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KAPOOOW
TEGNESERIER I HISTORIE- OG 

SAMFUNDSFAGSUNDERVISNINGEN

Lyden af Superman - eller en anden teg-
neseriehelt. Begrebet tegneseriehelt har 

jo gennem tiderne haft en negativ klang. I de 
første mange år blev der hæftet, nogengan-
ge meget, negative begreber på denne form 
for litteratur som underlødig - enkelte gik så 
langt som til at kalde den skadelig. Men er 
tegneserien nu noget negativt?
Historien - både den danske, og den interna-
tionale kunne jo ligeså godt fortælles gennem 
tegneserier som gennem tekster, fotos, gen-
stande og meget andet. 
Desværre er tegneserier overset når det kom-
mer til undervisning. Mange steder, på vores 
CFU’er, som jo stadig er det sted mange hen-
ter deres undervisningsmaterialer, er udvalget 

af tegneserier begrænset. Mange steder er det 
kun muligt at låne Valhallaalbummet Ulven 
er løs. Et album der i 2019 kunne fejre 40 års 
jubilæum. Ikke mange andre materialer til 
udlån har 40 år på bagen - og bruges stadig 
i undervisningen. Det skal for en sikkerheds 
skyld siges at Valhallaserien er ganske glim-
rende tegneserier, og at Ulven er løs er et 
udmærket eksempel på genren. Men noget er 
der dog sket gennem de 40 år.
Hovedvægten denne artikel vil være lagt på 
det tyvende århundrede, men da en del teg-
nere, og forfattere, også har arbejdet med 
andre tider vil der også være henvisninger til 
disse. Undervejs vil der komme bud på hvor-
dan de enkelte album, eller serier, vil være 
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brugbare i forbindelse med undervisningen i 
historie og samfundsfag.
Tegneserieudgivelser må desuden i første om-
gang deles op i to. Dem som mange opfatter 
som de seriøse - her har vi lånt et ord fra det 
amerikanske - graphic novels, og dem som 
mange opfatter som underholdende - det vi 
normalt kalder en tegneserie. I denne artikel 
vil der som udgangspunkt blive anvendt, uan-
set seriøsiteten i udgivelsen, ordet tegneserie. 
Begge begreber kan dog indeholde beskrivel-
ser der vil være historisk relevant. I sidste del 
af artiklen vil der derfor komme bud på nogle 
af de såkaldte mindre seriøse tegneseries an-
vendelsesmuligheder.
En af de ting der gør at tegneserier er et godt 
udgangspunkt for undervisningen i historie 
og samfundsfag er at denne fremstillingsform 
ikke er så teksttung som eleverne ellers kan 
være vant til. Opgaven bliver, inden arbejdet 
med tegneserier, at give eleverne et indblik i 
baggrunden for den historie der fortælles i de 
album som undervisningen tager udgangs-
punkt i. Med denne baggrundsviden vil illu-
strationer, og den begrænsede mængde tekst 
der er, kunne give de nødvendige oplysninger 
for at alle kan deltage i arbejdet på klassen. 

Frem mod 1918
Men lad os begynde ved begyndelsen af det 
tyvende århundrede. 
I Rusland spirer oprøret, hvilket ender med 
at en revolution bryder ud i Sankt Petersborg 
i 1905. Hvem der, præcis, stod bag revoluti-
onen er ikke fuldstændigt sikkert, men den 
udsprang af en utilfredshed med blandt andet 
sult, hos den almindelige befolkning. Hvor-
dan dette foregår beskriver forfatteren Fabien 
Nury og tegneren Thierry Robin i albummet 
Guvernøren. Albummet følger ikke den al-
mindelige russers dagligdag, men tværtimod 
Sergej Alexandrovitj’s måde at udøve sin magt 
på. Sammen med et album kaldet Stalins død 
blev de to album udgivet under den fælles ti-
tel En russisk historie. To album der beskriver 
tiden både før og under kommunismen, men 

hvor begge album viser den brutalitet som 
både zarens og kommunismens styre udviste 
over for den almindelige borger. 
Beskrivelserne der ligger til grund for Gu-
vernøren er flere bøger, men det primære 
udgangspunkt er forskellige oplysninger der 
er hentet fra disse beskrivelser, og den måde 
de er sat sammen på. Albummet er delt i to. 
Første del er baseret på samtidige beskrivelser 
af attentatet, mens anden halvdel er en frem-
stilling af en af bagmændenes beskrivelser af 
mordet. 
At sammenholde to forskellige og samtidige 
beskrivelser, hvoraf den ene er førstehånds, 
giver gode muligheder for at vise, hvordan 
man kan være med til at skrive historie.
Den første revolution i Rusland førte ikke til 
de helt store omvæltninger. Kigger man på 
den historie, der ellers foregik på det tids-
punkt, var det muligt at se et Balkan, der var i 
opbrud, og en generel følelse af at ændringer 
var nødvendige. 

Europa i dag er en krudttønde, og lederne er 
som mænd, der ryger cigarer i et våbenmaga-
sin. En enkelt gnist kan starte den eksplosion, 
der vil fortære os alle«, erklærede Otto von Bis-
marck, der havde sit hovedbrud med Balkan i 
1800-tallet.
»Jeg ved ikke, hvornår denne eksplosion kom-
mer, men jeg ved hvor... en eller anden for-
bandet dumhed på Balkan vil antænde bålet«, 
forudså den skarpsindige Jernkansler mange 
år før, det rent faktisk gik galt (Skotte, Kim 18. 
juni 2014).

Det er da også netop Balkanproblematikken 
som danskeren Henrik Rehr, der i dag bor i 
New York, tager udgangspunkt i med album-
met Gavrilo Princip. Et navn der var med til 
at ændre verdenshistorien. Navnet på man-
den der i Sarajevo dræbte ærkehertug Franz 
Ferdinand, og derfor fik skylden for at have 
udløst Den første verdenskrig. Grunden til 
at fremhæve dette album er, at selve attenta-
tet kommer til at fylde en meget lille del af 
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historien, mens opbygningen af den serbiske 
nationalitetsfølelse står tydeligt frem. I det 
hele taget en periode hvor Europa var udsat 
for opløsningen og dannelsen af nye stater og 
flere sider var præget af krige. 
Henrik Rehr må have haft hovedet begravet 
i fotografier og andet kildemateriale i meget 
lang tid for at kunne fremkalde sin historie så 
levende og troværdigt. Også pædagogisk er 
bogen virkelig velfortalt.
Balkankrigene i begyndelsen af forrige år-
hundrede, hvor området blev omtalt som 
Europas krudttønde, kan på flere områder 
inddrages i en sammenligning med krigene i 
1990’erne.

Den første verdenskrig er blevet beskrevet 
indgående af franskmanden Jacques Tardi. 
Gennem adskillige album viser han krigens 
grusomhed set med soldatens øjne, og de 
handlinger han bliver sat til at udføre. 
I 2014, hundredåret for udbruddet af første 
verdenskrig, udkom Tardis Fandens til Krig. 
Information gav deres anmeldelse overskrif-
ten For Tardi er krigen langtfra slut (Wivel, 
Matthias, 19. december 2014). Avisen skrev 
blandet andet: ..hans billeder finder ekvilibri-
stisk balance mellem det gennemresearchede, 
dokumentarisk registrerende og det karikere-
des fortætning af udtrykket.. En beskrivelse 
der er meget dækkende for det arbejde han 
har lavet siden 1964. Tardis beskrivelser er 
baseret på hans bedsteforældres oplevelser og 
beretninger fra krigen. Et godt eksempel på 
hvordan personlige oplevelser kan omsættes 
til litteratur. Noget der vil være nærværende 
for mange elever der i forvejen hører deres 
ældre slægtninge fortælle, samt nogen gange 
medbringer genstande, der eventuelt henfører 
til en bestemt begivenhed.

Hvis man ønsker at se lidt på andre tidsperi-
oder har Tardi også beskrevet perioder både 
før og efter. Specielt fire-bindsværket Folkets 
røst, der handler om Pariserkommunen kan 
fremhæves.

Mellemkrigsperioden
Tiden efter Den første verdenskrig var på 
visse områder præget af optimisme, mens 
den på andre måder afspejlede pessimisme. 
I historien er perioden i nogle fortolkninger 
blevet opfattet som et ophold i krigen - ikke 
en egentlig fred.
Beskrivelsen af denne periode finder man 
blandt andet hos amerikaneren Jason Lutes 
i hans værk Berlin. De to første del af Berlins 
er udkommet på dansk, mens den sidste del 
først udkom i USA i 2018. Ialt udgør Lutes 
bøger 600 sider, så der skulle være nok at 
plukke fra. Historien tager sit udgangspunkt 
i 1928 og fortsætter frem mod Weimar-repu-
blikkens undergang. 
Felix Rothstein anmeldte albummet i Poli-
tiken: ’Berlin’ er en tegneserie, der runger af 
lyde – støvlesåler mod brosten, folkemængder, 
der marcherer i takt, tusind stemmer, der råber 
som én. Og uanset om det er de røde eller de 
brune, risler det koldt ned ad ryggen på én 
(Rothstein, Felix 7. september 2018).

Der er rigeligt at gribe fat i for dem, der vil se 
paralleller mellem datidens og nutidens tyske 
politiske virkelighed – eller amerikanske for 
den sags skyld – og ’Berlin’ emmer af den 
dystre erkendelse, at vi kun alt for sjældent 
lærer af historien.
Diskussionen omkring det at lære af historien 
er, og har til alle tider, været relevant. I den-
ne udgivelse er der i hvert fald rigeligt med 
steder man kan slå ned. Spørgsmålet er jo 
bare om Lutes har slået ned de vigtige steder, 
eller i hvert fald de steder der er vigtige for 
eleverne.
Hvis man ikke udelukkende vil hente oplys-
ninger fra Berlin kan også den tyske tv-serie 
Babylon Berlin. Hvis begge materialer bruges 
vil man kunne sammenligne en amerikansk 
og en tysk historiebrug- og formidling. Ba-
bylon Berlin er det muligt at finde forskellige 
teasere for på youtube.com. 
I 2019 udkom det tredje, og sidste, bind i 
historien Berlin. Den samlede serie vil ud-
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komme på dansk i løbet af det næste år. Som 
det ser ud nu, vil de tre bind ikke udkomme 
hver for sig, men i en samlet udgave på cirka 
600 sider.

En dansk tegneserie vil også være værd at 
fremhæve når det drejer sig om fremstillin-
gen af denne periode. Albummet er Niels 
Rolands Guder før mørket. Et album der 
foregår i Tyskland blandt datidens racerkø-
rere. Albummet foregår i tiden lige omkring 
Hitlers magtovertagelse hvilket tydeligt ses i 
forbindelse med fejringerne undervejs.
En af de mest kendte tegneseriefigurer, Tin-
tin, optrådte for første gang i 1929. Album-
met Tintin i Sovjet, viser med stor tydelighed 
det billede som florerede i visse dele af den 
vestlige verden. Et billede der desværre vi-
ste sig, i en vis udstrækning, at være sandt. 
Albummet kan klart bruges som et eksem-
pel på hvordan propaganda kan bruges som 
underholdning. Tintin er gennem tiden blev 
kritiseret for blandt andet racisme, men det 
er måske værd at tage diskussionen med 
eleverne omkring det billede der bruges i en 
bestemt tidsperiode uden videre kan overfø-
res til nutiden. Som en lille sidebemærkning 
skal det nævnes, at figuren bag Tintin er 
dansker. Hergé har på et tidspunkt afsløret 
at Palle Huld har været udgangspunktet for 
hovedpersonen.

Anden verdenskrig
Den kolde rislen ned ad ryggen, som Poli-
tiken beskrev i sin anmeldelse, blev blev til 
alvor med udbruddet af 2. Verdenskrig. En 
periode der generelt er beskrevet meget. Hel-
ler ikke på tegneserieområdet er det derfor 
svært at finde brugbare værker - både danske 
og udenlandske.
Mest kendt er, måske, Art Spiegelmans Maus. 
Som ved Tardi er oplægget til denne udgivel-
se hentet hos forfatterens bedsteforældre. Ud-
gangspunktet for bogen er bedsteforældrenes 
ophold i Auschwitz. Spiegelman vælger dog 
at ændre alle karakterer til dyr. Jøder bliver 

til mus, tyskere til katte, polakker til svin, og 
så videre, alt efter hvad forfatteren har syntes 
passede bedst til den rolle der skulle beskri-
ves. En brug af historien der afspejler en her 
tydelig holdning til grupper og ikke enkeltin-
divider. En diskussion der har, og til tider sta-
dig er, evig når det drejer sig om forbrydelser. 
Ofte ses nationer overordnet og ikke personer 
som både er for og imod.
Besættelsen af Frankrig har, stort set siden 
1945, været et diskuteret emne blandt histori-
kere - ikke mindst på grund af Vichy-regerin-
gen og samarbejdet med den tyske besættel-
sesmagt.
Emnet diskuteres i Fabian Nury og Sylvain 
Vallées Der var engang i Frankrig. En histo-
rie der viser at samarbejdspolitik ikke kun 
er et ord som kan forbindes med den danske 
besættelse. 
Historiens seks bind tager udgangspunkt i en 
virkelig historie. Kort fortalt; en jødisk skro-
thandler der handler med tyskerne og sam-
tidig sørger for våben til modstandsbevægel-
sen. En tilsvarende historie kunne nok findes 
i Danmark.
Kim Skotte gav da også serien denne anmel-
delse med på vejen:
Der er ikke mange rene hænder i ’Der var en-
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gang i Frankrig’, og det er mere end noget an-
det pointen i en historisk tegneserie, der tager 
et moralsk retsopgør, man har set tilsvarende 
andre steder (Skotte, Kim 16. oktober 2014).
 
Ikke kun i udlandet blev 2. Verdenskrig be-
skrevet. Herhjemme udkom Danmark besat i 
1990 i forbindelse med 50 året for Danmarks 
besættelse. Bag serien står to danskere der 
tidligere er nævnt, nemlig Henrik Rehr og 
Niels Roland, mens den tredje er Morten 
Hesseldahl. Serien består af fem bind - et 
der beskriver hvert af de fem år besættelsen 
varede. Udgivelsen blev en markant dansk 
tegneserie udgivelse. Handlingen er henlagt 
til provinsbyen Hedelund - en by der ville 
kunne findes mange steder i Danmark, hvor-
for serien også vil kunne finde relevans over 
hele landet. Visse steder er bygninger, miljøer 
med mere hentet bestemte steder i Danmark. 
Måske en lille lokalhistorisk jagt kunne være 
med til at finde dem? Eller noget der kunne 
ligne.
I forbindelse med den danske besættelseshi-
storie er det ikke svært at se hvilke af karak-
tererne der repræsenterer både personer og 
grupperinger. Men seriens, efterhånden, 30 år 
skinner også igennem.

Efter de fem bind om selve besættelsen ud-
kom Svanesang der gav et bud på retsopgøret 
og nogle af de problemer der var i den forbin-
delse.
En anden dansk udgivelse der er værd at 
nævne er Sabotage i Viborg. En historie der 
også vil kunne relateres til mange andre ste-
der i Danmark. 

Den kolde krig
For folkene bag Danmark besat sluttede 
arbejdet ikke i 1945. Efterfølgende udkom 
to bind, der var egentlig planlagt tre, om den 
kolde krig. Albummene var dog ikke en di-
rekte fortsættelse af Danmark besat.
Efter 2. Verdenskrig blev verden som bekendt 
delt i to. Dette afspejles. Også i tegneserierne. 
Så lad os kigge lidt på dem der illustrerer livet 
på den østlige side af jerntæppet.
Som beskrevet viser Stalins død et godt bille-
de af den måde som det sovjetiske samfund 
iscenesatte sig selv. 
Italieneren Vittorio Giardino stod bag et tre-
bindsværk, Jonas Fink, der foregår i 1950’er-
nes Prag. Jonas’ er søn af jødiske forældre, og 
har det derfor ikke let under det kommunisti-
ske styre. Gennem tre bind følger man Jonas 
fra barndommen til ungdommen. 
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I 2018, 50 år efter foråret i Prag, udkom det 
sidste album i serien. Jonas Fink er i peri-
oden, der er gået fra album tre, blevet bog-
handler og er i opposition til det kommu-
nistiske styre. Dubceêks måde til at regere 
Tjekkoslovakiet på giver Jonas’ og hans ven-
ner et håb for fremtiden - et håb der hurtigt 
bliver knust.
Det fjerde bind er på næsten 200 sider. Pla-
nen er at den danske udgave skal udsendes 
i løbet af et års tid. Den samlede udgave vil, 
formentlig, blive som et samlealbum med de 
tre første album, og et fjerde med den sidste 
historie.
At det ikke kun var Stalin der repræsenterede 
brutalitet kan ses i Enki Bilals album Jagten. 
I begyndelsen af 1980’erne mødes en række 
højtstående partifunktionærer fra forskelli-
ge østlande til en jagt i Polen. Jagten går dog 
ikke udelukkende efter dyr - men også efter 
hvem, og hvis synspunkter, der skal tegne 
fremtidens østeuropa. 

Efter murens fald
Som skrevet i indledningen opfatter mange 
tegneserier som noget underholdende. Og 
dem er der også kommet mange af.
På grænsen til jerntæppets endelige fald ud-
kom Splint og co. i Moskva. Et album der viser 
det totale sammenbrud, og mafiaens indblan-
ding i dette. 
Selvom Splint og Co. måske normalt ikke 
opfattes som samfundsrelevant er hovedmod-
standeren i albummet Fætter Sante, en person 
der optræder i en række album fra Ned med 
diktatoren og frem. Sante optræder her som 
diktator i, det fiktive land, Palombia, der har 
store sammenfald med adskillige sydameri-
kanske diktaturer.
En række danske tegnere markerede sig også 
i denne periode.
Fra Frank Madsens side kom figuren Kurt 
Dunder. En person der har tydelige træk fra 
Indiana Jones.
Albummet Kurt Dunder på Grønland byder 
på et besøg i den, gennem mange år hemme-

lige amerikanske base Camp Century, under 
isen i Grønland. En historie der byder på en 
indsigt i, nogle af, de meget forskellige for-
svarsanlæg der blev bygget på begge sider af 
jerntæppet under den kolde krig.
Uden de store vanskeligheder vil det også 
være muligt at finde spor efter denne periode 
i sit lokalområde. Mange steder var den loka-
le skole beregnet til at indgå i beredskabet, fra 
noget så simpelt som beskyttelsesrum som til 
hospital. 
Endelig er det værd at nævne et af de mere 
fantasifulde album. Hovedpersonen, Dimen-
sionsdetektiven, en figur der kan rejse gen-
nem tid og rum. I albummet 1. majmysteriet, 
der er seriens første, besøger detektiven, og 
en række andre personer, København. Men 
ikke det København som vi kender det i dag. 
At det er muligt at rejse gennem dimensioner 
gør at Danmark findes i adskillige versioner 
- et hvor nazisterne har vundet magten, et 
demokratisk som vi kender, samt en ræk-
ke andre. Den eneste vi dog besøger er det 
kommunistiske Danmark. Der holdes taler 
hvor helte omtales som i østlandenes taler 
under den kolde krig, samt pladser, gader 
med mere, alle med navne fra kendte danske 
venstrefløjspolitikere. 

Og selvom denne artikel burde stoppe i 1999, 
vil det være relevant at nævne et enkelt, al-
bum, der udkom efter angrebet på Twin Tow-
ers 11. september 2001. Den danske tegner 
Henrik Rehr, oplevede angrebet på nærmeste 
hold. I albummet Tribeca Sunset fortæller han 
om sine egne oplevelser denne dag.

I 2002 bearbejdede Henrik Rehr sine personlige 
knubs fra 11. september-angrebet i den grafiske 
selvbiografi ’Tirsdag’. To år senere udkom ’Tri-
beca Sunset’ om samme emne, men behandlet 
som fiktion. Nu foreligger begge album i ét - in-
klusive sammenbindende ekstramateriale. Det 
er ”originalt og velfungerende” og meget tæt på 
den gru, der ramte helt almindelige menne-
sker i september 2001 (Bjerregaard, Hans 20. 
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august 2011). 

Men hvad så med prisen - og hvor kan man 
få tegneserier?
Tegneserier har generelt ry for at være dyre, 
og måske er det derfor de ikke er så anvendte 
i undervisningen. Men som med alle andre 
former for litteratur findes der album i alle 
prisklasser. De album der er beskrevet i den-
ne artikel ligger fra cirka 50 kroner for enkel-
talbum til 500 kroner for kassetter med flere 
album.
Adgangen til tegneserier er desværre lidt svæ-
rere. De fleste boghandler ligger normalvis 
ikke inde med et større lager, hvorfor man må 
ty til specialbutikker. 
Og er det ikke det 20. århundrede man sy-
nes kunne være spændende at arbejde med, 
vil det heller ikke være et problem at finde 
tegneserier der vil kunne belyse emnet. Der 
findes album der dækker hele menneskehe-
dens historie fra forhistorisk tid til nu. Hvilke 
album det vil være relevant at inddrage er 
naturligvis op til den enkelte. Men et besøg 
på det lokale bibliotek ville nok ikke være af 
vejen. Og ellers er nettet et godt sted at afsøge 
markedet.
Netmediet nummer9.dk, byder på længere 

artikler om tegneserier og anmeldelser og 
beskrivelser af enkeltudgivelser.

Tak til
I forbindelse med denne artikel har en række 
butikker og tegnere og forfattere hjulpet med 
oplysninger, ligesom disse har tilladt brug af 
illustrationer med mere.
Det drejer sig, primært, om Frank Madsen, 
Faraos Cigarer, Forlaget Cobolt.
Desuden er adskillige oplysninger fundet på, 
det jævnligt opdaterede comicwiki.dk.
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