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Det er ikke så tit, man falder ned af stolen, 

når man kigger i en billedbog. Sidst jeg gjor-

de, var det over Anna Jacobina Jacobsens teg-

ninger i Maria og Lukas (fra 2014).

Men det er svært at blive på stolesædet, 

når man møder Kristian Eskild Jensens illustra-

tioner til Ellen Holmboes amoralske fabler, der 

hedder Og de onde lo. Især den med bjørnen 

i tranedans!

Måske #ndes der en særlig type, som man 

kunne kalde falde-ned-af-stolen tegnere? Nu 

tilmed udstyret med Kulturministeriets illu-

stratorpris.

Lidt skizofrent

Det er nemt at forklare, hvad disse amoralske 

fabler er for noget. Det er historier, som er 

vendt på hovedet, sammen med pege#nge-

ren.

Illustrationerne er skabt med blyant og 

minutiøs nøjagtighed. De korte tekster på 

venstresiden er indrammet med ranker og 

knogler og deslige, så det ligner 

noget, vores tipoldemor og 

dronning Victoria læste 

i. Men alligevel ikke. 

Der er en sær mo-

dernitet over det-

te påtaget ældre 

værk. Det er en 

sort perle.

En parentes: 

For et par år si-

den #k Katrine 

Clante Kulturmi-

nisteriets illustrator-

pris for den gra#ske 

roman Pssst!, som hun 

lavede i samarbejde med An-

nette Herzog. I samarbejde med!

Det gør stadig lidt ondt at tænke på, hvor-

ledes man kunne rive denne uadskillelige bog 

midt over og præmiere kun den ene halvdel. 

Så u$eksibel må end ikke et ministerium være. 

Parentes slut.

Så er det trods alt lidt nemmere at se, hvor-

ledes Og de onde lo består af to dele. Men al-

ligevel. Så derfor har Børn & Bøger sat begge 

ophavspersoner stævne syd for Sorø, hvor 

tegneren netop har slået sig ned med udsigt 

over det (dengang) tørkesvedne danske land. 

Og det er mest ham, der snakker.

• Når man ser dine billeder, virker det, som 

om du har mange ”sprog”?

- Jeg kan godt lide at sprede mig. Jeg er 

sådan en slags produktionstegner. Jeg synes, 

mange ting er sjovt. Jeg prøver tit at udfordre 

mig selv for hver ny opgave. Derfor bliver det 

nogle gange lidt skizofrent.

Musikalske betragtninger

- Som forfatter – (nu er det Ellen Holmboe, 

der snakker) – er det meget interessant at ar-

bejde sammen med sådan en illustrator. Jeg 

tænker det meget som musik. Hvis man ser 

det, Kristian laver, er det at akkompagnere.

- Han fornemmer, hvordan dagsformen er, 

han ser historien, og så kan han lægge stem-

ningen under. Men når det gælder fablerne, 

er det nok mere mig, som har taget den rolle, 

og Kristian, som er solisten, efter vi i fælles-

skab har valgt sætlisten.

• Er det en almindelig form for samarbej-

de?

- Andre tegnere har en mere markant 

streg. Hvis man laver en bog med f.eks. Otto 

Dickmeiss, så bliver det en Otto Dickmeiss-

bog. Hvis man laver en bog med Kristian, så 

Tegneren, der
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selv i nye opgaver.
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kan det blive alt muligt. Den form for musika-

litet er værdifuld.

- Og det er ikke, fordi Otto Dickmeiss ikke 

er god, men han er kun solist. Alligevel kan 

jeg nu altid genkende Kristians streg...

• Hvad genkender du den på?

- Øjnene. De onde øjne.

• Så efter disse kloge, musikalske betragt-

ninger kommer det store spørgsmål til tegne-

ren: Hvordan blev de amoralske fabler til? Er 

det rigtigt, at du startede med at lave nogle 

billeder?

- Ja, jeg har jo arbejdet sammen med Ellen 

i mange år. Tit er det tegnernes problem, at 

de mangler ordene. Så skriver de måske selv, 

og det går ikke altid godt.

Begyndte med bjørnen

- Så sad jeg en aften i december for snart 

#re år siden og tænkte, at hvis jeg skulle lave 

noget, jeg virkelig kunne lide, og som ingen 

skulle blande sig i, så skulle det være noget 

detaljeret med hår og fjer og blyant.

- Og det skulle være dyr. Man kan fortælle 

meget mere, hvis man fjerner mennesket fra 

fortællingen.

• Nå, det mener du?

- Ja, så kan man sprede armene meget vi-

dere. Så tegnede jeg en bjørn. Jeg er meget 

glad for Louis Moe og det overtegnede, kul-

sorte, mørke, uhyggelige. Jeg vidste jo godt, 

at jeg kunne noget, men jeg havde aldrig fået 

prøvet det af. Nu skulle det være.

• Du begyndte altså med bjørnen?

- Ja, jeg tegnede bjørnen, og så tegnede 

jeg nogle traner. Jeg brugte et par aftener på 

det. Så sendte jeg det til Ellen og spurgte, om 

ikke det kunne være fedt at lave noget sam-

men.

• Et par aftener?

- Ja, lige med den. Jeg arbejder bedst på 

sådan noget om natten. Så bliver man ikke 

forstyrret af børn eller telefoner. Det er lige-

som at spille noget nyt på sin guitar. Det kan 

man heller ikke gøre i intervaller.

• Spiller du guitar?

- Næ.

- Det er noget med at kunne være i et 

$ow, (bemærker Ellen Holmboe).

Farver, man ikke lægger mærke til

• Bruger du kun blyant?

- Blyant og viskelæder. Og så har jeg lagt 

en akvarelbund, og i photoshop har jeg skruet 

lidt på farverne, så de har fået noget grøn og 
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Bogen med de amoralske 

fabler startede med, at 

Kristian Eskild Jensen over 

et par aftener tegnede 

bjørnen og bagefter nogle 

traner. Derefter sendte han 

det til forfatter Ellen Holm-

boe, som blev henrykt.


