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FINN SYSHOLM, KUNSTNER

Jeg skammer mig.
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FRANK MADSEN & SUSSI BECH

E U D O R

går i sort!
Finn Sysholm



FORORD

Mit navn er Finn Sysholm. 

De har sikkert hørt om mig. Og nydt mine bøger.

Jeg er blevet spurgt, om jeg vil kaste glans over denne 
lille samling af kulørte striber, der gør sig morsom på 
bekostning af min metiér.

Min første indskydelse 
var ærligt talt at svare 
»Nej!«

Især da jeg erfarede, 
at flere andre var 
blevet spurgt før mig. 
Men da jeg hørte, at 
Jussi Adler-Olsen 
udelukkende havde 
takket nej på grund 
af den hårde dead-
line, besluttede jeg 
alligevel at vise 
storsind og svare 
»Ja!«.

Det slog mig nemlig, at Frank og Sussi hermed 
uforvarende havde givet mig en enestående mulighed 
for (som en anden trojansk hest) at fremføre nogle ord 
til forsvar - ikke for mig selv, men på vegne af forfatter-
standen og kollegaerne, der nok kan føle sig ramt, hvor 
det gør allermest ondt i hjertekulen, når den ugentlige 
Eks Libris-stribe står dér på 4. sidste side i Weekend-
avisens bogtillæg. 

Ikke at jeg læser striben selv, men jeg har ofte hørt den 
refereret af gode venner, mens de græd ud ved min 
skulder. Dette forord er dedikeret til dem!

Lad mig allerførst rydde en alvorlig misforståelse af 
vejen: Jeg har personligt intet som helst imod, at større 
forfattere end jeg modtager litteraturpriser! Især ikke 
hvis de har fortjent dem! Og hvis alt går ærligt til! Jeg 
har godt bemærket, at det synes at være et tilbage-
vendende tema i serien. Men det har altså absolut intet 
på sig! 

Lad mig dernæst pointere, at tegneserien er en – jeg tør 
næsten ikke bruge ordet – kunstart, der endnu er i sin 
spæde vorden. Mange vil sikkert mene, at den burde 
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være kvalt i fødslen, men den slags tanker ligger 
mig fjernt. Og det er under alle omstændigheder for 
sent nu. 

Tegneseriefolket er således endnu ikke fuldt for-
troligt med, hvorledes man skildrer livet i dets 
uendelige mangfoldighed, sådan som vi forfattere 
længe har mestret det i romanens store format. 
Ikke at det på nogen måde skal være en undskyld-
ning, men måske dog en forklaring.

De (for?) mange Eks Libris striber, der kækt 
foregiver at skildre min hverdag, kan derfor 
aldrig blive andet end en en grov karikatur – en 
vrængende grotesque, som man kan trække på 
skulderen af og som i hvert fald på ingen måde 
skildrer virkelighedens Finn Sysholm!

Selv om striberne ganske korrekt gengiver, at 
livet som forfatter ikke er en dans på lutter lag-
kage, så kan tegneseriens kompakte, humoristiske 
format umuligt fuldt ud redegøre for de mange gode 
grunde til, at en forfatter ikke altid er i humør til at 
skrive, til at aflevere til tiden, til at betale sine reg-
ninger eller på anden måde honorere de umenneske-
lige krav, verden stiller til os kunstnere. Hertil kræves 
mindst en trilogi! 

Men hvis De, kære læser, holder Dem dette for øje, 
tager De såmænd ikke skade af et par timer i samvær 
med Eks Libris. 

Herregud!
Finn Sysholm
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Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Kære Sysholm, Finn

Salget af Deres seneste roman er desværre gået i stå,

så i stedet for at brænde restoplaget (hvilket ville

koste kr. 11.438) har vi den udsøgte fornøjelse at 

sende det til Dem.    A. Grønært

      Forlagschef

Fnys!
Brænde mine
uerstattelige
værker!?

Jeg smutter sporenstregs
i IKEA efter flere reoler!

emne gider jeg
ikke diskutere
EN gang til !!!

Du RØRER
ikke den
reol !!!

Finn er jo
forfatter!

Ja, joh ...
Det må vi
da virkelig

håbe!

Skrivende kunstnere
kan ALTID få brug for

ekstra hyldemeter!

Jamen, du HAR jo allerede
en reol, der altid står tom!

Shop: www.ekslibris.dk
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Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Shop: www.ekslibris.dk

Sen nattetime i Køben-
havn. Ordensmagten 

arbejder utrætteligt for 
borgernes sikkerhed ...

Drop de
latterlige
undskyld-
ninger

Vi var unge og
det er så længe
      siden nu!

Men hvert et
ord er sandt!

En hård-
nakket

benægter!

Vi må kunne bore
i det med træfigurerne.
”Over 100” - det lyder

helt usandsynligt!

Havde jeg vidst, at det hele
ville blive skrevet ned og

solgt i store oplag, havde jeg
nok handlet anderledes!

Jamen, det er SANDT!
Sådan opfattede vi det
i hvert fald dengang!

Du har udtalt, at du sov med det om
natten. Og var sammen med en

indianerpige! Det er jo løgn og digt!

I din bog hævdes det også, at du havde et gevær
og skød, så kuglerne fløj om ørerne og ”ingen turde

vise sig udenfor en dør i flere dage.” Næppe!

De har
afhørt ham
i 16 timer

nu!

I dine bøger er Amerika et tilbagevendende tema,
men vi kan bevise, at du aldrig har sat din fod i

Amerikas Forenede Stater!
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Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Hvor er listen over de nye
våben, vi har behov for,
hvis Danmark igen skal

  kunne føre krig? 

Den har jeg
sendt til Stats-

ministeriet!

Jeg syntes, det var
bedst, at de fik vores
ønskeseddel i god tid!

Sidste jul fik vi bare
nogle motortorpedo-
både, vi slet ikke 
havde ønsket os.

HVAD
HAR
DE!?

En liste? Nå, det
meget lange haiku-
digt? Det sendte
jeg videre til

kulturministeren.

Åh, DEN liste! Jeg troede, den var
et bilag til DFs forslag om en styrket
indsats for det danske sprog! Den

er sendt videre i systemet!

Listen? Ja, tak for den!
Det vil jo gøre det noget
nemmere at håndhæve ... 

hvadbehager?

Jaså?
En fejl?

Komma foran
ledsætninger
Manglende
nutids-r
Split af
sammensatte
ord

Bjørnetjeneste
Forfordele
 Bad/Bedte

D i gjort
Ejefaldsapostrof
Komma foran
at-infinitiv
    

Det bliver
mine folk
kede af at

høre!

Shop: www.ekslibris.dk

FORSLAG TIL REPRESSALIER
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Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Shop: www.ekslibris.dk

“Jeg blev født på årsdagen for
starten på den cubanske

revolution, hvor kuglerne �øj
om ørerne på Che og Fidel.
På Cuba fejrer man stadig

begivenheden.”                          

“I 1967 erfarede jeg på
egen krop politikernes
nederdrægtighed mod

de små i samfundet.”

“I 1977 var Willy Brandt gået af som
vesttysk kansler. Jeg blev tilbudt at
overtage hans plads.”

“I 80’erne meldte jeg mig
frivilligt til Livgarden.

Kort tid efter faldt
Berlinmuren.”

“I dag har jeg valgt at tro, at
vi var �ere om det, men

dengang følte jeg
mig meget alene i

kampen.”

“Efter EM-�nalekampen på 
Ullevi i ‘92 lagde jeg fodbold-

støvlerne på hylden for en tid.”

Sussi,
hvad
laver

Frank?

Skriver sine
erindringer,
siger han.

P.gr.a. situationen i
Folketinget udgår
Magnus Tagmus ...

Wir wollen mehr
Demokratie wagen.

Anker! En
autograf!

Sæt dig her,
til han er færdig.

Jaahaha,
ja-ja-ja,
hutlihut!

Må jeg smide dem
ud? Du bruger dem

jo aldrig.

Jeg bliver nok nødt
til at facttjekke. Der
er meget blæst om
denne type bøger 

lige for tiden.

HVERT
et ord er
SANDT!
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Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Dét blik
varsler
ilde!

Lise! Annika! Han ser da
ud til at

have fået en
god idé!  

Netop!

Se! Forskerne siger, at blot tanken
om en iskage kan få børn til at

udsætte deres behov! Det er vistnok
noget med Freud og patter! Det skal
fremover være det styrende princip i

aflønningen af vore forfattere!

Hvad med at
prøve det af
på forlagets
aktionærer?

Aktionærerne
er jo ikke børn!
De vil have deres
dækningsbidrag

NU!!

Sune Lynder
er på vej.

Intet forskud på min
næste digtsamling?

Til gengæld får du andel i over-
skuddet, når 1. oplag er udsolgt!

Er der overhovedet
nogen af mine bøger,

der er udsolgt?

Forestil
dig nu
bare, at
det sker!

Prøv at forestille dig alle de
iskager, du kan købe for din

andel af overskuddet!

Total fiasko, chef!
Han ville hellere

have en iskage nu!

Det vil jeg
nu ikke
sige!

I morgen
prøver vi
med Jussi

Adler
Olsen!Shop: www.ekslibris.dk
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Af Sussi Bech og Frank Madsen (med tak til Carl Barks).

Shop: www.ekslibris.dk

Dybt
suk!

Og nu skal vi
snakke om, hvordan
du får succes som

forfatter,
Anders! FINN!

Jeg hedder
Finn!!!

Har Finn
ofte mareridt?

Han var til reception med forfatter-
kollegaerne igår. Jeg havde håbet,
at det ville muntre ham lidt op.

Ja, og nu graver du
dig igennem dem som en

muldvarp! Fnys!

HJEMME HOS

JUSSI VON

ADLER-OLSEN
...

Jeg tumler mig i mine
royalties som en delfin!

Jeg ELSKER at
kaste dem op i luften,
så de dumper ned i

hovedet. Kaste,
kaste, kaste!
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Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Ina Ejegod, du skriver i din 
bog om 60’ernes Danmark, at 
UDVIKLINGEN er gået amok!

Ja, verden
var noget nær
perfekt, da jeg 

var 2 år.

Min hovedperson er en ung
lærerinde, der kommer til et lille
  samfund, hvor man ikke er
   slaver af UDVIKLINGEN,
     sådan som vi er i dag!

Snart vil de vel
også køre bil!

De kalder
det ”frem-
skridtet”!

I dag lukker UDVIKLINGEN
de små skoler. Det oplevede

vi slet ikke i gamle dage!

I den ny kommuneskole kan
de gå i skole HVER dag!

Og vi kan lukke
17 landsbyskoler.

Min egen barndomsby var et vel-
fungerende samfund med station,
sygehus og eget elværk. Men det

fik UDVIKLINGEN også ødelagt!

Billig strøm til to 
mio. husstande!

Jeg vil nu savne strømmen
fra byens eget elværk!

Da jeg var barn, kendte alle i byen
hinanden og handlede i de lokale

butikker. Hvis vi vil have nær-
heden tilbage, må vi støtte op

om vores lokalsamfund. 

Der er ikke noget kød til folk,
der stemte på SF i forfjors!

Vi takker dig for,
at du valgte at 

promovere din bog 
på landsdækkende tv 
og ikke i Skjern Avis.

Det er vigtigt, at bogens
budskab når bredt ud. 

Desuden skulle jeg
alligevel til København
efter en ny angora-

sweater.

Ny EKS LIBRIS-bog: Bestil den hos
www.eudor.dk eller din boghandler!
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Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Vær hilset,
brave digter-
kollegaer!

Hvad er der
galt med Sune?

D... det er K...
Kunstfonden!!!

De har høfligt
frabedt sig flere

ansøgninger!

Typisk imageproblem! Du fremtræder alt for
sund og velnæret til at komme i betragtning!

Den
fikser
vi!

Røde Kors-butikken smider
ofte ting ud ...

... de ikke
kan være
bekendt at
sende til
Afrika! Se trist ud! Sådan!

Og så ind på de
førende forfatter-
portaler med dit

nye portræt!

To dage
senere ...

Brev til
S. Lynder!

DET var
hurtigt!

Nå! Hvor meget
fik du?

Det er fra Folke-
kirkens Nødhjælp!

De sender
en ged!

Ny EKS LIBRIS-bog: Bestil den hos
www.eudor.dk eller din boghandler!
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