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FRANK MADSEN & SUSSI BECH

Forord af Mikkel Andersson

Lotte går i
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NET SATIRISK PORTRÆT AF LITTERATURENS DANMARK

LOTTE Kan man skrue for højt op for sin Pixi-bog?
Er Lotte og Totte kommet videre i deres liv?

Hvad har samfundet mest nytte af: At læse Rifbjerg eller bælge ærter?
Var Yahya Hassans barndom virkelig vand ved siden af Finn Sysholms?

Har Porno-Lasse tom kalender i juli måned?
Handler Den Hemmelige Socialdemokrat i Køge Bageri?

Hvad sker der helt nøjagtigt, hvis man bruger G.A.S. i et digt?
Var navlefnuller årsagen til Københavns brand i 1728?

SARAH PALIN
USAs NÆSTE PRÆSIDENT

“JEG KAN LÆSE
SERIEN FRA ALASKA!

ERLING GJØL
PATENTTROLD

“DE HAR HUGGET
ALLE MINE IDÉER!

LARS LØKKE
DRESSMAN

“ALBUMMET KOSTER
JO IKKE MERE END
ET PAR NYE 
SNØREBÅND!

BIKER-BJARNE
VEN MED HEMMELIG SOCIALDEMOKRAT

“DU SKAL IKKE 
TEGNE MIN VEN 
HENRIK!

Få svarene i denne fjerde vanvittige samling af 
EKS LIBRIS striber!

Med forord af Mikkel Andersson!

“TOTTE! RÆK MIG
HAGLGEVÆRET!

MARIANNE JELVED
FHV. STATSMINISTERKANDIDAT

“THIS IS DENMARK’S
LARGEST FOREIGN POLICY
CHALLENGE SINCE WORLD
WAR II, SO IT IS RELEVANT
FOR US TO KNOW WHAT
WENT WRONG AND WHY!

DET SAGDE DE OM EKS LIBRIS:

EUDOR COMICS

9 788799 750009



FINN SYSHOLM, NOBELPRISKANDIDAT

Yahya Hassan! Min bare røv! 
Vi andre har sgu’da også haft en hård barndom!
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FORORD

Jeg er ikke af den køleskabs-
tegneseriepåsættende type.  
På min køleskabsdør hænger et 
postkort med et billede af Kejser 
Augustus og et antikt kort over 
Jerusalem. Noget som besøgende 
forhåbentlig i overensstemmelse 
med hensigten, opfatter som et 
diskret og afslappet udtryk for 
klassisk dannelse.

Men en enkelt stribe omhyggeligt 
udklippet af Weekendavisen 
har som den eneste nogensinde 
hængt der i årevis - naturligvis
en Eks Libris. I udklippet er 
vendingen ”Sproget som slag-
mark” blevet ophøjet fra metafor 
til blodig virkelighed. Man ser 
blandt andet en lektoral ældre 
herre affyre en stavekanon under 
kampråbet ”Død over Bolle-aaet 
og Pausekommaet. Vi tilgiver 
aldrig 1948!” 

Striben er et fremragende eksempel 
på det kreative raffinement, som 
præger Eks Libris, hvor de sprog-
lige og visuelle pointer uundværligt 
supplerer hinanden. Den illustrerer 
også, hvordan Sussi Bech og Frank 
Madsen kompromisløst taler op til 
deres publikum, der uden videre 
antages at kende polemikken om og 
indholdet af retskrivningsreformen fra 
1948.

For i modsætning til, hvad ret få 
danske humorister synes at vide, så behøver god 
satire ikke være overforklaret. En frygtelig masse 
Monty Python parodierer specifikke BBC-udsendelser 
fra de tidlige 1970’ere, hvor forlægget for længst 
glemt. Men sketchene er stadig fremragende. For når 
satire er knivskarp nok, så fungerer den selv uden 
kendskab til det oprindelige forlæg.

Tilsvarende er der utvivlsomt satiriske pointer i de 
mere skønlitterære dele af Buch Binders forlagsvirke, 
som går aldeles over hovedet på en faglitteraturnørd 

som undertegnede. Eksempelvis har 
jeg - gennem en kombination af held og 
forstand – aldrig læst noget som helst 
af Suzanne Brøgger. Ikke desto mindre, 
har jeg en til vished grænsende formod-
ning om, at hendes Eks Libris-alter ego, 
Zenia Nyker, har bibragt mig en ganske 
fin og fyldestgørende forståelse af for-
læggets person og virke. 

Men det kræver overskud, viden og 
originalitet at lave noget på et så højt 

niveau. Derfor håber jeg, at mine besøgende - når de 
har bemærket mit afslappede forhold til antikken - 
også opdager, at jeg er at af de mennesker, der har 
så god og raffineret smag, når det kommer til humor, 
at jeg som en selvfølgelighed læser Frank og Sussis 
Eks Libris.

Mikkel Andersson
Redaktør, RokokoPosten
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19. september udkommer EKS LIBRIS bog #3
Forudbestil den i dag på www.eks-libris.dk Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Kernen i min skriveteknik er
organisering, organisering,

oraganisering!

Når først selve
strukturen er på

plads, er det bare
at klaske ord på!

Først med store armbevægelser 
uden at tænke for meget. Det 
vigtigste er at få noget op at 

hænge på papiret.. .

. . . senere kan man rette af
og pudse efter, til man er 
tilfreds med resultatet!

Få ved det, men inden
han blev krimikonge, 
var han var faktisk
 en dygtig murer! Jeg vil nu tale lidt om

sproglig berapning og 
efterfugning af

sprækker i plottet.. .

Allerførst lægger jeg en plan! Plottet og figurerne
er det fundament, hele konstruktionen hviler på.

Det skal være bundsolidt!

www.eks-libris.dk

19. september udkommer EKS LIBRIS bog #3
Forudbestil den i dag på www.eks-libris.dk Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Skal du ikke
i seng?

Døgnet     
 trods alt
  kun 24
  timer!!!

 Thorning.. . blabla.. . halal.. .
blabla.. . forældrekørekort.. .
blabla.. . ministerrokade.. .

blabla.. . vejrtegning.. .

sende i 

skal redaktører

 Den evindelige kamp med

         SIDSTE
OJEBLIK!!!

HAR
Hvorfor?
HVOR-
FOR!?
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19. september udkommer EKS LIBRIS bog #3
Forudbestil den i dag på www.eks-libris.dk Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Efter forlagets seneste 
tilpasningsrunde og i en 
tid, hvor bibliotekerne 
køber færre bøger.. .

. . . er det vigtigere
end nogensinde, at vi
henvender os til vores

kernepublikum!

Vi skal lægge os i krydsfeltet mellem
de ressourcestærke, hårdtarbejdende

familier, der trods højt skattetryk stadig
har masser af penge til forbrug.. .

. . . og den store gruppe borgere, som
velfærdssamfundet har givet berettigede
forventninger om en lind strøm af gode
kulturtilbud og som umuligt kan leve uden
      et fix    fremragende litteratur!    

Ro i trussen!
Han ER gift!

Hvis vi rammer dette kræsne men stærkt
købedygtige publikum, går dette forlag og
dets skare af dygtige medarbejdere en

glorværdig fremtid i møde!!!

Jeg har bedt vores
analyseafdeling

trække helt friske
data.. .

Det er i denne fællesmængde,
vi finder bogens fremtid.. .

Jeg tager
den!

Forlaget
Buch

Binders!
Det er
Li-i-ise!

  HALLO!!
Det er Christel
Sysholm! Den er

HELT
galt med Finn!!

Han gik jo i hypnoterapi i
håb om, at det kunne kurere

hans skriveblokering.. .

SA!!
Læg sig,
Finn!!

. . . men nu tror 
han, at han er 

en bjørn!

 GRR!
Sysholm
bundolo!

AHA!

AH NEJ!
Nu har han brudt
låsen på køleskabet

op IGEN!

Vi kan
måske skyde
deadline et
par dage!?

  NEJ!!!
Ikke al honningen,

vi fik af mor!!
KOM TILBAGE!

FINN!

Hallo?
Christel?

Åh nej! Nu er han
kravlet tilbage i den

store thuja! Jeg må lige ringe
til Falck og sige,
de skal hente 
ham ned igen!

Bare slå på
tråden, når Finn
har første udkast

klar!

Det var dog 
skrækkeligt! Tænk,
at hypnose kan

medføre den slags!

Jeg har oplevet det, der var
værre: Nogle kommer ud

derfra og tror, de er
forfattere!
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Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Annika, du er jo ansvarlig for
forlagets udvikling af "nye medier".

Du har en gæst!

Åh, Gud!
Hvorfor
MIG?

Frue! Jeg har udviklet en APP, der
koblet til dette PULSUR vil

REVOLUTIONERE bogbranchen!

Ja, ja, ja: "Løb
dig halvt ihjel
på 14 dage!"
Set 117 gange
før. Farvel!

Tak for Deres
venlighed.

Tillad mig at
demonstrere!

Systemet måler læserens puls, hvorefter 
appen automatisk udvælger musik, der be-
   roliger eller pepper en kedelig bog op!

Der er også en turbo-
knap! Hvad kan den? Hvad

skete
der?

Jeg kom vist
til at skrue for 
højt op for hans

PIXI-bog.

www.eks-libris.dk

LISE!!!LISE!!!

Af Sussi Bech og Frank Madsen.

God ide at henlægge
direktionens fejring
af efterårssæsonens 

bogprogram til 
d'Angleterre.

Så kan det øvrige
personale slå sig lidt

mere løs inde på
forlaget. Det har de

ærligt fortjent!

Og denne gang kan
vi holde fri med 
god samvittighed: 
Alle forlagets titler
findes nu kun som

e-bøger!

Det kostede blod, sved og
trusler, men det lykkedes os at 

overtale redaktionen til at 
give slip på papiret!

   Tænk! Hvert år ved denne tid plejede vi at
  PUKLE med at rydde lageret for usælgelige
 bøger, så der kunne skaffes
plads til de nye!

Nu kan vi rydde
lageret med et
simpelt tryk på

et knap!

Backup? Nej, det
sparede du selv væk i
foråret. Det var dumt
og dyrt, sagde du! 

Om vi bliver herinde
længe..? Jamen,
så ses vi, chef!

Åh, Annika!
Din saftige
redaktøse!

www.eks-libris.dk

Ude nu! Bestil EKS LIBRIS 
nr. 3 på www.eks-libris.dk

Hvad har vi
ikke brugt af
tid og penge
på at holde

trit med for-
fatterne og
redaktionens
utæmmelige
kreativitet?
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