i udlandet er det blevet til 12 mesterskaber. Og 

så er der målene. 411 i 749 kampe. At der har været perler imellem er bare 

en bonus. Soloturen for Ajax, hælmålet mod Italien, saksesparket mod 

England. Listen er lang. I mandags fik han så sin tiende guldbold og er 

allerede Sveriges mest scorende. 

 Zlatan har den x-factor, alle taler om. Man er blevet forvænt med, at den 

karismatiske kaptajn formår at gøre det uventede. Hvis bare dog han havde 

været født nogle kilometer længere mod vest… 
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Peter Schmeichel 

Den vigtigste spiller i den danske EM-triumf i 1992, hvor han spillede 

fænomenalt. Vandt tre danske mesterskaber med Brøndby, og nåede 

UEFA Cup-semifinalen i  1991, før han skiftede til Manchester United. 

Den nordengelske klub ikke havde vundet mesterskabet i 26 år, da den 

med Schmeichel mellem stængerne vandt titlen i 1993. Vandt på otte 

sæsoner fem engelske mesterskaber med United, The Treble og 



 

 

 

 

Champions League i 1999. Kåret til verdens bedste målmand i 1992 og 

1993. Rekordholder med sine 129 landskampe for Danmark 
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All inclusive 

Kaotiske Ditte og hendes storesøster, den alt for fornuftige Sigrid, tager til Malta med 

deres mor Lise for at fejre hendes 60-års fødselsdag. Lise er lige blevet forladt af sin 

mand, deres far, og de to søstre er ikke helt enige om, hvordan de skal få deres 

ulykkelige mor op af kulkælderen igen. Som ferien skrider frem, udvikler den sig til et 

absurd trekantsdrama, hvor Ditte og Sigrid stædigt kæmper om Lises kærlighed og 

opmærksomhed i et virvar af charter, jalousi, familiemønstre, løgne, disco og en 

fingerfærdig bartender, der hedder Antonio 
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Tv-serien Skam 



 

 

 

 

Sådan begyndte det 

Inden serien overhovedet blev sat i produktion, brugte skaberne af Skam 

hele 2014 til at lave en grundig research af målgruppen. 

De ville finde ud af, hvem de 16-årige er, og hvad der er for store ting i livet, 

der optager dem, og hvordan de lever deres liv. 

 

Eva (t.h.) er skuffet over, at Jonas (i midten) inviterede andre venner med i 

sommerhuset. Det var meningen, at det kun skulle have været de to. På 

billedet ses også Isak. 

 

 

 

 

 

Sporgsmal 
 



 

 

 

 

1 

Hvad ville Rasmus gerne være som ung? 

Som ung ville Rasmus Seebach være professionel 

fodboldspiller 

 

2 

Hvad er et stjerneskud og hvem bliver smukkere hver dag? 

 

3 

Zlantan Ibrahimovi  

Hvor mange kampe har han spille? 

749 kampe 

 

4 

Peter Schmeichel 

Hvor mange mesterskaber vandt han for Brondby? 

3 mesterskaber 
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https://da.wikipedia.org/wiki/Fodboldspiller


 

 

 

 

 

All inclusive 

 

Hvad hedder de 3 hovedpersoner? 

Ditte, Sigrid og Lise 

 

6 

Skam 

Hvorfor er Eva skuffet over, at Jonas inviterede andre 

venner med i sommerhuset? 

 

Fordi hun gerne ville være alene med ham. 


