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Forord

Manga er det japanske ord for tegneserie. I Danmark 
bruges udtrykket manga om tegneserier fra Japan.

Den første mangategneserie, der blev udgivet i Dan-
mark, var den klassiske serie Ensom ulv og hvalp af 
Kazou Koike og Goseki Kojima. Bind 1 blev udgivet af 
Forlaget Carlsen allerede i 1986. Men det var først med 
serien Dragon Ball af Akira Toriyama, at manga slog 
igennem i Danmark for alvor. Første bind af Dragon Ball 
udkom i 2000. Serien blev et giga læserhit, og den er 
ind til videre, alene i Danmark, solgt i over 1.5 millioner 
eksemplarer! Siden da er der kommet et hav af forskel-
lige serier, og manga udgør nu en stor og naturlig del af 
tegneserieudbuddet i Danmark. 

For mange er manga karakteriseret ved selve tegne-
stilen. Ansigterne med de store øjne, små næser og 
strittende hår. Men udover disse stiltræk benytter manga 
sig af mange andre særlige visuelle virkemidler, som er 
forskellige fra dem, der normalt bruges i vestlige tegne-
serier.

Forord
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Mangaens magi vil tage dig med på en rundtur forbi et 
udvalg af mangaens helt særlige virkemidler, og du vil 
fx få svar på spørgsmål som:

Hvad betyder det, når en person bliver tegnet med 
en stor dråbe hængende over hovedet?

Hvorfor tegnes personer normalt i ét 
billede og som små dværge i det næste?

Hvad er lydordenes funktion, og hvad betyder de?

Så - til alle jer mangafans, der gerne vil vide mere, og 
alle jer mangategnere, der er på jagt efter ny inspiration, 
ønsker jeg hermed:

God fornøjelse med Mangaens magi.

Jan Kjær
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Her er siden uden nogen af mangaens virkemidler

TESTSIDE - Version 1. Denne side bliver gentaget efter hvert afsnit i bogen. 
Og	hver	gang	vil	der	være	tilføjet	flere	af	mangaens	visuelle	virkemidler.

Har I HØRT,
AT HAM DEN 
LÆKRE FRA 
A-KLASSEN 
SKAL SPiLLE 
PRiNSEN i 

SKOLESTYKKET?

Hov! 
Der er 
vores 
drama-
lærer!

bare jeg
skal spille
prinsessen.

akama-san!
akama-san!

HMRF!

Der er
nogen, der
har lange

ører!

Hvad skal
jeg spille?

åh, Lad det være
prinsessen!

Hikaru og 
jeg vil blive det 

bedste par ...

Du skal spille
æslet!

ÆSLET!?

ja, det er da en 
rolle, der passer 

til dine lange ører.

Jeg har hørt,
at de har 
rollerne
klar til 
stykket!

Testside v1
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Ansigtsudtryk

Læseren bliver først rigtig grebet af en fortælling, når 
figurerne	viser	følelser	som	glæde,	sorg,	frygt	osv.

Ansigtsudtryk er en af de bedste måder at vise 
følelser på, og manga har et kæmpe repertoire af vidt 
forskellige visuelle virkemidler til at gengive følelser, 
ofte gennem meget ekstreme udtryk.

Ansigtsudtryk
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Vrede

spidse tænder

Vrede er en meget populær følelse i manga. Der er jo 
ikke noget så sjovt som at se på folk, der flipper fuld-
stændig ud.

Derfor findes der også rigtig mange forskellige symboler 
for vrede. På de næste seks sider finder du et udvalg af de 
mest brugte. Selvom de forskellige udtryk bliver beskre-
vet hver for sig, er det vigtigt at huske, at de ofte bliver 
brugt sammen. Se blot eksemplet “kæmpe mund”, som 
også indeholder to andre virkemidler, nemlig “tomme 
øjne” og “pindsvinekrop”.

ansigtsudtryk – vrede

Det er ikke unormalt i manga, 
at man går fra at have normale 
tænder til pludselig at få spidse 
tænder, når man bliver rigtig sur.

Vrede



Når en person skælder ud, 
kan vedkommendes hoved 
vokse sig kæmpe stort, så 
man virkelig kan se, at han 
sætter den anden på plads.

HVAD
HAR DU
GANG i,
MAND?

Personen kan også blive så 
arrig, at munden tegnes ud over 
hovedets kant.

stort hoved

kæmpe mund

Mangaens Magi
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strithår

spiraler

ansigtsudtryk – vrede

Du har sikkert hørt en sige, at 
noget “fik alle hår til at rejse sig 
på mit hoved”.
Vrede kan også få en persons hår 
til at stritte i alle retninger.

Man ser også ofte en spiral brugt 
til at vise vrede. Enten tegnes den 
ind i øjnene eller rundt omkring 
figurens hoved ligesom de 
“pulserende blodårer” (se side 16).

Man ser også nogle gange 
“spiral-dråben” over hovedet på 
folk, som er skuffede, irriterede 
eller deprimerede.
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tomme øjne

Tomme type øjne bruges også til 
at vise ondskab. Onde personer 
kan have tomme øjne hele tiden, 
ikke kun når de er rasende.

Pupillerne forsvinder ofte i 
manga, når folk bliver vrede. 
Folk bliver altså tegnet med 
helt tomme øjne, når de syder 
af raseri.

Spidse tænder
Akira Toriyama:
Dragon Ball 1, s. 109

Mashashi Kishimoto: 
Naruto 12, s. 54

Hiroyuki Takei: 
Shaman King 10, s. 10

Tomme øjne
Mashashi Kishimoto: 
Naruto 21, s. 100

Hiroyuki Takei: 
Shaman King 2, s. 20

Hiromu Arakawa:
Fullmetal Alchemist 1, s. 13

Blodårer
Ken Akamatsu:
Love Hina 1, s. 124

Yukiru Sugisaki:
D. N. Angel 2, s. 70

Hiroyuki Takei:
shaman King 1, s. 13

Eksempler fra den virkelig mangaverden




