
F
ørste årgang fra uddannelsen grafisk for-
tælling er udklækket. Man ser det for sig.
En redefuld små tegnedrenge og -piger
med æggeskaller i håret.

Nå nej, så primitivt vil man selvfølgelig
næppe fremstille det, når man tilhører den første fly-
vefærdige årgang fra Danmarks første tegneserieud-
dannelse. I 2013 fik Danmark sin første tegneserieud-
dannelse. Professionsbacheloren i grafisk fortælling
er en del af den toneangivende animationsskole i Vi-
borg, der altså ikke længere udelukkende har fokus
på de levende billeder.

Uddannelsen tager 4 år, og det betyder, at det før-
ste hold nu kan præsentere sig selv i afgangsantolo-
gien ’Gespenster og gevækster’. Selv om ambitionen
på sigt er international, består det første hold med et
par undtagelser af danske tegnefortællere. Kun 7 af
de 18 bachelorer er af hankøn.

Kønsfordelingen afspejler en temmelig gennem-
gribende revolution i den danske tegneserieverden.
For få år siden var det en stærkt drengedomineret
verden. Nu er der masser af piger på banen, og hvad
angår både æstetik og tematik er den gode gamle
tegneserie ikke nem at genkende.

De 18 ankommer med hver sin minipræsentation.
Nogle drømmer ydmygt – og dog stort nok! – om må-
ske en dag at kunne leve af at tegne tegneserier. En
skal »bare lige finde ud af, hvor jeg skal ende og be-
gynde først«, mens Simone Büchert først vil tegne
tegneserier om wrestling og i den fjerne fremtid lave
et hus om til en tegneserie. Og så er der ham, der bare
præsenterer sig sådan her: »Mit navn er Bob Lundgre-

en Kristiansen, og jeg er en ori-
ginal«. 

Hvilket jo unægtelig gør det
lidt nemmere at spotte origi-
nalerne. Afgangsprojekter er
ofte en umage blanding af
dybt personlige projekter og
fremlæggelse af kvalifikati-
oner, der mere har karakter af
potentiel jobansøgning. Det
sidste er ikke uvæsentligt i en
uddannelse, der vil uddanne
grafiske fortællere, som kan

fungere »selvstændigt og innovativt på et internatio-
nalt professionelt marked«.

Eleverne skal kunne tænke kommercielt og tilpas-
se sig opgaver, hedder det om professionsbachelor-
uddannelsen, men det understreges, at grafisk for-
tælling er en auteur-uddannelse, hvor den studeren-
de arbejder med sit eget personlige udtryk, sin egen
stil og sine egne fortællinger. Bidragene i ’Gespenster
og gevækster’ er ikke deciderede afgangsprojekter,
men er af tegneserieforfatteren Mårdøn Smet ud-
valgt fra elevernes samlede produktion.

Alt andet end ensretning 
Hvad de end har gang i i Viborg, så er de i hvert fald ik-
ke i gang med at ensrette eleverne! Bidragene er
tværtimod så forskellige i stil, tone og udtryk, at det
er svært at sige særlig meget samlende om stilen,
samfundet eller generationen.

Altså bortset fra at det stadigvæk som oftest er til at
se forskel på de to køn. Der er skydevåben, blærede
grafiske løsninger og apokalyptisk stemning hos
drengene, hvor man ser en lang udfoldet fortælling i
Emil Friis Ernsts velfortalte og koloristisk overra-
skende ’En dags arbejde’, mens den grafisk-tekniske
udførelse af Kristian Bay Kirks ordløse minifortællin-
ger er ekvilibristiske. Som Bob Lundgreen Kristian-
sen afprøver Kirk også den disciplin, hvor man ’for-
tæller’ med en enkeltstående tegning.

Flot løst er også Sofie Louise Dams biografi om dig-
teren Emily Dickinson, hvor digterens selvvalgte iso-
lation illustreres med blikke på verden ud og ind ad
glughuller på en sort baggrund. En mere personlig
stemme finder man hos Clara Lucie Jetsmark, der un-
dersøger erotiske fantasier uden at bekymre sig for
meget om, om det hele bliver lidt skævt. En skæv
streg, som matches af en lige så skæv tankegang, fin-
der man hos Nilas Røpke Driessen i den veloplagt vit-
tige satire ’Lars fra Marketing’, der overrumplende
spejlvender det normale kulturbærende hierarki. 

Men den tid, hvor drengene nærmest per defini-
tion var mere ’tekniske’ end pigerne, er forbi. Cathrin
Peterslunds ’Under overfladen’ er en lille gådefuld
gotisk fortælling på tårnhøjt teknisk niveau. Origina-
litet og overblik i såvel form som fortælleteknik og
farveholdning bliver der demonstreret af Simone
Büchert i folde-krimien ’Uret’. 

Fra enkeltstående humorpointer til Fie Anja Niel-
sens sprængte form til en filosofisk diskurs om ver-
densøkonomisk tvangslogik udført som akvarel
kommer eleverne vidt omkring. De kan næsten ikke
blive mere forskellige. De har lært en masse på sko-
len i Viborg, men kan man fastholde sådan en diver-
sitet efter 4 års undervisning, har man fat i noget af
det helt rigtige.
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Grafisk fortælling

Første færdige kuld fra Danmarks
første tegneserieuddannelse viser,
at der trods skoletanken stadig er
plads til vidt forskellige udtryk,
skæve tanker og skæve streger.

DIVERSITET. Simone Bücherts folde-krimi ’Uret’ blander blåsort noir med blodrødt. Nederst præsenteres fra venstre mod højre værker af Fie Anja Nielsen, Kristian Bay Kirk og Emil Friis Ernst. 

De udvalgte værker af de studerende på tegneserietegneruddannelsen i Viborg er samlet i ’Gespenster og gevækster’ og udgivet i samarbejde mellem Grafisk Fortælling og forlaget Cobolt.
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