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Jyderne er mægtig
flinke - men stille!

FRANK MADSEN & SUSSI BECH
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NET SATIRISK PORTRÆT AF LITTERATURENS DANMARK

VLADIMIR PUTIN
EKSPERT Siger du ‘fuck’ eller ‘kopulere’? Hader du bolleået?

Hvor mange stykker sukker brugte Søren Kierkegaard i en kop kaffe?
Er Batman en klam mainstream-fidus?

Er de alle sammen homoer i Dansk Forfatterforening?
Har Finn Sysholm virkelig jerntøj på? Og uendelig ammo + 1?

Har Biker Bjarne en vagina? Og ønsker han at bestemme over den?
Hvilken litterær genre hader mænd allermest?

Hvem ville Thorvald Stauning stemme på, 
hvis der var folketingsvalg i morgen?

OBAMA
VESTENS STORE HVIDE HÅB

“GIV MIG DERES
KOORDINATER! NU!!

SYSHOLM, FINN
NOBELPRISKANDIDAT

“ILLITTERÆRE
LØJSERE!

FELIX REEPER
SEXVOLDSDØDSKUNSTNER

“EKS LIBRIS ER EN
KLAM MAINSTREAM-
    FIDUS!

METTE FREDERIKSEN
MINISTER, 130 dB

“DE SKAL TILBAGE PÅ 
SKOLEBÆNKEN!

Få svarene i denne tredje 
vanvittige samling af 

EKS LIBRIS 
striber!

“BØSSERI!

TOVE TIDEVAND
HJÆLPEPRÆST & BLOGGER

“JEG TROR IKKE, DET VAR
GUDS MENING, AT VI
SKULLE LÆSE DEN SLAGS!

DET SAGDE DE OM EKS LIBRIS:

EUDOR COMICS
9 788798 779674



GEORGE BERNARD SHAW

Alle store sandheder
begynder som blasfemier.
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FORORD

Forrige side: Blyantsskitsen til striben om Karen Blixens  
»Den Afrikanske Farm«, fortalt med kaniner i hovedrollen - en ide, der 

udsprang af Erling Jepsens roman »Min Sønderjyske Farm«. 

Herunder: Layoutmanus til striben. Bemærk, at teksten i slutbilledet ikke 
er den samme som i den færdige stribe.

Til venstre: Skitse af »Mis med de store kugler«.

Dette bind af Eks Libris rummer alle 
striberne fra seriens 4. år. Når en 

tegneserie får lov at køre så længe, opstår 
der faste fikspunkter og seriens figurer 

begynder at folde sig ud: 

Biker Bjarne, hans yppige hustru
og sønnen BB Junior kastede  

således glans over serien i 2013 
med deres aura af social-

klasse 5. Det havde vi 
ikke set

komme, da
Biker Bjarne

for et par
år siden

blev skabt
som proto-

typen på de
usympatiske

typer, bog-
branchen

i sine mørke
stunder hædrer 

med en biografi. 
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Men selv Biker Bjarne er jo et 
menneske, og selvfølgelig føler 
også han trang til at forplante 

sig. 2013 blev således året, hvor 
han knopskød til en hel lille, dys-

funktionel familie, der dukkede 
ræbende op på bogmesser og 

tegneseriefestivaler. 

Som kronen på værket fik BB 
Junior lov til at brede sig over 
årets seks sommerstriber, da 
han erklærede: »Jeg vil ikke 

være taber som dig, far! Jeg vil        
være tegneserietegner!« 

Forrige side: Biker Bjarne “afslører” sønnen i at læse  
pornografisk litteratur - tror han i hvert fald. 

 
Til venstre: Blyantsskitse af familien Biker Bjarne på vej 

ind til årets »Copenhagen Comics« tegneseriefestival.  

Herover: Layoutmanus til den første sommerstribe om 
BB Juniors afrejse til Tegneserieskolen i Viborg.
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Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Hej Lise, 
din dejlige 
redaktøse!

Tjener!
Cognac!

Wow!
Cool!

Deres doggybag.

Du har min 
første synops i 
næste måned!

Hvad er
det egentlig 
for en bog, I 

laver?

"Erik Ejegod. Mine 40 år 
som udsendt blandt sultne 

børn i Afrika."

Måske kan 
Helena 

Christensen 
tage fotos!

Vi må også have et website til 
skolerne. Hvis jeg trækker i nogle 

tråde, kan Udenrigsministeriet sikkert 
    finde en mio. eller to et sted! 

Jeg snupper lige kvitterin-
gen, så min foresatte kan 
se, at jeg ikke har drevet 
den af i arbejdstiden!

Skål for et 
godt sam-

arbejde, Erik! 
Og for en 

bedre verden! Skal du have 
det stykke?

Og en 
god 

sjatto-
nøf!

Tak!

Ja, det var 
sådan en ide, 
jeg lige fik!

Du nævnte i telefonen, 
at Hendes Majestæt 
kunne lave forsiden i 

decoupage?

Jeg tog min 
kollega Annika 
med. Vi mødtes 
ude på gaden.

Jeg tillod mig at bestille en 
lille sort, mens jeg ventede! 
Og deres tapas er stadig i 

     særklasse!

Men så vi jo lige tre personer! 
Akkurat nok til, at vi kan bestille 
den store, syltede antilopemenu 

med kakaduefyld, indfløjne 
asparges og flødekartofler. 

www.ekslibris.dk

Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Nu er der igen en 
pensioneret overlærer, der 
kritiserer de unges sprog.

Gamle, sure 
mænd gør

sproget til en
slagmark!

Til Kamp for korrekt
Stavning og Grammatik!
Død over Bolle-aaet og

Pausekommaet! Vi 
tilgiver aldrig 1948!

Pas paa! De unge
Lømler svarer igen!

Fucking
narrøve!
Vi smadre

jer!

FUCK!
De 

boarder
os!

Hot
damn!

Søren's
osse!Det hedder

KOPULERE,
unge Mand!

Tal Dansk, 
din Køter! 

Det hedder ikke hot damn!
Det hedder Sørens ogsaa!

Jeg skal lære dig!

Uden Apostrof
i Ejefald, din Hvalp!

SÅ stopper
festen!!!

Kan I bede
hinanden om
forladelse!?

Det 
bedte 
jeg osse
om!!

Bad!
Det 

hedder
BAD!

Gamle
nar!

Patte-
barn!

www.ekslibris.dk

yo mo ol ho! how goes? 

War iz hell!!! �1d1 r 2tal 

N00b! Sendr U mt vas-

getöj ASAP? 4 sygt.... 

H5 & fuck u! d:-) tommy
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Af Sussi Bech og Frank Madsen.

www.eks-libris.dk

Først skal 
vi finde på
historiens

AKTØRER!
I har hermed 
værktøjerne 
til at skrive 
jeres første

TEGNESERIE!

Det vigtigste i enhver fortælling er 
PROTAGONISTEN, historiens HELT!

I alle gode historier 
har protagonisten et klart 

defineret MÅL!

Heltens modstander er
ANTAGONISTEN, der vil for-
hindre helten i at nå sit mål! 
Han er historiens SKURK!

For at gøre det 
nemt for jer vil jeg 
bede jer tage ud-
gangspunkt i jeres 
families hverdag!

Tro mig: 
Hverdagen 
rummer 
UANEDE 
mængder 
råstof til 

gode
historier!

FARS
HVERDAG

Jeg vil bede jer tilføje et STILISTISK TWIST: Fortæl 
historien som det, vi kalder MAGISK REALISME! Sæt i gang!

Nu har 
han 

siddet 
sådan i 
fem 

timer!

Heey!

Heey!

Heey.. .

Vi ser ofte: Curlingbørn 
uden livserfaring, der 

vil være forfattere, men 
som mangler råstof til 

gode historier.

STORT
SOMMER-
TEMA!

Fortsættes.. .

Af Frank Madsen og Sussi Bech.

www.eks-libris.dk

Så stå dog stille, barn! Blyanter? Tjek!
Papir? Tjek!
Kort over 

Jylland? Tjek! 
Kompas? Tjek!
Kondomer.. .

MOAR!
Jeg ER kun
otte år!!

FORSATADA!

MOAR!
Jeg kan godt
selv pakke!

Bjarne!
Er du klar
med hans
elektriske

blyantspidser?

Jaja! Jeg 
mangler de 

sidste 
svejsninger!

Beklager,
sonnyboy!

Sådan!

Rolig, far!
Alle 

tegner på 
computer
i dag.

Fortsættes.. .

Skolen skrev 
ikke noget om 
skoleuniformer, 
men jeg fandt 
denne her på 

nettet!

STORT
SOMMER-
TEMA!

Kære mor & far. I skal ikke være 

kede af det. DSB har givet mig 

min egen familiebås i IC4-toget 

til Viborg. Her er pænt og rent.

Jeg bad ham bære min

ku�ert op på værelset.

Rektor for 
Tegneserieskolen er en rigtig spas-mager. Han gårind for “Kærlig-hedens Stærke

Arm”, siger han.

Foreløbig
har jeg fået
eneværelse. Jeg 

glæder mig,
til de andre
elever dukker

op, for ellers 

kan tre år godt

føles som lang

tid...

Jyderne er også mægtig �inke. 
Men meget stille. Det er på tide, 
nogen sætter lidt liv i kludene.
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