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1970’erne. Måske på grund af Bjørn 
Wiinblads smukke omslag, der star- 
tede med orangerød og i regnbuens 
farver gik over de 16 bind og endte i 
mørkerødt igen. Indtil da havde jeg 
kun læst et par af eventyrene i for- 
kortet form og set en Hollywood- 
film, »Tyven fra Bagdad«, som jeg 
troede var en filmatisering af et af 
eventyrene. Efterhånden, som jeg 
læste mig igennem alle bindene i 
Hasselbalch-udgaven, undrede jeg 
mig over, at den unge, flotte Bagdad-
tyv ikke var at finde nogen steder. 

Det, der gjorde størst indtryk på mig 
under læsningen, var ikke de erotiske 
scener, men den grænseløse brutalitet 
og sorte retfærdighed, der som en 

I slutningen af 1960’erne udgav 
Steen Hasselbalchs forlag 1001 
Nats Eventyr. Det var første gang, 
de forelå på dansk i uforkortet form, 
og det vakte dengang stor opmærk-
somhed. Mest på grund af alle de 
erotiske scener og frække ord, der 
fandtes i eventyrene. En opmærk-
somhed, som ganske urimeligt over-
skyggede historiernes virkelige kva- 
liteter. Tankevækkende var det også, 
at samtidens fokus var rettet på ero-
tikken og ikke på den kvindeunder- 
trykkelse, der fandt sted i eventyrene. 
Vi stod jo på tærsklen til rødstrømpe-
bevægelsens glansperiode.

Jeg begyndte at læse samlingen  
som teenager i begyndelsen af 

Kaliffer, 
rødstrømper 
og 1001 Nat

Herover: Titelbladsvignet 
fra mit allerførste længere 
tegneserieprojekt inspireret 
af 1001 Nat: Eventyret om 
den seje Morgane.  
I januar 1974 var rødstrøm-
pebevægelsen på sit højeste, 
så selvfølgelig var heltin-
derne helt i front.

Forrige side: På tegnestuen 
Gimle i 1984. Øverst på 
væggen bag mig hænger et 
forslag til logo til »Zainab«, 
der aldrig blev brugt.

Om arbejdet med Dalila den Drevne 
og et kig på de arbejder, der gik 
forud for min første tegneserie.
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selvfølge var en del af i  
historiernes logik. For slet ikke at 
tale om nedgørelse af sorte, kristne 
og jøder og undertrykkelsen af kvin-
der. Tanken om betingelsesløs re-
ligiøs underkastelse var fuldstændig 
fremmed for danskere i 1970’erne: I 
stedet var tiden optaget af kvindernes 
kamp for ligestilling, og forhånelsen 
af kristendom var standardrepertoire 
i kulturelitens provokationer. 

Men man skal selvfølgelig se tek-
sterne i deres rette sammenhæng. 
Historierne i 1001 Nat blev til i 
den tidlige middelalder, og nordens 
vikinger og byzantinernes kristne 
var bestemt ikke mere tolerante eller 
humane. 

Harun al-Rashid 

Men en nysgerrighed efter at dykke 
ned i denne mystiske, fremmedartede 
verden drev mig videre. Eventyrene 
skildrede en verden med travle  
bazarer og store paladser. Nogle 
af de gennemgående figurer er den 
kendte kalif, Harun al-Rashid af  
abbassidernes slægt, og hans vesirer, 
som stammede fra en gammel per-
sisk slægt, barmakiderne. Især den 
yngste søn, Giarfar, er en kendt 
historisk person og beskrives i even-
tyrene lidt uretfærdigt som kaliffens 
drikkebror mere end som en solid 
embedsmand. 

Det gik undervejs op for mig, at 
nogle af disse gennemgående even-
tyrfigurer havde eksisteret i virke-
ligheden, og mit fokus rettede sig 
derfor mod det sidste bind i Hassel-
balch-udgaven:

I stedet for eventyr er dette bind fyldt 
med historiske anekdoter om Harun 
al-Rashids pludselige raseri 
mod sine vesirer – et raseri, der 
ender med nedslagtningen af hele 

Et tidligt 
forsøg på at 
lægge farver 
på »Dalila 
den Drevne«. 
Her fandt 
jeg ud af, at 
det var en 
dårlig idé at 
farvelægge 
direkte på 
originalteg-
ningen. Og at 
det krævede 
bedre grej 
end skole-
tusser og 
farvelade.

Næste side: 
Forsideskitse 
til »Dalila 
den Drevne«, 
ca. 1980. 
Motivet med 
hoved-
personen, der 
flygter ad den 
smalle gyde, 
endte som 
forsidemotiv 
på Zainab-
albummet.
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Sussi Bech 
(Susanne Ilsted Bech) er født 1958 i Birkerød og uddannet på Skolen for 
Brugskunst (Danmarks Designskole) i København. Har medvirket i over 30  
tegneseriealbum og illustreret over 100 børne- og ungdomsbøger, bl.a. »Snus 
Mus«, »Emmy« og »Kaj og Andrea«. Tegnede i 2010 årets julemærke.  
Formand for brancheorganisationen Danske Tegneserieskabere. 

Udgivne tegneserieværker 
1985 Zainab 
1986 Nofret 1: Flugten fra Babylon 
1987 Nofret 2: Amons gemalinde 
1988 Nofret 3: Kætterkongens hof 
1989 Nofret 4: Den sidste minos 
1991 Nofret 5: Rejsen til Hattussas  
 Aida Nur 2: I Anubis’ skygge 
 Aida Nur 1: Døden i Cairo 
1992 Nofret 6: Den hemmelige traktat 
1993 Nofret 7: Med døden om bord  
 Dalila den Drevne 1: Ballade i Bagdad 
 Dalila den Drevne 2: Tyven fra Cairo 
1995 Nofret 8: Gravrøverne 
1998 Nofret 9: Nattens hævner  
 De vilde Svaner 
2001 Nofret 10: Kiya 
2004 Nofret 11: Bagholdet i tempelsøen 
2007 Egtved Pigen 
2011 Nofret 12: Nilens fange 
2012 Eks Libris 1: Problemer med Carsten Jensen-robotten i Zone 7! 
2013 Eks Libris 2: Tænk på signalværdien! 
 Eks Libris 3: Jyderne er mægtig flinke… men stille!  
 Mis med de store kugler 
2014 Eks Libris 4: Lotte går i parterapi!  
 Mis med de store julekugler 
2015 Eks Libris 5: Zenia Nyker genopliver kulturrrrradikalismen 
2016 Eks Libris 6: Finn Sysholm går i sort! 
 Dalila den Drevne

Priser
1990 BØFA-prisen (Børnebibliotekarernes faggruppe) 
 Det danske Tegneseriekonvents pris (bedste tegneseriefigur) 
 Det danske Tegneseriekonvents pris (bedste tegneserie) 
1992 Det danske Tegneseriekonvents pris ( bedste tegneseriefigur) 
1994 Ping Prisen 
1995 Det danske Tegneseriekonvents pris ( bedste tegneseriefigur) 
2005 Orla-Prisen (bedste billedbog) 
2006 Årets kunstner i Birkerød 
2015 Adamsonstatyetten (Svenska Serieakademin) 


