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Bashar al-Assad, Vladimir Putin og Kim Jong-un og så selvfølgelig den værste af dem alle: Agent Orange 

aka Donald Trump. Skurke døjer vi nok med i virkeligheden, så de fortjener ikke mere opmærksomhed. 

Men med fiktionens skurke er det en anden sag. Dem opfinder vi guddødeme selv og kan nærmest ikke få 

nok af. Hvorfor mon det, når vi nu ønsker virkelighedens ad helvede til? Den tiltale giver januar måneds 

Tænkepause svar på. Og bogen afslører endda, hvorfor de fleste af os i al hemmelighed elsker dem, der elsker 

at gøre ondt – så længe det hele bare er for sjov.

Jens KJeldgaard-Christiansen

Ph.d.-studerende i engelsk ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus 

Universitet. Han forsker primært i populærkulturens helte og skurke og har udgivet 

forskningsartikler om emnet i både udenlandske og danske tidsskrifter. 

ForFatteren Kan KontaKtes på:

jkc@cc.au.dk eller 51445787

Skurke er nr. 65 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd- og e-bøger og 

kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside.

”Fiktionsskurkens fornemste opgave er at bringe vores sind i kog. 

Som forsker er jeg interesseret i, hvordan uvirkelige skikkelser som 

Darth Vader fra populærkulturen formår at gøre det. Fiktionens 

skurke taber til heltene – sådan skal det jo være – men nye bandit-

ter står altid klar til at tage deres plads.”

”Darth Vader repræsenterer for mig både den frastødende antipati 

og dragende fascination, som så mange af os føler i mødet med 

skurkefiguren, og som jeg forsøger at forklare gennem min forsk-

ning.”

”I virkelighedens verden ser selv de værste skurke gerne sig selv 

som helte. Fiktionens skurke derimod vedkender ofte deres ond-

skab. De kalder sig ved nedrige navne som Dr. Doom og ler ondt 

og sadistisk, når de påfører andre skade. De er nogle meget besyn-

derlige størrelser.”

Den 7. januar opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE. 
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.


