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”Ankomsten” & ”Udkantsfortællinger” 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nogle forslag til indgange, arbejdsopgaver, 
indfaldsvinkler… til Shaun Tans ”Ankomsten” og 
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Individuelle opgaver – gruppeopgaver – 
klasseopgaver – fælles drøftelser… 
 
 
Forord 
Materialet er blevet til på baggrund af et kursus, som Pædagogisk Center i 
Kolding gennemførte i januar 2013. 11 lærere/skolebibliotekarer fra Kolding 
kommune deltog i kurset, der gik ud på at finde forslag til indgange, 
arbejdsopgaver, indfaldsvinkler… til den australske billedkunstner og forfatter 
Shaun Tans to værker, ”Ankomsten” og ”Udkantsfortællinger”. 
 
Materialet er resultatet af deltagernes (gode) arbejde med indfaldsvinkler til 
ovennævnte billedbøger, der begge kan lånes i klassesæt på Pædagogisk 
Center i Kolding. 
 
Undertegnede har i nogle tilfælde foretaget en blid redigering - og indsat 
diverse tilføjelser.  
 
Bent Rasmussen 
Redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET 
 

  
 

Hukommelsens & fantasiens forlængelse 
"Det vidunderligste af menneskets forskellige redskaber er uden tvivl 
bogen. De øvrige er forlængelser af dets krop. Mikroskopet og teleskopet 
er forlængelser af dets syn, telefonen er stemmens forlængelse, dernæst 
har vi ploven og sværdet, forlængelser af menneskets arme. Men bogen 
er noget ganske andet: bogen er en forlængelse af hukommelsen og 
fantasien. 
(Jorge Luis Borges, forfatter) 
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(Gode) spørgsmål til valg af billedværker/tekster 
 
•   Hvorfor vælger du netop dette billedværk/denne tekst? 
•   Hvilke potentialer har billedværket/teksten i forhold til 

elevernes forudsætninger? 
•   Hvordan kan dette billedværk/teksten bidrage til 

overvejelser over livets mangfoldighed og dermed give 
anledning til forundring og eftertanke? 

•   Kan billedværket/teksten udfordre mentalt og 
sprogligt? 

•   Kan billedværket/teksten give anledning til nye 
indsigter, som udfordrer elevernes egen forståelse af 
tilværelsen? 

 
•   Hvilken for-forståelse er vigtig? 
•   Kan en faktuel eller bredere encyclopædisk viden udvide 

receptionen af netop dette billedværk/denne tekst? 
•   Hvilke litterære/billedmæssige virkemidler gør denne 

tekst/dette billedværk til noget særligt, og hvilken 
betydning har de for opfattelsen af 
billedværkets/tekstens hehed? 

 
 
(Let bearbejdet fra: Dorthe Eriksen, lærer og pædagogisk konsulent, i ”Frie 
Grundskoler” Nr. 5-2003.) 
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Nogle overordnede indgange til BILLEDROMANER-
GRAPHIC NOVELS: 
 

•   Hvad handler historien om? 
•   Handler billedværket om noget vigtigt? 
•   Hvordan fortælles historien? 
•   Vurdér, om det nu også er billedet, der bærer historien! 
•   Hvilke typer illustrationer – tegninger. Myldrebilleder, 

pastel, akvarel, maleri…? 
•   Billedværket ydre? 
•   Forholdet mellem billeder og tekst? 
•   Hjælper billederne handlingen på vej? – eller er det 

teksten, der bærer historien? 
•   Hvad sker der, når der ingen tekst er? 
•   Hvad sker der imellem de enkelte tegninger? 
•   Tegnestilen? 
•   Vurdering af helheden… 
•   … 
•   … 
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Udkantsfortællinger 
Shaun Tan 
På dansk ved Susanne Vebel.  
Håndtekster: Ingo Milton 
ABC Forlag, 2011 
96 sider.  
 
Du troede måske, du kendte udkanterne, men så skal du blandt meget andet 
møde udvekslingsstudenten fra en anden verden, opdage det hemmelige rum, 
som fører dig til stedet med overjordisk skønhed, eller slentre rundt i den 
hyggelige bydel, hvor alle beboere har deres eget private og smukt dekorerede 
missil i baghaven, for slet ikke at tale om at gå på ekspedition med de to 
brødre for at afgøre diskussionen om, hvad der findes, dér hvor kortet ender – 
hvis der findes noget.  
 
Hver af de femten eventyrfortællinger sætter strøm til et mysterium og peger 
hen mod filosofiske spørgsmål, som ligger nede under dagligdagens erfaringer: 
Er kortet territoriet? Hvad sker der med tingene, vi mister, ødelægger eller 
bare efterlader? Ser outsideren noget, vi ikke ser? Hvordan vokser 
kærligheden? Hvad sker der med vores muligheder, hvis vi holder op med at 
stille spørgsmål? 
 
Australske Shaun Tan bevæger sig ad underfundige og poetiske veje frem til 
disse og mange flere spørgsmål gennem enkle fortællinger, som indbyder til 
eftertænksom læsning, men udelukker en forsimplet reduktion til ét enkelt 
svar eller tema. Illustrationsstil og -teknik varierer markant fra fortælling til 
fortælling for at være klangbund for det emotionelle indhold og give betydning 
og fremdrift til det narrative. 
 
Shaun Tan har høstet et væld af hædersbevisninger for både tekst og 
illustrationer til dette helt og aldeles enestående og helstøbte værk, senest 
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Deutscher Jugendbuchliteratur Preis i Frankfurt i 2009. Udkantsfortællinger er 
hans første udgivelse på dansk – flere er i vente. 
(Pressemeddelelse fra ABC Forlag) 
 
 
Overordnet omkring ”Udkantsfortællinger”: 
Fortællingen arbejder med begrebet udkant og med de ting, vi måske ikke 
altid får talt om eller vil se i øjnene. Den ser på problematikker i hverdagen og 
fortæller os om disse igennem futuristiske/science fiction-agtige fortællinger. 
 
”Udkantsfortællinger” kan både bruges som et fuldt værk, men man kan også 
bruge udvalgte historier og opfordre eleverne til at læse hele bogen. 
 
Vi tænker, at bogen måske kan fange en anden målgruppe. Drenge er for 
eksempel generelt mere visuelle og vil sikkert blive fanget af billederne. 
 
Ellers vil det være dejligt som lærer at kunne prøve at åbne en tekst som 
”Udkantsfortællinger” sammen med eleverne uden at have ”facit” på forhånd. 
 
 

•   Begynd med at snakke om, hvad udkant egentlig er.  
 

•   Associationer ud fra bogen.  
 

•   Kig på den særegne indholdsfortegnelse. 
 
 
”Pindefolket”  
 

•   Se på billederne!  
 

•   Meddigtning ud fra billederne.  
 

•   Lad eventuelt kun eleverne få titlen på forhånd. 
 

•   Tal om farverne.  
 

•   Farver minder om sci-fi film – meget mørke – øde. 
 

•   Kig på brugen af skygger og farver. 
 

•   Hvordan er forholdet mellem billeder og tekst? 
 

•   Hvad er vigtigst? 
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•   Lad eleverne læse teksten først, og lad dem selv illustrere... (Måske lidt 
synd pga. de flotte billeder!) 

 
•   Hvem er disse pindefolk? – Flygtninge, sindslidende …? 

 
•   Kan det kun ske i udkanten? 

 
•   Er disse pindefolk udkanten? 

 
•   Der er mange, mange lag i ”Pindefolket”, bl.a. forfald og genopstandelse. 

 
•   Pindefolket kan også være naturen, som vi er blevet fremmedgjorte 

overfor. 
 

•   Sammenlign ”Pindefolket” med ”Uro i forstæderne” og/eller Edward 
Hoppers billeder. 

 
•   NB: Vil børn med særlige behov kunne sætte sig ind i novellens 

problematik? 
 

•   … 
 

•   … 
 
 
”Ingen grund til panik” 
 
Fortællingen ”Ingen grund til panik” kan bruges på mellemtrinnet. Det kan dog 
godt være svært, da man er nødt til at kende til fx Den kolde krig og 2. 
verdenskrig, så vi kan associere til, hvad det er, raketterne betyder. 
 

•   Observer ordene i kursiv.  
 

•   Overvej, om tilværelsen virkeligt er truende?  
 

•   Kig på de meget lyse farver.  
 

•   Hvad er raketterne symbol på? 
 

•   Sammenlign fortællingen med ”Pindefolket”. 
 

•   Læs teksten før billedet.  
 

•   Observer på den kunstneriske frihed. Forfatteren begynder med et lille i. 
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”Den nat vi befriede havskildpadderne” 
 

•   Kig på industrialisering vs. Natur. 
 

•   De små håb i hverdagen.  
 

•   Fortællingen er meget relevant i en tid fokus på bl.a. forurening.  
 

•   NB: Fortællingen, der er meget ”smal”, er ikke nem for svage elever.  
 
 
”Vågenatten” 
 

•   Lad eleverne samarbejde med teksten "Skab dit eget kæledyr". 
 
•   Snak om menneskers syn på kæledyr.  

 
•   Er straffen retfærdig? – Manden bliver ikke renset.  

 
•   Intertekstualitet i relation til Det gamle Testamente? 

 
•   Lad eleverne arbejde med og forholde sig til begrebet selvtægt. 

 
•   Lad eleverne arbejde med ordforståelse. Der er mange svære ord selv 

for overbygningen.  
 
 
”Bedstefars historie” 
 

•   Begynd med teksten!  
 

•   Fokuser på parforhold og/eller vigtigheden af at have en bedste ven eller 
en kæreste.  

 
•   Vigtigheden af tosomhed? 

 
•   Der er lys for enden af tunnellen.  

 
•   Kærlighed er værd at kæmpe for. 

 
•   Kig på billederne, der symboliserer de problemer, et parforhold kan 

have. 
 

•   Fokus på at være gift – og ikke gift. 
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•   Virkelighedens kærlighed og Hollywood-kærlighed.  
 

•   Læs ”Bedstefars historie” det som et eventyr - en dannelsesrejse. 
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Opgaver til "Ankomsten": 
 
 

 
 
 
 
Ankomsten 
Shaun Tan 
ABC Forlag, 2012 
128 sider.  
 
Ankomsten er en lavmælt og hudløs beretning om migrantens vandring ud i 
det ukendte i forsøget på at skabe tålelige levevilkår for sig selv og sine 
nærmeste.  
Australieren Shaun Tan har været helt kompromisløs i sit valg af kunstneriske 
midler til at fortælle denne historie. En ren billedfremstilling synes at være det 
eneste konsekvente valg. Ankomsten er som sådan at betegne som den 
ultimative grafiske roman, og bogen taler dermed også for sig selv: Ankomsten 
er en bog til alle mennesker, uanset alder, køn eller etnisk oprindelse. 
 
Shaun Tan har høstet et væld af hædersbevisninger for sine helt enestående 
og helstøbte værker, Deutscher Jugendbuchliteratur Preis i Frankfurt i 2009 og 
som det seneste højdepunkt for det hidtidige oeuvre, ALMA-priset 2011, 
(Astrid Lindgren Memorial Award) – børnebøgernes Nobelpris.  
(Pressemeddelelse fra ABC Forlag) 
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NB: Billedværket ”Ankomsten” henvender sig helt klart til overbygningen. 
 
Forforståelse: 
•   Kig på forsiden/omslaget.  
 
•   Hvad handler bogen om? 
 
•   Hvor er vi? 
 
•   Hvornår? 
 
•   Inviter til samarbejde med historielæreren, så eleverne ved noget om 

tiden/folk, der emigrerer til andre lande. 
 

•   Kig og læs på bogens bagside. 
 
•   Find og forklar de svære ord og begreber, fx migranten 
 
•   Lav en trekolonneforklaring: ordet, dit gæt, forklaringen. 
 
•   Nærlæs bagsideteksten sammen med eleverne. 
 
•   Stil spørgsmål til hver sætning, fx: Hvor bryder mennesket op fra? 
 
•   Find faktuel viden om forfatteren/tegneren. 
 
 
Arbejde med billederne: 
•   Find tegn på tiden/tider. 
 
•   Find tegn på stedet/stederne. 
 
•   Hvem er de mennesker på indersiden af omslaget?  
 
•   Meddigtning – skriv eller fortæl historier om dem! 
 
•   Skriv et referat af de enkelte kapitler. 
 
•   Giv de enkelte kapitler en overskrift. 
 
•   Lav talebobler til nogle af billederne. 
 
•   Hvorfor forlader faderen familien? 
 
•   Sæt ”Far” i den varme stol (kap. 1) og udspørg ”ham”. 
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•   Kap. 1: Skriv de tre hovedpersonernes historie. 
 
•   Kom med bud på, hvad der sker i resten af historien. 
 
•   Skriv brevene: det, han sender, og det han får (kap. 5). 
 
•   Besvar brevene. 
 
•   Hvorfor er det lille dyr med hovedpersonen igennem hele fortællingen? 
 
•   Symboler: dyret/daemons (ligesom i ”Det Gyldne Kompas”), dragehaler, 

Japan, Kina, fuglen… 
 
 
Afslutning: 

•   Skriv historien: dagbog, et brev hjem, brevveksling, en fortælling, 
biografi… 

 
•   Filmatiser historien! Vælg et antal billeder ud, og brug dem til at lave en 

billedfortælling. 
 

•   Eller lav talebobler, undertekster til bestemte sider. 
 

•   Tegn din egen daimon + beskriv egenskaberne. 
 

•   Lav et Pokemonkort. 
 

•   Skriv moderens historie. 
 

•   Skriv pigens historie. 
 

•   … 
 

•   … 
 
 
Andre ideer: 

•   Inviter en flygtning som gæstelærer.  
 

•   Findes der en migrationshistorie i klassen, så brug dem, hvis det kan 
lade sig gøre. 

 
•   Interview med en migrant, en flygtning… 

 



 14 

•   Intertekstualitet: Titanic, "Det gyldne kompas" (daimons)… 
 

•   Kig på familiesammenføring – hvad betyder det? 
 

•   Diskuter det at skabe et nyt fællesskab. 
 

•   Prøv at spise etnisk mad. 
 

•   Diskuter, hvad det vil sige at møde det nye, det fremmede… 
 

•   Skriv handlingen ind på en tidslinje, fx TikiToki på Skoletube. 
 

•   Lav en diasserie http://m.youtube.com/watch?v=ToRVZZeYLoQ  
 

•   Eller sæt musik til billederne, se eksempel på Youtube: 
http://m.youtube.com/watch?v=NN82qauWYeg 

 
•   Kig ind på Shaun Tans hjemmeside: www.shauntan.net 

 
•   Prøv at arbejde med et kapitel ad gangen - Fordel kapitlerne mellem 

grupperne. 
 

•   Diskuter, hvad det betyder for ens forståelse af historien, når der slet 
ingen tekst er? 

 
•   Den amerikanske psykoterapeut Irwin Yalom opererer med fire 

eksistentialer, nemlig døden, aleneheden, friheden og meningen med det 
hele. Vurder, hvor og hvordan disse fire eksistentialer kommer til udtryk 
i ”Ankomsten”. 
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Billedbøger uden tekst 

Billedbøger har en meget stor spændvidde, fordi de kan bruges på mange 
forskellige niveauer. Den selvstændige anvendelse, hvor den enkelte sidder og 
fordyber sig i billederne - og de lidt ældre også i teksten. Det er fejlagtigt at 
tro, at billedbøger kun henvender sig til en snæver aldersgruppe. Ligeledes er 
billedbøger fremragende i forbindelse med en intim oplæsningssituation i 
mindre grupper eller den store fælles oplevelse, hvor hele klassen/holdet får 
en fælles oplevelse. 
 
Litteraturlisten er er tænkt som inspiration til undervisningen med billedbøger i 
indskolingsklasserne, men mange af titlerne kan sagtens anvendes længere op 
i skoleforløbet. 

Anno, Mitsumasa: 
En rejse: en ordløs billedbog / af Mitsumasa Anno; forfatterens "note" … er 
oversat fra engelsk af Ib Permin, der også har skrevet bogens afsluttende 
afsnit. - Kbh.:     Høst, 1978. - 48 sider: alle ill.; 26 cm. 
Tekstløs billedbog i farver om en rejse foretaget gennem Europa i historisk tid 
- middelalder og nyere tid. Billederne fortæller om landskaber, landsbyer, 
købstæder, huse og menneskenes færden. 
Japansk originaludgave.  
 
Anno, Mitsumasa: 
Den tossede bog: en bog uden ord. - Høst, 1974. - 28 sider: ill. Billedbog i 
farver med aktiviserende synsbedrag. 
For børn i alle aldre. 
Japansk originaludgave.  
 
Karrebæk, Dorte: 
Der er et hul i himlen: en hyldest til dagdrømmeren! / tekst og illustrationer 
Dorte Karrebæk. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh.: Munksgaard, 1989. - 20 sider: 
alle ill. i farver; 25x31 cm. 
Billedbog uden tekst. En pige kravler gennem et hul i himlen ind i 
dagdrømmenes verden, hvor hun fantaserer over forskellige 
hverdagssituationer. 
Originaludgave: 1989. 
Emner: * dagdrømme.  
 
Machado, Juarez: 
Tur retur / tegninger Juarez Machado. - Måløv: Hjulet, 1981. - 32 sider: alle 
ill.; 23 cm. 
Tekstløs billedbog i farver fortæller en enkel historie alene illustreret ved aftryk 
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af fødder, sko, poter og cykelhjul.  
 
Mogensen, Jan (f. 1945): 
De 46 små mænd / tekst og illustrationer Jan Mogensen. - 1. udgave, 1. 
oplag. - Kbh.: Munksgaard, 1990. - 24 sider: alle ill. i farver; 22x30 cm. 
Billedbog, kun med indledende tekst. 46 små mænd med hat og overfrakke 
bor i et maleri på væggen i børneværelset. En dag finder de et kort over 
Alfernes Ø og drager ud på en spændende rejse. 
Originaludgave: 1990. 
Emner: * gå på opdagelse.  
 
Nyström, Bente Olesen: 
En tur med hunden 
Gyldendal, 2011 – 28 sider, alle illustreret i farver 
Tekst: Bente Olesen Nyström, illustrator: Bente Olesen Nyström. 
Billedbog. Den lille hund kommer vidt omkring. Gennem mærkelige verdener 
og flere årstider. Turen er skildret i fantastiske og eventyrlige billeder fyldt 
med drømmeagtige detaljer 
Emne: gå på opdagelse 
 
Nyström, Bente Olesen: 
Hr. Alting 
Gyldendal, 2006 – 28 sider, alle illustreret i farver 
Billedbog uden tekst. I et detaljeret billedforløb følger vi Hr. Alting på en 
spændende og sjov rejse, gennem eventyrlige og drømmeagtige landskaber 
Emne: gå på opdagelse 
 
Nyström, Bente Olesen: 
Hvad som helst – 28 sider, alle illustreret i farver 
Billedbog. En samling enkeltstående billedfortællinger uden ord, fyldt med 
detaljer og forunderlige eventyrlige universer, som blander drøm, fantasi og 
virkelighed 
Gyldendal, 2004  
Emne: gå på opdagelse 
 
Nyström, Bente Olesen: 
Nybyggerne / illustrationer Bente Olesen Nyström. - Kbh.: Gyldendal, 1997. - 
28 sider: alle ill. i farver; 30 cm 
Billedbog uden tekst. I et detaljeret billedforløb følges en gruppe nybyggere 
samt en gylden dreng og hans hund på en rejse gennem eventyrlige og 
drømmeagtige landskaber. 
Originaludgave: 1997. 
Emner: * eventyrlige fortællinger * gå på opdagelse.  
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Nyström, Bente Olesen: 
Vejen til festen: en billedfortælling / illustrationer Bente Olesen Nyström. - 
Kbh.: Gyldendal, 1994. - 28 sider: alle ill. i farver; 30 cm. 
Billedbog uden tekst. I en surrealistisk billedfortælling følges 3 personer samt 
et mylder af små og store væsener på en farefuld og oplevelsesrig rejse 
gennem eventyrlige og drømmeagtige landskaber. 
Originaludgave: 1994. 
Emner: * gå på opdagelse.  
 
Nyström, Bente Olesen: 
Ø-rejsen / illustrationer Bente Olesen Nyström. - 2. oplag. - Kbh.: Gyldendal, 
1992. - 28 sider: alle ill. i farver; 30 cm. 
Billedbog uden tekst. I et surrealistisk billedforløb følges en silhuetagtig mand 
og dame, rundt på rejse på en fantasifuld ø 
Originaludgave: 1991. 
Emner: * gå på opdagelse. 
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ALMA-prisen til den australske billedfortæller Shaun 
Tan 
 
v/ Bent Rasmussen, redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
 
”Verdens største børne- og ungdomslitteraturpris” kaldes Astrid 
Lindgrens mindepris, ALMA-prisen, sig selv, og i år tilfalder æren – 
og fem millioner svenske kroner – den australske billedfortæller 
Shaun Tan. 
 
Shaun Tan opnåede kometstatus i tegneserieverdenen, da han i 2006 udgav 
”The Arrival”, som vandt mange priser både i Europa og USA. Fortællingerne er 
en kombination af store nidkært gennemarbejdede scenarier med både 
barokke og surrealistiske elementer og sekventielle forløb (også kendt som 
tegneserier). Siden har Shaun Tan udgivet ”Tales from Outer Suburbia” (2008) 
– også udgivet på dansk med titlen udkantsfortællinger (2010). Det er ABC 
Forlag, der står for denne spændende og originale udgivelse på dansk. 
 
ALMA-juryen motiverede valget af Shaun Tan med følgende: 
”Shaun Tan er en virtuos billedfortæller, en vejviser til billedbogens 
nye muligheder. Hans billedverden udgør sit eget kosmos, hvor intet er 
entydigt, og hvor alt er muligt. Barndomsminder og opvækst er faste 
referencer, men fortællingerne er universelle og berører alle, uanset 
alder. Bag de overdådigt detaljerede billeder af civilisationskritik og 
historie i symbolsk gestaltning gemmer sig en bemærkelsesværdig 
varme. Mennesket er altid nærværende, og Shaun Tan skildrer såvel 
længsel som fremmedgørelse. Han forener på brillant vis magiske 
fortællinger med dyb humanisme. 
 
”Udkantsfortællinger” 
”Udkantsfortællinger” er sære og spændende historier fra mærkelige egne, der 
gennem fantastiske illustrationer udfordrer, overrasker og sætter 
spørgsmålstegn ved helt almindelige hændelser. Det er ganske enkelt en 
fremragende række fortællinger, forskellige, anderledes… og de mange 
enestående illustrationer gør, at man med garanti bliver en af de bøger på 
reolen, man med mellemrum må klappe. 
 
Ikke mindre enestående er Shaun Tans ”Ankomsten”, der netop er udkommet. 
Det er en ordløs billedhistorie om migrantens vilkår holdt i grå-brune toner. 
Hudløst ærligt beretter ALMA-prismodtageren i billeder om migrantens forsøg 
på at skabe tålelige vilkår for sig selv og sine nærmeste – og det går lige ind 
hos betragteren. Enestående flot og smukt! 
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Tidligere modtagere af ALMA-prisen tæller bl.a. Maurice Sendak og Christine 
Nöstlinger (2003). Lygia Bojunga Nunes (2004), Philip Pullman (2005), 
Katherine Paterson (2006), Sonya Hartnett (2008) – også australier – og Kitty 
Crowther, der modtog ALMA-prisen i 2010.  
 
(Let bearbejdet artikel fra ”SKOLEBIBLIOTEKET” Nr. 6-2011) 
 
PS: Yderlige to Shaun Tan-værker er udkommet i Danmark, nemlig ”Den 
fortabte ting” (2012) og ”Det røde træ” (2013), der udkom i 2001 i Australien.  
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Den fortabte ting 
Shaun Tan 
Oversat af Flemming Møldrup 
ABC Forlag, 2012 
40 sider.  
 
”Den fortabte ting” – oprindeligt udgivet i 2000 – er australske Shaun Tans 
første billedbog, hvor han står som både forfatter og illustrator. Shaun Tan 
modtog i 2011 Alma-priset, den svenske regerings mindepris efter Astrid 
Lindgren på 5 mio. svenske kroner. 

Hovedpersonen Drengen lever i en dyster, gennemindustrialiseret 
by, hvor de voksne er fjerne og udelukkende optaget af deres egne gøremål. 
Drengen lever lidt i sin egen verden, samler på kapsler og er god til at fortælle 
historier. 

En dag får han øje på en mærkelig ting på stranden. Det viser sig, 
at tingen – en stor tepotteagtig lerting – kan bevæge sig overalt. Den har 
hydrauliske arme og en masse luger. Drengen og tingen leger – i 
animationsfilmen ”The Lost Thing”, der vandt en Oscar i 2011, spiller de bold! 

Drengen spekulerer på, om nogen mon ejer tingen, men han tager 
den med hjem, uden at forældre dog i første omgang tager notits af det 
mærkelige væsen, men de bliver selvfølgelig straks nervøse for tingens 
tilstedeværelse, da de opdager den, og forlanger, at tingen skal væk snarest. 

Næste dag tager drengen den fortabte ting med hen til en slags 
hittegodskontor. ”Jeg har en ting, der er fortabt,” siger drengen, men en lille 
spæd stemme og et visitkort, der bliver stukket ud af en af lugerne, med et 
særligt tegn på får drengen til hurtigt at forlade stedet sammen med den 
fortabte ting. 

Efter nogen tid finder de tegnet fra visitkortet på en væg, trykker på 
en knap på væggen, en stor dør går op og åbenbarer en fuldstændig fantastisk 
verden med en masse fantasifulde tingester. Det er her tingen hører hjemme! 
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Og det var så det! Men drengen tænker med jævne mellemrum på den 
fortabte ting – ”… specielt når jeg ser noget ud af øjenkrogen, som ikke helt 
passer ind.” 

Og det er netop det centrale i denne smukke og særprægede 
billedbog, at have blik for andre, for det særprægede og anderledes. Og hvis 
man skal op på den store klinge, er det selvfølgelig civilisationskritik, så det 
basker. 

Det er bare så flot! 
Målgruppen er meget bred: fra 6 år til 90 år! 
 

(Bent  Rasmussen)  
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Det røde træ 
Shaun Tan 
Oversættelse: Flemming Møldrup 
ABC Forlag, 2013  
40 sider 
 
En meget stærk og smuk bog! 
 
Af Bent Rasmussen, redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
 
Shaun Tans billedbog ”Det røde træ” udkom oprindeligt i 2001 i 
Australien, men nu har ABC Forlag udgivet den smukke billedbog 
og iflg. Shaun Tans brev til forlaget har bogen været meget 
populær alle andre steder end i Europa og Skandinavien. 
 
I Australien har bogen fx været meget brugt i sundhedssektoren – både når 
det har drejet sig om fx depressioner og om terminale sygdomme.  

De fleste læsere/kiggere af ”Det røde træ” har således snarere 
været voksne end børn, og så er det den af alle hans bøger, han har modtaget 
mest feed back på, og den, der øjensynligt har hjulpet flest mennesker, 
fortæller Shaun Tan.  

”Det røde træ” er historien om et barn, en pige, som vågner om 
morgenen og ser sorte blade dale ned fra loftet i soveværelset som en slet 
skjult trussel: Sommetider begynder dagen uden, at der er noget som helst i 
vente … 

Unægteligt en dårlig start på dagen! Den navnløse pige vandrer 
omkring i en verden, som er kompleks, gådefuld, skræmmende og 
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fremmedgørende og bliver overrumplet af en myriade af mørke følelser. Og de 
fantastiske ting, der svæver forbi, ser hun slet ikke. Men netop som alt håb 
synes ude – og hun føler sig virkelig totalt overvældet og overmandet – vender 
hun tilbage til sit soveværelse for at opdage, at en lillebitte rød frøplante har 
slået rod og nu fylder værelset med et varmt og smukt lys. Miraklet er sket! 

Det røde træ er en bog om følelser, der som bekendt ikke altid lader 
sig udtrykke i ord, men billedbogen minder os også om, at mørke følelser, 
nedture, kriser… er uundgåelige, men heldigvis kan de mildnes af håbet om, at 
tingene kan ændre sig – og af, at man tør se de mørke tanker i øjnene. 

Billederne i Det røde træ er en serie typiske, imaginære Shaun Tan-
landskaber, der endnu en gang viser hans store kunstneriske formåen. Det er 
bare så flot, smukt og ind imellem næsten skræmmende!  

Den minimalistiske tekst og de komplekse billeder lægger op til en 
meditativ fordybelse på et plan, som måske (endnu) ikke er helt åbent land for 
det barnlige sind – og dog! Det hele er jo set med barnets øjne, og de ser som 
bekendt mere, end man umiddelbart tror. Men selvfølgelig rækker ”Det røde 
træ”, der både er flerdimensional og avanceret, også ind i den voksnes 
oplevelsessfære. Der er imidlertid god mening i at lukke de ”farlige” 
billedbøger ud af børnereservatet og ind i voksenverdenen, og der er også god 
mening i, at ”Det røde træ” måske vil slå andre strenge an i barnesindet end i 
den voksnes sind. Sådan må det gerne være! 

Det er nemlig ubetinget godt, at en billedbog også rækker ind i de 
voksnes rækker. Det er der i øvrigt flere billedbøger, end man regner med, der 
gør, og der kommer flere og flere, som Steffen Larsen netop har udtrykt det i 
”Politiken”. Fx Kim Fupz Aakesons og Rasmus Bregnhøis interessante og 
underfundige ”De forbandede dukkers land”, der udkom sidste år! 

Det røde træ” er en meget smuk bog – på én gang kompleks og 
sofistikeret. Det bliver med garanti en af de bøger, som man – jeg – med 
jævne mellemrum må hen for at klappe på reolen! 
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”Sære migrationer” 
 
Uddrag af Shaun Tans forelæsning på IBBY Congress 2012 i 
London.  
Kilde: ”Klods Hans” Nr. 4-2012, Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 
Danmark. Den danske sektion af International Board on Books for 
Young People. 
 
Oversættelse: Anders Vad Bruun 
 
(…) 
 
Først og fremmest er jeg i den heldige situation, at mit arbejde er blevet 
oversat til mange sprog, til mange forskellige nationer og kulturer. Det er også 
værd at notere sig, at mine historier er blevet bredt ud over forskellige 
læsekulturer. De bevæger sig fra denne – børnelitteratur – gennem science 
fiction, krydser billedkunst, film, teater og tegneserier og ”migrerer” gennem 
genrer fra fantasy til socialrealisme. Historierne bliver også læst af forskellige 
aldersgrupper, endnu en type crossover. Således bør vi, når vi taler om 
forskellige kulturer, også inkludere forskellene mellem barndom og voksenliv 
med alle graderne ind i mellem som ”kulturelle” forskelle. Der findes altså alle 
disse forskellige grupper, der eksisterer udenfor geografiske eller lingvistiske 
skel, som kan kategoriseres helt ned til personlige, private universer. Vi er alle 
udøvende medlemmer af vore egne kulturer, subkulturer og mikro-subkulturer 
(vores personlige fantasi), hver og en på udkig efter passende oversættelser. 
Og illustrerede bøger er rigtig gode til at krydse kløfter. 
 Når det så er sagt, har jeg aldrig haft til hensigt bevidst at være 
genremæssig grænsekrydser, international, end ikke intergenerationel (som 
mange andre illustratorer tænker jeg sjældent over mine læseres alder). Jeg er 
på ganske snæver vis alt for optaget ved tegnebordet til at tænke over, hvad 
der sker, når noget forlader bordet. Faktisk er jeg ganske selvoptaget og 
endda navlebeskuende, hvilket til en vis grad næsten er nødvendigt i hvilken 
som helst kunstnerisk udfoldelse, et vist introspektivt fokus på bekostning af 
andre overvejelser. Måske er det grunden til at jeg heller ikke er synderligt 
interesseret i kategorier: jeg forsøger blot at gøre hver historie eller hvert 
billede så spændende som muligt, så det appellerer til alle dele af min egen 
natur: et barn, en voksen, en rationel kritiker, et emotionelt væsen, en ofte 
forvirret person, der tegner kruseduller og skriver og maler som en måde at 
forstå ting på.  
 Temaet om migration berører også min personlige baggrund 
eftersom jeg er en kinesisk, malaysisk, irsk og engelsk person fra Perth i 
Western Australia. Selvom mine værker ikke er udpræget selvbiografiske og 
ikke dvæler ved de kendsgerninger (som jeg anså som uinteressante da jeg 
voksede op), tror jeg, at der faktisk er en stærk indirekte effekt af denne arv. 
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Nemlig det, at jeg ofte bliver tiltrukket af ideer om tilhørsforhold, forskelle og 
den konceptuelle grænse mellem det, der er velkendt eller ”normalt”, og det 
der er eksotisk eller ”sært”. 
 
(…) 
 
En multikulturel familie 
Her giver det måske mening også at fortælle lidt om min familie, som ganske 
usædvanligt for Hillarys på det tidspunkt var af blandet race (det er meget 
mindre usædvanligt nu, hvilket er en positiv udvikling). Min far er kineser, 
hans forældre immigrerede til Malaysia fra Kina, og det var ikke før for nylig at 
min far besøgte sit kulturelle hjemland som turist (noget jeg stadig har til 
gode). Min mor er australier, hvilket også er en lidt utilstrækkelig beskrivelse: 
mere specifikt er hun tredje generations australier af engelsk og irsk slægt 
men har aldrig besøgt den nordlige halvkugle.  Ganske interessant blev min 
oldefar sendt til Australien som forældreløst barn uden nogen registreret 
baggrund, en ikke så usædvanlig historie. Min far havde aldrig til hensigt at 
blive i Australien, men så mødte han min mor, som arbejdede i en butik hvor 
han købte en pen. Hele vores liv er bygget på sådanne tilfældigheder. I hvert 
fald føltes det meget normalt at vokse op på et sted, ingen af os havde en dyb 
historisk binding til, og Hillarys sandede jord har glimrende dræn og solskin, 
der er kraftigt nok til at blege hukommelsen. At være både kulturel og genetisk 
grænsekrydser, transitionel eller multikulturel er et naturligt udgangspunkt og 
ikke noget særligt, især ikke i Australien, en kultur med adskillige 
hjertetransplantationer og konstant skiftende identitet. 
Som barn følte jeg mig lidt som en outsider – gør vi ikke alle det? For mig 
gjaldt det at jeg var usædvanligt lille. (Jeg mødte kun en gang et 
jævnaldrende barn der var mindre end mig på et softball-hold, og jeg blev ret 
skuffet, da jeg fandt ud af, at han faktisk var dværg!). Et større problem var 
den ulmende racisme i Western Australias forstæder i 1980’erne hvor det ikke 
var usædvanligt at høre sloganet ”Asians Out” eller se det spraymalet. I 
praksis betød det blot, at mobberne ikke engang behøvede at tænke for at 
finde noget galt med de asiatiske børn. Det var slemt nok blot at være asiatisk, 
hvilket er fornærmende på mange niveauer – ideelt set burde dine fjender 
skulle knokle for at finde noget galt ved dig. (Sjovt nok led min far under 
øgenavnet ”Big-Eye Kee” i sin landsby fordi han havde meget store, runde øjne 
af en kinesisk dreng at være). Med tiden blev det bedre, men jeg tror det 
motiverede mig til at vinde respekt gennem at tegne og skrive. Og når man 
automatisk er uden for de sejes rækker, kan man faktisk nyde at være sær 
eller usædvanlig, når nu det ikke er en mulighed at være normal. Og det 
påskønnede mine venner – især viste mit talent for at tegne rumskibe og 
monstre sig at være yderst populært. 
 Selvom jeg ikke tænkte meget over det dengang, virker det i 
bakspejlet som om mit barndoms landskab og min familie har en stor, ubevidst 
rolle at spille i emnerne for mine bøger, malerier og filmdesign mange år 
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senere. Især emnet om kulturel dislokation som virker til at dukke op igen og 
igen som en tilbagevendende drøm. 
 Det er også værd at nævne at min kone er finsk, at vi bor i 
Melbourne på en gade, der regeres af patruljer af græske og italienske 
pensionister, og at vi deler huset med den fritgående brasilianske papegøje 
Diego og to skøre undulater (vores eneste indfødte beboere, Snowball og 
Filip). Alt det virker fuldstændigt normalt. Denne blandede familie har i stor 
grad inspireret de seneste historier. Både i Ankomsten (hvor man kan se 
skildringer af både Inari og mig selv og af et væsen, der minder om Diego), og 
i fortællinger som Eric, den meget stille udvekslingsstuderende baseret på en 
oplevelse med en finsk ven, eller No Other Country om en italiensk 
indvandrerfamilie med en portal til ”det gamle hjemland” på loftet, som er 
inspireret af etniske naboer. 
 
Elementære fællestræk 
 
(..) 
 
Jeg er bedst kvalificeret til at tale ud fra mine egne illustrerede fiktioner, her 
især Ankomsten. Denne bog har mere eller mindre sin begyndelse i en stor 
ambition om at fortælle en universel migranthistorie. I tidlige noter forklarede 
jeg min redaktør at jeg ønskede at destillere flere anekdotiske historier, jeg 
var ved at researche – på tværs af mange lande og århundreder – ned til en 
enkelt historie om en generisk everyman protagonist. Det var det første 
styrende koncept: destillation. I praksis virkede det dog umuligt at tænke 
reduktivt over så mange fortællinger fra virkeligheden. De var alle for unikke 
og forskelligartede, rakte fra Asien til Mellemøsten til Europa til Australien, fra 
det 19. århundredes massemigrationer til nutidens flygtningekriser, fra små 
børn til de ældre, de ufaglærte og de højtuddannede, rige og fattige; de 
forfulgte, de eventyrlystne, og også tilfældige migrationer. Mange forskellige 
grunde til at ændre liv og mange forskellige resultater, både positive og 
negative. Der var selvfølgelig fælles elementer – hjemve, familie, sær mad, 
sprog, arbejde – men hvordan viser man disse tings essens på en måde, der er 
interessant og ikke for abstrakt eller simpel? Med andre ord, hvordan får man 
det til at føles ægte og ærligt? 
 Jeg indså helt sikkert at en vis mængde reduktion var nødvendig, en 
”elementær” tilgang der involverer en afskrælning af virkeligheden. I dette 
tilfælde gjaldt det at fjerne ord, karakterers identitet, enhver præcis idé om tid 
eller sted, og også en svæven mellem realisme og tegningens drømmelignende 
blødhed. Jeg indså, at alle disse ting tillod læserne at fortolke historien på 
deres egen måde og i henhold til deres specifikke tempo eller 
forståelsesniveau. Men det der er mest interessant for mig som skaber, er den 
parallelle kompleksitet det nye univers der bliver fremstillet besidder – at den 
bedste måde at være sandfærdig på nogle gange er at gå i den modsatte 
retning: fantasy. 
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 Stedet jeg tænkte på som ”Det Nye Land” endte med at være rigt 
på alle mulige detaljer, så det er alligevel ikke en nedkogt version af rigtig 
historie. Det er en sidevers historie, et alternativt univers, vi måske med fordel 
kan sammenligne med vores eget. Vi kan reflektere over følelsernes fælles 
skæringspunkter, hvordan vi måske ville agere som udlandsrejsende og 
hvordan vi instinktivt agerer som læsere. Gadenavne i bogen er komplekse og 
fremmedartede, men også familiære, så vi genkender stier, butikker, køretøjer 
og de andre nødvendigheder i et arbejdende samfund. Sprog er detaljeret, 
men uforståeligt; dets sværhedsgrad trækker fokus over på de ting, der er de 
vigtigste for os, det essentielle behov for at kommunikere grundlæggende 
spørgsmål og svar. Det sære ved en ny verdens mad – hvordan den ser ud, 
skaffes, tilberedes og spises – minder os om at vore egne ”normale” 
kulinariske ritualer faktisk er ganske underlige. Og problemerne i et arbejdsliv 
som immigrant uden læse- og skrivefærdigheder står skarpere, når de er 
mærkelige. At blive jagtet af en stor øgle mens man omdeler pakker, for 
eksempel, er måske en god illustration af mangelfuld uddannelse eller 
bykendskab. 
 Så det er gennem denne særhed at vi ankommer til et slags 
klarsyn, som når man ser på ting på afstand. I Ankomsten udvides denne idé 
også til en række korte baggrundshistorier, der illustrerer sociale eller 
miljømæssige kriser. I stedet for at repræsentere disse på symbolske eller 
simplificerede måder, har jeg forestillet mig parallelle virkeligheder der, måske 
eller måske ikke, har en specifik mening, fra sorte slanger der svømmer i 
luften til maskerede kæmper der tårner sig op over brændende byer. De er 
ligeså forvirrende for læseren som de kan være for karaktererne i historien, og 
måske giver de en idé om, hvordan det er at gennemleve traumatiske 
historiske begivenheder, mens de sker, uden alvidenhedens eller 
bagklogskabens sikkerhed.  
 Jeg indså hurtigt, at i stedet for at fokusere på ting der gav mening, 
prøve på at simplificere en universel migrant-oplevelse, prøve at forstå alting, 
var det bedste simpelthen at fokusere på det underlige, på dislokation og 
kompleksitet. Med andre ord prøve på at skabe en verden ligeså forvirrende, 
som vores egen ville være for enhver ny immigrant, simpelthen bare forestille 
mig, hvordan det er. Og frem for alt aldrig rigtigt forklare noget. 
 Forvirring er ikke noget dårligt, det kan ofte bringe det bedste frem 
i os. Det galvaniserer vores naturlige menneskelige evne til at trække mening 
ud af et mysterium, til at bruge vores fantasi i stedet for at støtte os til 
modtaget viden eller visdom for at klare os. Vi er også nødt til at stole på og 
respektere andre menneskers kreative evner, og jeg anser læsere af mine 
værker for medskabere, der nødvendigvis må indsætte mening i illustrative 
fortællinger, der egentlig er halvfærdige, bevidst ufuldendte.  Surrealisme føles 
ofte meget nyttig for mig af denne grund. Forsigtigt håndteret kan den komme 
tættere på virkeligheden snarere end længere væk, ved mere eller mindre at 
”vække os” fra den almindelige genkendelses magelighed. Vi begynder at 
opleve den normale virkelighed som værende ikke så normal endda.  


