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Virkelighedstjek

I de seneste numre har Børn & Bøgers afdeling 

for virkelighedstjek opsøgt nogle forfattere, 

som har begge hænder nede i dagligdagen. 

Måske?

Når Jesper Nicolaj Christiansen skriver om 

benhårde slagsmål i nattemørke hjørner af 

Københavns vestegn, står det så til troende? 

Og er Sarah Engells skildring af piger, der cut-

ter sig og kontrollerer sig for at undgå at tage 

virkeligheden ved vingebenet, bare noget, 

hun har digtet sig frem til?

I begge tilfælde har Børn & Bøgers fakta-

kontrol fundet, at der er noget om snakken. 

Bestået!

Kys frøen

Men ét er realismen. Hvordan forholder det 

sig med $ktionen og fantasien. Kan man ikke 

kræve en form for håndgribelig redelighed 

også dér? 

Er der f.eks. nogensinde nogen, der har 

kontrolleret, om Louis Jensen fortæller sand-

heden, når han lader lysengle og talende hun-

de befolke sine værker?

Kan hunde tale? Kan katte? Vi be$nder 

os jo i det, som nogle kalder den post-fak-

tuelle tidsalder, hvor man kan sige hvad som 

helst. (Spørg blot Putin og Trump!) Det er det, 

Grundtvig omtalte som, at ordet skaber det, 

det nævner. 

Så nu kommer turen altså til den gren af 

litteraturen, som hidtil har kunnet dække sig 

ind under, at det bare er fantasi. Vi har valgt 

at rette henvendelse til den bekendte forfatter 

Henrik Hohle Hansen fra Sorø, der har skrevet 

så mange kloge og klarhjernede eventyr.

Han er netop barslet med en samling af 

kyssehistorier – dejlig skrækkeligt/rædsels-

fuldt illustreret af Jenz Koudahl – hvori frøer 

og prinsesser giver den gas på 24 forskellige 

måder. 

Man kan med rette spørge: Hvor ved han 

det fra? Har han måske selv set det? Lurer 

han ved bredden af Sorø Sø iført snorkel og 

sivhat?

I begyndelsen prøvede forfatteren at und-

vige en konfrontation. Han forsøgte at be-

stikke Børn & Bøgers udsendte med – smør-

rebrød. Men den hopper vi ikke på. (Det var 

heller ikke tilstrækkelig højt belagt.) Så her er 

spørgsmålet igen. Lurer han? 

Livet i mosen

• Gør du det Henrik Hohle Hansen?

- Ja, det må jeg indrømme. Jeg har altid 

Frømanden
I serien om fup eller fakta er vi denne gang ude på 
gyngende grund sammen med forfatteren 
Henrik Hohle Hansen.

Af Steffen Larsen

Hvorfra ved Henrik Hohle 

Hansen så meget om frøers 

kysseri? Lurer han ved mo-

sen iført snorkel og sivhat? 

Er det hele i virkeligheden 

fri fantasi, eller er der noget 

om snakken?


