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Af BJARNE W. ANDRESEN

Et af Søren Fanøs første spørgsmål gik på, hvordan Jes-

per Wung-Sung kan holde det imponerende tempo med 

flere titler årligt, hvor andre forfattere har flere år mel-

lem deres udgivelser. Andre forfattere føler stor træthed, 

når de har udgivet en ny bog, men Jesper Wung-Sungs 

hemmelighed ligger i, at han får en masse energi i ste-

det. Den energi omsætter han i tekst.

”Marstal har været et perfekt udgangspunkt for det 

store forfatterskab,” fortalte Jesper Wung-Sung. ”Man 

behøver kun ét værtshus for at drikke sig fuld, én havn 

for at føle udlængsel, én fodboldbane for at spille 

fodbold og én pige for at blive forelsket.” Er han ikke 

bekymret for at tage af hovedstolen, når han skriver 

med udgangspunkt i eget liv? ”Næh, ikke med mindre 

man har en meget lille hovedstol!” mente forfatteren.

Atmosfære

Undervejs blev samtalen afbrudt af støj fra varmeap-

paratet, og vi kunne høre regnens trommen på presen-

ningen og på dækket oven over os. Det gav en ganske 

særlig stemning, vi ikke ville have fået i Dokk1, som lagde 

kaj til skibet. Uden at underkende bibliotekets mange 

kvaliteter.

Bogblogger Eva Lucia var med til forfatteraftenen, og 

hun skrev bagefter til Klods Hans: "Der er ingen tvivl om, 

at Jesper Wung-Sung er en storyteller. Uanset om man 

har læst hans romaner eller ej, så er der ingen tvivl om, 

at vi præsenteres for en forfatter, som inspirerer og har 

kuglepennen i sin hule hånd. Han bringer de hjerteskæ-

rende og ærlige beretninger ind i sine fortællinger, og 

viser samtidig universel forståelse, åbenhed og en bred 

litterær viden".

Om forfatterskabet

Søren Fanø er godt inde i Jesper Wung-Sungs forfatter-

skab og har blandt andet skrevet en bog om forfatteren 

og hans tekster. Denne aften blev anekdoter og analyser 

suppleret med oplæsning af udvalgte tekstuddrag. De 

illustrerede bøger fik en særlig plads, og Jesper Wung-

Sung fortalte, at det er særligt spændende, når han får 

illustrationerne at se. F.eks. nævnte han, at lillefingeren 

i bogen af samme navn blev ”større og bedre”, da Otto 

Dickmeiss tog sig af den.

Mange af bøgerne er blevet fremhævet for deres 

intertekstualitet, men det er ikke et bevidst greb. ”Jeg 

skriver på ryggen af alle mulige, som skrev meget bedre 

end mig,” blev det beskedent afvist med. F.eks. er der i 

Zam en hund, der bliver ædt. Først efter udgivelsen gik 

det op for Jesper Wung-Sung, at det er hans måde at 

give den grimme ælling hævn for den ultimative ydmy-

gelse, den måtte døje, da hunden ikke ville æde den, 

fordi den var for grim.

Jesper Wung-Sungs bøger bliver også udgivet i 

udlandet, og det glædede forfatteren sig over, fordi det 

forlænger og forstørrer kommunikationen. ”Det er der-

for, vi læser: Vi kan sætte os ind i et andet køn, en anden 

kultur osv. Det er empati.”

Han lovede at fortsætte sit arbejde som forfatter. Og 

stilen vil også blive holdt: ”Jeg vil til enhver tid hellere 

have en sætning, som ligger godt i munden, end en 

mere litterær én med fire indskudte sætninger.”

Efter samtalen mellem Jesper Wung-Sung og Søren 

Fanø var der mulighed for at stille spørgsmål, inden 

Bibiana bød på skibsøl og chips i den anden ende af 

lastrummet. Tak til Bibiana for det!

For fatte r aft e n m e d 

e n lynkine s e r

Det var en mørk og stormfuld nat … Det var i hvert fald silende regnvejr, da et halvt hundrede spændte deltagere 

gik ned i lastrummet på ”Samka” af Marstal, som er Bibiana Danmarks skib. Vi ventede alle på et andet navn fra 

Marstal, Jesper Wung-Sung, som bød på et intimt arrangement i de utraditionelle rammer, hvor han var i samtale 

med Søren Fanø.


