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Du kender ham! Både når han er sej, og når 

han er sød.

Den seje Jan Kjær anbringer en farlig kri-

ger uden på sin historie. Omslaget viser en 

vagtsom slagsbror bevæbnet med kølle el-

ler sværd eller blot de bare næver. Det er ren 

rockerromantik.

Den søde Jan Kjær – nå, så sød er han nu 

heller ikke! – overstrømmer dig med godhed 

og lyse nætter, og hvis der sker noget farligt, 

hvad der jo gør, så er det kun med til at skabe 

endnu mere rarhed bagefter.

Det hele bliver serveret i stolte, venlige ord 

og glinsende pangfarver, hvis lige ikke er set 

nord for sydpolen. Og bevægelse. Det er hans 

motto. Bevægelse. Bevægelse. Bevægelse.

Jan Kjær trækker en god del af læsset, når 

det gælder om at holde liv i læselystens blaf-

rende #amme. Især hos drengene. Nu får han 

så Læringscentrenes Forfatterpris.

Den symboliseres i serien Nomerne, men 

mon ikke udvalget har skelet til forfatter-teg-

nerens samlede virke. I motiveringen indgår 

ordet ”inkluderende.” På den gode måde.

Inkluderende workshop

En lørdag i oktober oplevede jeg den inklude-

rende Jan Kjær på Vigerslev Bibliotek i Køben-

havn. Sammen med femten børn i alderen ni 

til 13 år. Halvt af hver – drenge og piger – det 

er skiftet i Jan Kjærs tid som fantasy-tegne-

workshopbestyrer. I begyndelsen var det mest 

drenge, men også her rykker pigerne ind med 

spidse blyanter.

Udenfor skinner solen. Indenfor lurer 

monstre og mørke. Men det skal gøres på den 

rigtige måde. 

Tegneren er god til cirkler. Faktisk kan han 

tegne en helt rund cirkel uden at blinke med 

øjnene, og når det skal blive til et ansigt, med-

deler han kort, at der blot er $re komponenter 

at fortælle med: øjne, næse, mund og øjen-

bryn.

- De kan fortælle alle følelser i hele verden, 

siger han.

Og så står den ellers på diverse øvelser, 

hvor man skal formidle følelser som forel-

skelse, pengegriskhed, vrede og #ovhed. Den 

store regel er, at man aldrig må have samme 

ansigtsudtryk fra billede til billede. Der er også 

variationerne som: 

- Ham her har hul i panden, der hvor kug-

len gik ind. Det kan jeg godt li’! 

Han kan også tegne en, som er ”$redob-

belt forelsket.”

Tegningens elementer

Jan Kjær er en stor og rolig pædagog, der si-

ver rundt imellem bordene, hvor deltagerne 

skal lægge liv og sort på de udleverede skitser. 

- I er nogle gode rentegnere, siger han.

Hvem vil ikke gerne være det? Og han 

Den dobbelte mand
Han tegner og fortæller for store og små. Hvis nogen har fortjent 
foreningens store pris, så er det Jan Kjær.

Af Steffen Larsen

Jan Kjær er både forfatter 

og illustrator, og han holder 

gerne tegne-workshop for 

interesserede. Her er det 

drenge og piger, der på 

Vigerslev Bibliotek i Kø-

benhavn skal lære at tegne 

fantasy. 


