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BAGGRUND: EN ENSOM TVILLING

Mit projekt har flere begyndelser. Den første begyndelse var da jeg flyttede til Sverige 
for ca. to år siden.

Det var en omvæltning ikke bare at begynde på en ny uddannelse, men at begynde 
på en ny uddannelse i et nyt land, hvor jeg skulle forholde mig til mig selv på en ny 
måde. 

Dette resulterede i en stærkere følelse af ensomhed, end jeg hidtil har oplevet, og 
det var denne følelse, der blev afsæt for en selvransagelse, der har meget at gøre med, 
hvordan mit projekt ser ud nu.

Den anden begyndelse skete før jeg blev født, faktisk ved min undfangelse. For 
da jeg blev undfanget, blev min søster også undfanget. Jeg er tvilling, jeg har en tvil-
lingesøster, vi kom ind verden sammen, og vi har fulgtes ad langt op igennem vores 
opvækst. 

Sammenkædningen af disse to begyndelser er det, der har været udgangspunktet for 
mit masterprojekt. For da jeg oplevede denne nye følelse af ensomhed, begyndte jeg at 
spørge mig selv hvorfra den kom. Og som tvilling var det faktisk ikke så svært at finde 
et svar. Jeg er nok ensom fordi jeg er tvilling. Jeg er ikke vant til at være alene. 

Projektet er blevet til en bog, der har titlen Du er her ikke. Bogen er bygget op, så 
den indeholder fem forskellige fortællespor, der alle beskriver tvillingeskab, ensom-
hed, dualitet og identitet på forskellige måder. De fem fortællespor er delt op i forskel-
lige dele, der er flettet ind i hinanden i bogens overordnede struktur, således at bogen 
fremstår som en fragmentarisk og polyfonisk. Jeg vil beskrive tilblivelsen af de fem 
fortællespor, samt strukturen senere i rapporten. Men først vil jeg beskrive noget af 
den research, jeg har foretaget mig.

Billeder af mig og min søster
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RESEARCH: TVILLINGESTEREOTYPER OG FLYDENDE IDENTITETER

Jeg har i forbindelse med skabelsen af dette projekt undersøgt den gængse afbildning 
af tvillinger i populærkulturen. Jeg har undersøgt de referencer fra film, TV, mytolo-
gi og religioner jeg i selskab med mine medstuderende kunne komme på , samt det 
jeg har kunnet google mig til. Derudover har jeg besøgt Svenska Barnboksinstitutet 
og kigget på et udvalg af de billedbøger, der har det tilfælles at de bærer emnesordet 
“tvilling” i deres database.

Baseret på denne undersøgelse er jeg kommet frem til følgende rubricering af 
tvillingestereotyper (vigtigt er det at nævne at stereotyperne ofte overlapper, så flere 
stereotyper kan indlæses i samme tvillingepar);

1 Enæggede tvillinger, der på grund af deres identiske udseende kan 
lure andre til at tro at de er hinanden i passende situationer / bliver 
forvekslet med hinanden uhensigtsmæssigt, men ofte har meget 
forskellige måder at bete sig på - fx at den ene er udadrettet, mens den 
anden er introvert og så videre.

2 Enæggede tvillinger, der er så ens at de forekommer at være den 
samme person i to ens kroppe.

3 Tveæggede tvillinger, ofte forskellige køn, ofte så forskellige som 
muligt.

4 De tvillinger der blev separeret ved fødslen og sidenhen møder 
hinanden, ofte, hvis ikke altid enæggede.

5 Den gode og den onde tvilling
6 Siamesiske tvillinger som del af et freak show
7 Tvillinger som onde eller uhyggelige

Stereotype tvillinger
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Her bliver det tydeligt hvordan tvillinger ofte, hvis ikke altid enten er en dikotomi eller 
to alen af samme stykke. Den ene kan ikke eksistere uden den anden, eller den ene er 
ikke interessant uden den anden.

Nogle af de tvillinge-stereotyper, jeg har beskrevet ovenfor, kan jeg overføre direkte 
på omverdenens opfattelse af mig og min søster, samt af mig, når jeg fortæller, at jeg 
er tvilling. Der er altid en række spørgsmål jeg skal svare på, når jeg fortæller jeg er 
tvilling, og de har som regel altid noget at gøre med, hvordan jeg og min søster enten 
adskiller os fra hinanden eller ligner hinanden. 

Som med alle andre stereotypiske forestillinger, har disse gængse måder at rubrice-
re tvillinger på, haft en direkte effekt på, hvordan verden, og sidenhen og jeg selv har 
opfattet mig selv som tvilling. Denne irritation og internalisering er noget, jeg anven-
der i min bog på forskellige planer, det være sig både i enkelte billeder og fortællinger, 
men også i selve bogens overordnede struktur.

For selvom jeg også anvender mig af en dikotomisk opbygning i min bog til at be-
skrive tvillingeskabet, vil jeg påstå, at jeg ikke benytter mig af samme stereotypisering, 
som den min undersøgelse påviser. 

De dikotomier jeg opstiller i mit projekt bliver i stedet et udtryk for den internalise-
ring af den gængse tankegang man oplever fra omverdenen som tvilling.

Og samtidig er det dikotomiske ikke den eneste tilstedeværende struktur, der findes 
i min bog. Det dobbelte bliver her en del af en fragmenteret helhed, hvor det nogen-
gange ikke er til stede, hvor det nogle gange bliver ødelagt, eller hvor det nogle gange 
bliver en fantasiforestilling og viser dermed at der er mere på spil.

Mit projekt handler nemlig i bund og grund om identitet, og hvordan en identitet 
ikke er statisk, men flydende. Jeg er en person, der er noget, når jeg er sammen med 
min søster, jeg er en anden når jeg er alene, og jeg er en tredje når jeg er alene, men 
tænker på min søster.

Man kan måske sige, at det at være tvilling er blevet mit svar på en ensomhed, jeg 
tror alle oplever, fordi det at være tvilling er en del af min identitet.

Men jeg tror at følelsen af at have overlappende eller modstridende identiteter også 
er en universel følelse, som ikke blot tilhører tvillinger. Bogen bruger tvillinger som 
en visuel metafor for dette ligeså vel som at den til dels er selvbiografisk. Titlen Du er 
her ikke kunne gælde for en enkelt person ligesom den kunne gælde for mange. Og jeg 
håber, at følelsen af ensomhed kan genkendes som almenmenneskelig i mine billeder 
og at læseren kan genkende følelsen af at føle sig fanget i en sammenhæng og samtidig 
gerne ville være i den sammenhæng.

Jeg bruger bogens struktur til at kritisere selve ideen om dikotomier. Vi har ten-
dens til at skabe dikotomier fordi de er ‘pæne’ eller lette at forholde sig til - ligesom 
Descartes argumenterede for opdelingen mellem krop og sjæl, snakker vi om men-
neske versus natur, mand versus kvinde, etc. Men de fleste dikotomier er meget mere 
fragmenterede og indeholder alle ‘den anden’ i sig selv. Mennesket er en del af naturen, 
krop og sjæl er en del af hinanden. I min bog taler jeg om historier om ‘to’, men sætter 
dem ind i et narrativt format, der siger ‘inde i to findes mange’.
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STRUKTUR: POLYFONI

Jeg vil i dette afsnit yderligere beskrive arbejdet med bogens polyfoniske struktur. Jeg 
vil beskrive de enkelte fortællespor, hvordan de er blevet til, hvordan valget af teknik 
og indhold og hvordan kompositionen spejler indsigterne omkring at være mange i 
én, omkring identitet som skiftende og ikke statisk.

Som tidligere beskrevet har jeg valgt at skabe fem forskellige fortællespor, der på 
hver sin måde omhandler forskellige aspekter ved at være tvilling. Hvert fortællespor 
er tegnet i sin egen teknik.

DEL 1: AV, DET GØR ONDT I MIN TVILLING

Det første fortællespor jeg vil skrive om, er det jeg her har valgt at kalde Av, det gør 
ondt i min tvilling. I den færdige bog har det ingen titel, men langt hen i processen var 
dette titlen på de seks forskellige erindringsglimt, der udgør dette fortællespor.

Arbejdet med Av, det gør ondt i min tvilling startede som ren tekst. Jeg skrev lange 
passager af løbende tekst i kronologisk orden og fik min søster til at gøre det sammen.

De fem fortællespor
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I denne tekst var der både lykkelige minder, og nogle, der var lidt sværere håndterbare. 
Imens jeg indsamlede og skrev denne tekst, prøvede jeg at finde en måde at illustrere 
minderne på. Jeg malede gamle familiefotos af, hvor jeg både udelod og indsatte os 
i dem, jeg malede en hel masse portrætter af både mig selv, men i særdeleshed min 
søster, og jeg forsøgte at lave billedsekvenser, hvor jeg ville indfange den stemning, der 
var i minderne.

Uddrag af tekst om min søster

Skitser fra feedback-session
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Men da jeg viste mine skitser til en feedback-session fik jeg ikke den ønskede respons. 
I stedet fik jeg kommentarer som, at skitserne beskrev et “[...] very comfortable life 
without problems/material needs.” og “[...] middelclass environment, happy life, no 
drama, conflict or dysfunction. just relation.”  

Disse kommentarer stod i stærk kontrast til, hvad det var jeg ønskede at vise, selv-
om jeg ikke var sikker på hvad det så var. For selvom jeg er fra et middelklassehjem, 
og selvom min barndom kan beskrives som lykkelig, følte jeg alligevel, at det at vokse 
op som tvilling generelt er et ubeskrevet blad, når man ser bort fra de stereotypiske 
afbildninger min research havde afstedkommet. For for mig har der jo både været 
konflikter og drama i min opvækst - det har bare været mestendels indvortes. Jeg blev 
nødt til at finde en anden måde at beskrive dette på - i hvert fald på billedsiden. Og 
jeg blev nødt til at skære teksten til, så min læser forstod det personlige drama som 
generelt, og forstod hvordan specifikke situationer i en barndom sætter spor i selvfor-
ståelsen, det være sig hos tvillinger, såvel som hos alle andre.

Jeg har i den endelige version af dette fortællespor derfor valgt seks erindringsglimt 
ud, som er indsamlet fra både min egen og min søsters hukommelse om at vokse op 
som tvilling. Fortællesporet er det eneste i bogen, der indeholder tekst. Tekststykkerne 
er specifikke minder, der kan betegnes som skelsættende på forskellige måder. De kan 
også betegnes som hårde - og er altså ikke lykkelige barndomsminder. 
Alle afsnit i fortællesporet har den samme opbygning - en vignet og et tekststykke 
spejler hinanden på første opslag, der efterfølges af et fuldt tegnet opslag, der sætter 
scenen for den situationen visuelt.

Første del, ”Av, det gør ondt i min tvilling”
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Anden del, ”Av, det gør ondt i min tvilling”

Tredje del, ”Av, det gør ondt i min tvilling”
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Fjerde del, ”Av, det gør ondt i min tvilling”

Femte del, ”Av, det gør ondt i min tvilling”
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Sjette del, ”Av, det gør ondt i min tvilling”

Vignetterne har forskellige funktioner. For det første har de en forklarende funktion i 
forhold   til det tekststykke, de forholder sig til, således at fx konfirmations-vignetten 
forklarer  det, som teksten ikke forklarer - nemlig at der her er tale om en konfirma-
tion, ligesom at trolde-vignetten zoomer ind på en vigtig del af fortællingen - brevet 
fra min søsters “rigtige” familie, og dermed understreger grundfølelsen, afsnittet skal 
illustrere - det at føle sig udenfor i forhold til en søskende, osv. 

For det andet har vignetterne en samlende funktion i forhold til hele bogens ram-
mefortælling, som er en slags tilnærmelse eller accept af ensomheden, hovedpersonen 
gennem hele bogen oplever. I alle vignetter undtagen den sidste er der afbildet én ting 
(en kop kaffe, en ostemad, en cykelhjelm, en bibel, en bunke tøj). På den sidste er der 
to kviste - en fra en løvskov og en fra en fyrreskov, og kvistene bærer på denne vignet 
ydermere frugt i tosomhed - egekvisten har to agern og fyrrekvisten har to små kogler 
i spidsen. For den opmærksomme læser vil dette forhåbningsvis give et svar til det, 
som teksten spørger om “Mon du også er gået i skoven i dag?” - Ja, og skovene hænger 
sammen, fordi de begge har en tvilling i sig.

Med hensyn til det fuldt tegnede opslag vignet og tekst efterfølges af, er der også 
en opdeling og en sammensmeltning til stede. Billedet er, på nær det første og sidste 
opslag, et billede af det samme sted. Men jeg har valgt at venstre side på opslaget altid 
tilhører mig selv og højre side af opslaget altid er min søsters. På nogle opslag har jeg 
understreget opdelingen mellem vores forståelses-sfærer, ved at indsætte billedele-
menter på min del af opslaget, som ikke er til stede på min søsters. Fx er der på min 
side på både cykel-opslaget og trolde-opslaget huse til stede, for at understrege mindet 
om jalousien til  hendes frihed og min fastlåsning til det domesticerede, hjemlige og 



11

trygge, hvilket også understreger vigtigheden af, at vi på det allersidste opslag begge 
befinder os i (hver sin) skov. 

DEL 2: DU ER IKKE HER

Det andet fortællespor i bogen har næsten samme titel som bogen selv. 
Den subtile distinktion mellem de to sætninger/titler har forskellige effekter. For 

det første har selve bogens titel Du er her ikke en generel konstaterende ordlyd, mens 
kapitlernes titel Du er ikke her er mere afsøgende og spørgende i deres ordlyd. Det er 
de både mentalt, men også rent geografisk - “du’et” er ikke lige præcis der hvor der 
søges efter det - på fotografiet på væggen i værelset i Stockholm.

Omslag

Første del, ”Du er ikke her”

Anden del, ”Du er ikke her”
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Tredje del, ”Du er ikke her”

Fjerde del, ”Du er ikke her”

Femte del, ”Du er ikke her”

Sjette del, ”Du er ikke her”
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Fortællesporet fungerer overordnet som en konstant påmindelse til læseren om, at 
der er noget, der mangler, og at dette noget er den anden tvilling. Som et slags mantra 
gennem hele bogen, søges der efter tvillingen, men tvillingen er hverken i værelset, i 
skoven, i sneen, i stuen, udenfor huset eller ved vandet. 

At gentage samme sætning igen og igen kan sammenlignes med en sproglig traditi-
on som findes i børnebogen og især i eventyret og folkevisen. Det skaber en rytme og 
binder fortællingen sammen. Det vækker associationer til barndommen og fungerer 
dermed som et almengyldiggørende/universaliserende værktøj i bogen: Når jeg taler 
om mit afsavn og min afsøgning af min tvilling, og gør det på samme måde gennem 
hele bogen, bliver mantraet en søgning, som ikke blot er efter min tvilling, men også 
er efter min barndom, og alle andres barndomme, der har den samme kulturelle bag-
grund som mig selv.

Det første billede i dette spor adskiller sig fra de andre dele, næsten på samme måde, 
som det første (og sidste) billede i fortællesporet Av, det gør ondt i min tvilling adskilte 
sig fra de andre. Det første billede er nemlig et billede af et mennesketomt værelse, 
hvor den  opmærksomme læser vil lægge mærke til seks små billeder på væggen. De 
seks små billeder bliver forstørret i resten af sporets dele, og udgør på den måde resten 
af fortællesporet. Når “jeg’et” i Du er ikke her leder efter sit “Du” bliver det dermed 
inde i rummet, på de billeder vedkommende har hængt op på væggen, og læseren får 
dermed at vide at dette rum er hovedpersonens værelse. Dette understreges i sidste del 
af fortællesporet Elsk mig som jeg elsker min tvilling. Men det vil jeg komme tilbage til 
senere.

De seks billeder er nogle af de billeder jeg i starten af min udvikling af det, der se-
nere blev fortællesporet Av, det gør ondt i min tvilling, malede for at komme nærmere 
en stil til denne del. Det er derfor nogle af de afbildninger af familiefotos, hvor jeg har 
fjernet menneskene, der oprindeligt var i dem.

Syvende del, ”Du er ikke her”
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DEL 3: ELSK MIG SOM JEG ELSKER MIN TVILLING

Det tredje fortællespor hedder Elsk mig som jeg elsker min tvilling. Det er delt op i tre 
dele, hvor man følger hovedpersonen i tre scener, der krammer fremmede, fordi hun 
er ensom. 

Denne del er en slags absurd virkelighedsfantasi, hvor hovedpersonen, den en-
somme tvilling, overgår nogle grænser i det offentlige rum, der ellers er antagede som 
meget faste. 

Titlens bydeform spejles i hovedpersonens handlinger i billederne, hvor ensomhe-
den bliver så stærk at hun kræver et nærvær af sine omgivelser, som hun ikke kan få, 
hvilket gør ensomheden endnu større.

Opslag fra første del af ”Elsk mig som jeg elsker min tvilling”

Opslag fra anden del af ”Elsk mig som jeg elsker min tvilling”

Opslag fra tredje del af ”Elsk mig som jeg elsker min tvilling”
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Den sidste sekvens i dette fortællespor foregår ikke i det offentlige rum, men i stedet 
hjemme foran computeren. Som tidligere beskrevet befinder hovedpersonen sig nu i 
det samme rum, som er afbildet på det første billede i Du er ikke her, hvilket sammen-
kæder de to dele. Rummet er nu beboet af protagonisten, men ensomheden er stadig 
nærværende, nu i manglen på isbjørne på skærmen.

En anden ting, der sammenkæder Elsk mig som jeg elsker min tvilling med en af 
de andre dele, er at ofrene for hovedpersonens uønskede affektion alle er iklædt lyst, 
blødt og vamset beklædning - en direkte ledetråd til den anden tvilling i det sidste op-
slag i fortælle sporet Av, jeg har ondt i min tvilling, hvor tvillingen er iført en lys, pelset 
jakke.

DEL 4: AT LAVE EN TVILLING 

Det fjerde fortællespor er ligesom Elsk mig som jeg elsker min tvilling delt op i tre dele. 
Historierne i dette spor er en fysisk manifestation af en fantasi om ikke at være alene. 
De handler også om cirkulariteten i afsavnet af tvillingen og hvordan hovedpersonen 
overkommer sit afsavn ved at skabe en fantasi-tvilling, der konstant begynder, der 
hvor den slutter - det sidste og det første panel i alle tre dele er det samme.

Sidst men ikke mindst handler dette fortællespor om det kropslige fællesskab tvil-
lingeskabet også består af. Hovedpersonen i hver del skaber en replika af sig selv fra 
en del af sin krop - håret på benet, knolden på hovedet og navlen bliver et kropsligt, 
kødeligt afsæt for opfyldelsen af ønsket om tosomhed.

Opslag fra første del af ”At lave tvilling”

Opslag fra anden del af ”At lave tvilling”
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DEL 5: DOBBELTHADEREN

Det sidste fortællespor hedder Dobbelthaderne, og som titlen foreslår handler det om 
det  had, der også er en del af en søskende-relation, men også mere specifikt om den 
irritation, der medfølger altid at blive opfattet som en del af et par. 

Jeg har valgt at manifestere hadet gennem børn, der på forskellig vis eliminerer 
tosomhed ved enten at smadre det, smide det ud eller skjule det.

Dette spor efterligner en slags æstetik, man ellers ville kunne klassificere som klas-
sisk for billedbøger for børn - hovedkaraktererne er børn med store øjne og hoveder, 
billederne fylder hele opslaget og de er farverige og detaljerede.

Ved ikke at forklare hvorfor børnene er vrede, men i stedet give dem plads til at 
ødelægge det dobbelte, taler disse tre historier om en retrospektiv vrede, et barns vre-
de over ikke at være unik og over ikke at være noget i sig selv.

Opslag fra tredje del af ”At lave tvilling”
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METODE, TEKNIK OG STRUKTUR

Min tilgang til skabelsesprocessen af min bog har været meget lystbetonet. Det er  
inspirerende og sjovt for mig ikke at fastlåse mig i et bestemt udtryk, men i stedet eks-
perimentere med forskellige billedsprog og tegneteknikker og hele tiden skifte mellem 
dem. Dette er også en af grundene til, hvorfor jeg har valgt at lave en fragmenteret 
struktur. Man kunne måske sige at min tegnetekniske praksis har defineret formen på 
min endelige bog lige så meget som mine tanker omkring tvillingeskab har defineret 
den.

At min identitet som tvilling er fragmenteret og sammensat af mange modstriden-
de følelser bliver synlig i min måde at arbejde på, hvor forskellige teknikker bliver et 
håndgribeligt link mellem bogens form og indhold.

Bogen som objekt er på mange måder en perfekt arena hvori jeg kan vise mine 
historier - den har som regel to sider, som man kigger på simultant, ligesom de fleste 
tvillingepar består af to tvillinger.

Særligt i det første heltegnede opslag i fortællesporet Av, det gør ondt i min tvilling, 
kan man se hvordan bogens opbygning støtter fortællingen, på den måde at opdelin-
gen af tegningen bliver klarere fordi opslaget er delt i to sider - her ser man to for-
skellige skove - en blandet nåleskov og en løvskov, der er sat sammen så de former ét 
billede, men igen bliver delt af opslagets midterakse.

Beslutningen om at tvedele har relevant for alle fortællesporene i bogen. Det er en 
beslutning, der handler om at tydeliggøre de dikotomier, som jeg har oplevet i min 
opvækst som tvilling - og som jeg også ofte oplever i andre sammenhænge, fordi mod-
sætningspar gennemsyrer mange menneskers måde at anskue verden på. Hvis man 
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ikke er det ene, er man nok det andet.
I bogens struktur er dikotomierne både i de enkelte fortællinger, de går på tværs af 

fortællingerne, og de kan findes i enkelte billeder. De dikotomier jeg har arbejdet med 
er følgende;

Det velkendte vs. det ukendte 
Hjemme vs. ude
By vs. natur
Tomhed vs. fyldt ud
Før vs. nu
Personlig vs. generel
Fantasi vs. virkelighed
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UDSTILLING

Til forårsudstillingen byggede jeg en installation, der understreger nogle af de tema-
tikker, jeg tager op i bogen, selvom installationens fremmeste opgave selvfølgelig var, 
at skabe en atmosfære omkring læseoplevelsen, der er rolig og rar og et afbræk fra den 
noget hektiske stemning, der ellers kendetegner udstillingen.

Jeg var så heldig at blive placeret i et rum på S-gangen med store vinduespartier, 
som jeg kun skulle dele med én anden. Altså havde jeg både forudsætninger for at 
kunne skabe en rolig læseoplevelse, men også at trække folk ind ved at skabe blikfang. 

I midten havde jeg placeret et stort og blødt siddemøbel i bomuldsvelour, der blev 
akkompagneret af to papmache-podier i samme rosa farve. Både siddemøblet og 
podierne havde amorfe, organiske former, der understregede det håndgjorte i bogen. 
Siddemøblets bagerste del blev gennemskåret af et stykke malet voksdug, for at under-
strege følelsen at være tæt på nogen, men ikke være sammen med dem. Det var vigtigt 
for mig netop at lave rumopdeleren i voksdug - det gav mig nemlig mulighed for, at 
tilføje bogens titel, men lade den fremstå transparent, så jeg kunne rette lys igennem 
titel, der dermed blev synlig på væggen bagved voksdugen. Titlen blev dermed dupli-
ceret, men så forskellig ud i sine to udformninger.

På gulvet havde jeg først tænkt at jeg skulle ligge et gulvtæppe i samme nuance 
som møbler og plastik. Det viste sig dog at være udenfor mit budget. Min plan b var at 
male gulvet med samme maling som jeg malede podierne i, men det blev også proble-
matisk, da vi tredje dag i byggeperioden fik at vide, at vi ikke måtte male gulvet. Min 
nødløsning blev derfor at at male et mønster på gulvet på malertape, som jeg sidenhen 
skar til. Mønstret er taget fra baggrunden i en af At lave en tvilling-delene, hvor stre-
ger og prikker er lige ved at blive til smileys. På trods af de mange problemer mit gulv 
voldte mig, synes jeg at den sidste løsning blev bedre end de to andre planlagte. Jeg sy-
nes at gulvet i min installation ikke blot fik en samlende funktion, men også at det fik 
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installationen til at smelte ind i rummet. Ved at lade dele af betongulvet være synlige, 
blev mønstret på gulvet næsten som en direkte overførsel af en side i bogen - læseople-
velsen kunne her blive en analogi for at skabe sin egen tvilling, ligsom karakteren i det 
opslag mønstret er taget fra laver sin tvilling. 

Analogien forstærkedes yderligere ved placeringen af en række lerskulpturer, jeg 
har lavet sideløbende med at jeg har lavet bogen, på et af podierne. De har en direk-
te sammenhæng mellem netop At lave en tvilling-fortællesporet af flere grunde. For 
det første har jeg lavet nogle af dem før jeg tegnede selve kapitlerne i fortællesporet. 
Man kan sige, at jeg ved at have leret i hænderne og rent faktisk forme tvillingerne, 
blev bevidst om, hvordan jeg skulle tegne den del og hvilken følelse den skulle gene-
rere. For det andet har jeg malet nogle af tvillingerne i de samme farver, som dem der 
laver replikaer af sig selv i bogen. For det tredje forstærkes det cirkulære i At lave en 
tvilling-fortællesporet i disse skulpturer, så de næsten bliver et fjerde tredimensionelt 
kapitel. Hovederne tænker på tvillingen, der opstår og er virkelig, både i det ellers 
tomme hoved, men også i virkeligheden, ligesom hårets filtringer, den tomme navle 
eller et hår på benet i bogen bliver til en fysisk tvilling.

Sidst men ikke mindst fungerede skulpturerne som små tvillinger, man kunne 
læse bogen sammen med. Jeg havde placeret dem på podiet således at de alle sammen 
kiggede hen mod siddemøblet og dermed var sammen med læseren, hvis altså læseren 
sad ned og læste.
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OPPONERING

Jeg var så heldig at få ikke blot en opponent, men to - Lisen og Emma Adbåge, der 
udover at være illustratører også er tvillinger. 

Deres læsning af min bog var næsten som at høre dem læse op af denne rapport, 
bare med andre ord. Det virkede som om alle mine hensigter med bogen, var netop 
det, de fik ud af den, hvilket gjorde det klart for mig, at jeg har lykkedes med min visu-
elle kommunikation. Og det gjorde mig ikke kun stolt, men også meget rørt.

Nogle af de, for mig, vigtigste kommentarer var, hvordan Lisen og Emma følte at de 
ikke blot kunne genkende sig selv og deres tvillingeskab i bogen, men også lære nye 
ting om sig selv og om andre tvillingeskaber ved at læse min bog, og så selvfølgelig at 
de aldrig havde læst en sådan bog, men at de ved at læse den, havde fundet ud af, hvor 
meget den behøvedes.

AFSLUTTENDE REFLEKTION

At en bog, der primært er billedbaseret kan formidle grundfølelser og vigtige tema-
tikker til sin (voksne) læser vidste jeg allerede inden jeg startede min master. Det var 
endda noget jeg blandt andet lagde vægt på i min motivation da jeg søgte Konstfack, at 
jeg ønskede at udfordre billedbogens snævre rammer i forhold til målgruppe. 

Men at jeg selv kunne være så direkte i min VISUELLE fortælling, at alt det, som er 
så svært at definere med ord, alligevel var tydeligt for nogle vidtfremmede mennesker, 
er noget, jeg stadig har svært ved at forstå jeg har lykkedes med. Og endda i en proces, 
hvor jeg, selvom jeg har haft det svært, og har grædt og været usikker, har givet mig 
selv lov til at tegne præcis som jeg har haft lyst til og bibeholdt de forskellige billed-
sprog frem til den færdige bog.


