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3. Poul Aarøe Pedersen: Censur i børnelitteratur 
gør verden fattigere
Teksten er fra Politiken den 9. oktober 2014.
Poul Aarøe Pedersen (f. 1973), analyseredaktør.

Tegning: Per Marquard Otzen .

Da jeg voksede op i 1970’erne, var skyld og skam over den hvide imperialistiske 
mand allerede godt på vej i vælten . Den hvide mand havde sort samvittighed – 
eller burde i hvert fald have det .

Derfor blev en af årtiets helt store helte Kunta Kinte . Den sorte slave, der i Alex 
Haleys roman om slaveri i USA1 skulle gennem så grum en skæbne, alene fordi 
han var sort i en hvid mands land .

Men nu var det blevet 1970’erne, og nu var Kunta Kinte den nye sorte helt på 
den hvide mands tv-skærm i serien ’Rødder’ .

Hjemme i mit børneværelse i Ballerup stod bogen om Lille Ulv på hylden . En 
fantastisk historie, syntes jeg . 1970’erne syntes sikkert det samme, for forlaget 
Carlsen oversatte den fluks til dansk, da den udkom i USA i 1972 .

Det var historien om en lille indianerdreng på »øen Manhattan i Amerika«, der 
for første gang møder en hvid mand . Og sikken et møde:

»Jeg så en mand, der havde malet sig hvid over det hele!«, sagde Lille Ulv. 
»Hans hænder og ansigt var hvide, og hans kinder var tykke. Han havde tænder 
som en medicin-mand – eller en djævel!«.

Jeg gik i gang med at genlæse Lille Ulv, da Politiken forleden fortalte om de 
mange passager og tegninger i dansk børnelitteratur, der skulle bortcensureres, 
hvis de skulle holde til tidens politisk korrekte trykprøvning .

Fra mine egne børns hylder ville det formentlig være en halv til en hel meters 
bøger, der skulle køres på forbrændingen . Her står en førsteudgave af Jørgen 
Clevins2 ’Rasmus får besøg’ fra 1948 og en andenudgave af forløberen ’Rasmus’ 
fra 1945 .

Ærlige, kærlige og herlige bøger, der ganske vist ikke tegner og fortæller om de 

1  Alex Haleys roman om slaveri i USA: romanen Roots fra 1976 (på dansk Rødder, 1977) af den amerikan-
ske forfatter Alex Haley (1921-1992) .

2 Jørgen Clevin: (1920-1993), dansk tegner, børnebogsforfatter og børne-tv-vært .
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sorte i Afrikas land på en måde, som Sebastian Klein3 ville gøre det i dag, men 
som vel heller ikke kan siges at udtrykke en galopperende racisme hos Jørgen 
Clevin i 1940’ernes København .

Det er for eksempel rigtigt, at de »5 små negre« med store røde læber kun er 
klædt i bambusskørter og til sidst bliver enige med borgmesteren om, at de skal 
blive i Zoologisk Have sammen med dyrepasseren i stedet for at tage Rasmus med 
tilbage til Afrika .

Men Københavns borgmester er ikke mindre fjollet karikeret: Han er klædt i 
natskjorte, grønne snøresko og rødstribede strømpebukser, han gemmer sig i træ-
toppe, og så ligner han vores landsfader, Thorvald Stauning! Hvad ligner det!?

At der i 2010’erne findes folk, som vil fare til censur af bøger, der som ’Ras-
mus’ fortæller en historie, der falder uden for normen i dag, virker uigennem-
tænkt .

Censur vil hverken få tanker, streger eller historier til at forsvinde fra litteratur-
historien eller fra hylden derhjemme .

Men det vil få bøgerne til at forsvinde i butikkerne . På den måde vil censur kun 
gøre børnelitteraturen – og verden – fattigere . Hvem siger, at vi stopper ved børne-
litteraturen: Skal vi heller ikke længere kunne læse alle passager af Joseph Con-
rad4 – eller af Karen Blixen5? Og hvem skal bestemme, hvilke passager der skal 
stryges – og hvilke der skal skrives til?

Det er de senere års eksempler på censur og debat om Sverige, der forleden fik 
Politiken til at sætte spot på børnekulturen . Sverige er på godt og ondt langt mere 
optaget af at sætte grænser for kultur og ytringer end Danmark .

Ofte hører man et hylekor af danske ytringsfrihedsfanatikere, der mener, at 
Sverige er på vej til at blive en »totalitær stat« . Det er selvfølgelig ren nonsens .

Men at svenskerne nutildags er så forhippede på, at ingen skal føle sig stødt på 
sine etniske manchetter, begynder nu at få nogle helt absurde konsekvenser for 
svensk børnekultur . Som at Pippi Langstrømpes far nu ikke længere er »negerkon-
ge«, men bare »konge« .

For hvem er så »kurrekurredutterne«, som han »regerer grundigt over et halvt 
år ad gangen«? Og betyder det så også, at Pippi ikke kan blive »negerprinsesse«? 
Hendes højeste ønske! Som der står i ’Pippi holder afskedsfest’ fra 1940’erne:

»Tænk alligevel – negerprinsesse«, sagde Pippi drømmende. »Det er der ikke 
mange børn, der bliver. Åh, hvor bliver jeg fin! Jeg skal have ringe i alle ørerne 
og en lidt større ring i næsen«.

»Hvad skal du mere have på?« spurgte Annika. »Ikke mere«, sagde Pippi. 
»Ikke en snus mere! Men jeg skal pudse mig selv med skosværte over hele kroppen 
hver morgen, så jeg bliver lige så sort som kurrekurredutterne. Jeg stiller mig 
bare ud til pudsning om aftenen sammen med skoene«.

Skøn læsning! Og ja, børnelitteraturen er fuld af stereotyper .
Her bliver hvide mænd rask væk til djævle og sorte kvinder til prinsesser med 

næsering . Kloden er et mangfoldigt sted og bliver ikke mere mangfoldig af, at den 
del af litteraturen, der sætter farver på verden, fjernes .

3 Sebastian Klein: (f . 1972), dansk skuespiller, børnebogsforfatter og børne-tv-vært . 
4 Joseph Conrad: (1857-1924), polsk forfatter; skrev sine bøger på engelsk . 
5 Karen Blixen: (1885-1962), dansk forfatter .




