
Um chilligum okkenokkenikkenum
Snak med prismodtager Marianne Iben Hansen om rim og rytme, et vrøvlet omkvæd og en enkelt hottentot.

Forfatteren, der modtog Lærings-
centrenes Forfatterpris 2019 ved 
Edvard Pedersens Biblioteksfond 
på konferencen Litteraturens an-

sigter den 2. oktober for sit forfat-
terskab symboliseret i Lille Frøken 

Pingelpot, fortæller om tilblivel-
sen af bogen, den musikalske åre, 
digtning og rapperi.

Oh, at være et ord, der rimer! At blive taget 

op af nænsomme hænder, der ivrigt parrer 

dig med en mage af arten ord. Skævt på den 

rigtige måde. Eller rigtigt på den skæve måde.

Det er derfor, Marianne Iben Hansen skal 

have foreningens store pris. Fordi hun gør 

sproget – som jo består af ord – mere mu-

sikalsk og ping-pong-agtigt. Hun er både 

rimsnedker og rytmetømrer. Det er ganske 

vist.

Det er fjorten år siden, Børn & Bøger 

besøgte prismodtageren første gang (Børn 

& Bøger nr. 8, 2005), og det er interessant, 

hvordan emner som inspiration, rytme og 

#ow dukker op igen og bliver vendt på næ-

sten samme måde.

Sammenhæklet hverdagssprog

Det er, som man siger på buddhistisk: Det 

samme, men anderledes. Der er stadig de to 

inspirationskilder, som hedder Halfdan (Ras-

mussen) og Einar med MC foran (og ikke 

mindst hans rappende arvetagere i Østkyst-

hustlers). Og ligesom i 2005 vinder sidst-

nævnte på rappoints.

Rytmisk kan hun ikke digte ”da-da-dum”, 

når hun mener ”bla-bla-bla”. Altså sammen-

hæklet hverdagssprog, der bider sig selv i ha-

len.

Det eneste, som er ændret, siden vi sidst 

mødtes omkring en optagedimmer, er, at Ma-

rianne Iben Hansen ikke mere bor i en villa i 

de nordlige forstæder til København, men nu 

residerer i selve ”mørkets hjerte” på Nørrebro 

med udsigt til Blågårds Plads, og hvad som 

sker dernede.

Derfor mødes vi i sommerhuset i anden 

række ved Sejerøbugten. Det har været i fa-

milien Hansens eje længe og har dannet ram-

me om mange rimrige stunder. Her trækker 

Marianne Iben Hansen sig tilbage omgivet af 

marehalm og badelyst.

Og mon ikke både Pingelpot og den 

mørke mus og meget andet har været en tur 

omkring sommerhuset? For tiden hører hun 

meget Mozart – han var også en rigtig rapper 

– ellers står den på Leonard Cohen. Han rap-

pede ikke, men han kunne så meget andet.

Badetøjet ligger parat. Bøgerne ligger 

fremme. iPhonen snurrer stumt. Lad os starte 

med Lille Frøken Pingelpot, der udløser for-

eningens pris.

Lidt sødt og lidt gakket

• Hvordan fandt du på det navn?

- Det kommer faktisk fra min svigermor. 

Hun har fortalt, at når de sad og gyngede, 

da hun var lille, så bildte de nogle mindre 

Af Steffen Larsen

For Marianne Iben Hansen 

er det vigtigt, at ordene 

ligger rigtig godt i mun-

den, og det gør de i den 

grad i Lille Frøken Pingel-

pot. Læs en anmeldelse af 

bogen på Børn & Bøger 

Blog den 25.9.2018.
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børn ind, at de kunne engelsk. Og så sagde 

de pingwell, pingwell, stingwell. Det var det, 

der lå i baghovedet, da jeg fandt på navnet 

Pingelpot.

• Fedt!

- For det er jo et navn, der både er lidt sødt 

og lidt gakket.

• Det kommer altså let til dig?

- Næ, jeg bruger lang tid på at $nde på et 

navn. I hvert fald nogle gange. Jeg synes, det 

er vigtigt.

• Men når du så har navnet. Og solen skin-

ner. Så går det hurtigt. Ikke? Det ligger lige-

som i rytmen og #owet?

- Jaaa, nogen gange går det hurtigt, andre 

gange gør det ikke. De sproglige ideer kom-

mer i hastigt tempo, men derefter følger virke-

lig meget nørderi – og siden vi snakkede sam-

men sidst, er det begyndt at gå langsommere.

• Nå, da.

- Ja, for dengang var der så meget, som 

ville frem. Der var overtryk inden i. Men der er stadig en fornemmelse af, at når rytmen først 

er startet, så stopper det ikke. Så er den indre 

motor i gang.

En begejstringsproces

• Så det er mere end detaljer, du arbejder 

med bagefter, når rytmen er på plads?

- Ok ja, det er helt vildt meget.

• Det fornemmer man jo ikke, når man læ-

ser. Så tænker man, at hun har lige kørt den 

ned på en formiddag.

- Det er jeg glad for, at du siger, for det er 

jo i virkeligheden der, arbejdet ligger. At læse-

ren ikke skal mærke, at det er svært. At det 

bliver til et langt #ow, hvor ordene falder let 

og er lækre at sige.

- Undervejs har jeg ofte #ere versioner af 

de samme linjer, jeg slår op i ordbøger for at 

$nde det rigtige ord med det rigtige tryk og 

antal stavelser, og jeg går rundt og siger ting 

Forfatteren

Marianne Iben Hansen er født i Virum 

den 13. marts 1961. Der stod revisor 

og medhjælpende hustru på dørskiltet. 

Herfra springer en blandet karriere, der 

dog har et fælles element af noget fy-

sisk. Hun er lærer i gymnastik og dans, 

hun er psykoterapeut og har givet af-

spændingsmassage. I mange år arbejde-

de hun med spiseforstyrrelser hos børn. 

Marianne Iben Hansen er mor til to 

piger, og hun vil gerne have en hund. 

Det store skift, som hun kalder det, 

skete i slutningen af 2003. Nu skulle der 

kun skrives! Siden har hun ikke set sig 

tilbage.

Marianne Iben Hansen, 

som er både rimsnedker 

og rytmetømrer, har to 

primære inspirationskilder, 

Halfdan Rasmussen og 

MC Einar, og hun fortæl-

ler, at hun nok altid har 

været mere rapper end 

digter.
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