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Lørdag og søndag kl. 10-16 
Ting- og Arresthuset 
Lav din egen tryllestav • Orker • Escape room 
Tegneværksted • Musik • Mad

Lørdag kl. 12-18 
og søndag kl. 12-16
Esbjerg Street Food 
• Brætspilscafé 
• Ansigtsmaling udendørs ved Kongensgade

Lørdag kl. 11-15
Ved Nordea
Nordisk mytologiworkshop for børn. Kom og lav 
blandt andet dit helt eget sværd eller skjold. Få 
også en tår heksedrik.

Lørdag kl. 13 
Esbjerg City - PARADE
Oplev alle de magiske og fantastiske væsener fra 
Fantasyfestivalen i en parade. 
PARADENS RUTE: Hovedbiblioteket • Torvegade
Torvet • Kongensgade • Stormgade • vender retur 
Kongensgade • Broen Shopping vender • Torvet
Torvegade • Hovedbiblioteket

Hele uge 37 kl. 11-16 
BROEN Shopping - Den mystiske marskandiser
(ved siden af Burger King)
Gå på opdagelse i den nordiske mytologi, og dyk 
ned i historierne bag artefakterne i butikken. Kom 
ind til en af de mystiske vølver, som kan spå om 
din fremtid i runer og knogler. Mød runeristeren, 
der kan lære dig at skrive, ikke blot dit eget navn, 
men også fortryllende besværgelser.

Torvet 16, 1. sal  6700 Esbjerg  Telefon 7513 6500
www.esbjergcity.dk  info@esbjergcity.dk

Mandag-torsdag 10-17.30  Fredag 10-18  Lørdag 10-15
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Fantasyfestivalen – din indgang til magiske verdener

”Engang for længe siden, dengang livets træ havde sine rødder i verdens midte, levede 
de nordiske guder i Asgård, landet for enden af regnbuen.”

Således indledes tegneserien ”Ulven er løs” fra 1979, første bind i serien Valhalla. 

Vores bibliotek, og Fantasyfestivalen, er for mig regnbuen. Dér, hvor store og små får 
adgang til magiske universer. Årets tema for festivalen er nordisk mytologi, og det 
kunne ikke være mere passende, at Peter Madsen, tegneren der er den gennemgående 
skabende kraft bag tegneserien Valhalla, er et af hovednavnene på årets festival.

Valhalla har været mange læseres indgang til den nordiske mytologi, og mange har 
mødt tegneserien på netop biblioteket. Det er et stykke dansk kulturarv, men ikke af 
den støvede slags. Fortællingerne i Valhalla er spækket med humor og visdom, med 
drama og skæbnetunge indslag, med leg og børnenes evner til at løse konflikter, med 
fantastiske tegninger, rørende historier og et herligt sprogbrug. Og det er jo netop 
også kernen i Fantasyfestivalen, de store og små fortællinger i fantasygenren. 

Fantasygenren er nemlig mere end bare en virkelighedsflugt. Det er en genre, hvor vi 
kan se vores egen verden gennem nye briller, hvor vi kan lære noget om os selv som 
mennesker. En genre, hvor legen og fantasien er vigtige ingredienser.

Fra mit kontor er jeg stolt af at se, hvordan festivalen har udviklet sig. Hvordan festiva-
len formår at samle både unge og gamle, mænd og kvinder, lokale og gæster fra hele 
landet. 

Dén udvikling fortsætter. I år med endnu mere fokus på lokale samarbejdspartnere.  
Festivalen har gennem en årrække haft vokseværk, og nu er det på tide, at den for 
alvor vokser ud i byen. Ligesom bibliotekets smukke Fortælletræ har festivalen også 
grene og rødder. Grene der vokser, en krone der rækker ud mod verden.

Men festivalens kerne er stadigvæk den samme, for her tilbydes gæsterne en rejse og 
unikke oplevelser, dér i september, hvor Esbjerg er indgangen til magiens verden. Hvor 
festivalen er en del af byens identitet. 

Identiteter skaber man på mange måder. Én tilgang er musikken. Så nu får festivalen 
sit eget musikalske tema komponeret af filmkomponisten Jonas Frederik. Det glæder 
jeg mig personligt meget til at høre.

Jeg glæder mig meget til, at vi ses d. 17. og 18. september, og til at opleve årets frem-
ragende program, hvor fantasygenren for alvor foldes ud.

Ulla Visbech, Kulturchef
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Vi præsenterer…

Årets hovednavne på Fantasyfestival

Peter Madsen har om nogen været med til 
at visualisere den nordiske mytologi for flere 
generationer af tegneserielæsere. Peter Madsen 
var tegner og medforfatter på den legendariske 
Valhalla-serie, der udkom i perioden fra 1979-
2009. Og naturligvis også tegnefilmen fra 1986. 
Det bliver stort, når Peter besøger Esbjerg!

Johan Egerkrans er en svensk internationalt 
anerkendt illustrator og forfatter og har i 
mere end 20 år arbejdet med illustrationer 
m.m. til bøger, spil, tegneserier og film. Han 
er forfatter til flere illustrerede bøger med 
rødder i nordiske myter og sagnvæsener, hvor-
af to, Nordiske guder og De Udøde, er oversat 
til dansk.

Malene Sølvsten indvarslede en ny tid for 
dansk fantasy. Hun debuterede i 2016 med 
første bog i Ravnenes hvisken. På kort tid blev 
hendes bøger om den vrede, unge kvinde 
Anne revet ned fra hylderne. Sølvsten jongle-
rer med forskellige genrer som young adult, 
krimi, fantasy og ikke mindst nordisk mytologi.

Sven-Ole Thorsen er en dansk legende. Både 
som stærkmand, som stuntman og som skue-
spiller. En imponerende karriere i Hollywood 
ligger bag Sven-Ole, ikke mindst i form af 
flere vigtige fantasyfilm. Karrieren summer af 
spændende anekdoter om filmverdenen, som 
Sven-Ole er en mester til at levere, og som 
han deler ud af til årets festival.
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Årets hovednavne på Fantasyfestival

Lars-Henrik Olsen er en vigtig forfatter. Hvis du 
tænker på den nordiske mytologi, falder dine 
tanker sikkert hurtigt på romanen Erik Menneske-
søn, der udkom i 1986, og de tre efterfølgende 
romaner i serien. Derudover har Lars-Henrik Olsen 
skrevet vigtige romaner som Dværgen fra Nor-
mandiet og Kongens død.

Anne-Marie Vedsø Olesen vandt DR Roman-
prisen 2022 for sin bog Snehild. Og det er ikke 
tilfældigt. Anne-Marie har igennem en lang 
karriere skrevet flere glimrende bøger, så det er 
fortjent med den store succes, og vi glæder os til, 
at efterfølgeren, Misteltenen, udkommer lige op 
til årets festival.

Han Duo er en af de fedeste podcasts for glade 
nørder – altså sådan nogle som os og jer. Bag 
podcasten står Jacob og Elias, der med fornem-
me talegaver og stor viden har guidet lyttere 
igennem et hav af fiktionsuniverser. Og de 
elsker fantasy. Ikke mindst klassikeren Sværd & 
Trolddom.

Jeanette Varberg er kendt for sit virke inden- 
for arkæologi og historie, og hun er en eminent 
og prisbelønnet formidler. Hun har allerede et 
stort forfatterskab og er en kendt foredragshol-
der udover sit arbejde som museumsinspektør 
på Nationalmuseet. Vi glæder os til at byde 
hende velkommen igen – med årets tema kunne 
vi ikke lade være.

5



700
 GRATIS 

P-PLADSER

SHOPPING 
FORDELE

B+
Broenshopping.dk 

Centrum 
Exnersgade 18 
6700 Esbjerg

ALLE DAGE 
8-21

– LÆS MERE PÅ 
BROENSHOPPING.DK

KOM OG OPLEV 

PÅ BROEN SHOPPING

NORDISK  
MYTOLOGI-EVENT 

Kvickly, biografen, Fitness World 
og restauranterne har 
udvidede åbningstider

HUSK 
P-SKIVE

KOM FØRST 
 TIL DE NYESTE 
VARER OG DE 
GODE TILBUD
+ OPTJEN POINT OG FÅ 

FINE PRÆMIER
HENT APPEN NU!

60
BUTIKKER
& RESTAURANTER

VESTJYLLANDS STØRSTE SHOPPINGCENTER

6



Højt blæser Heimdal, med hornet løftet. Han kalder alle 
til Fantasyfestival 2022! 

Sådan kunne det lyde, hvis de nordiske guder havde 
vidst, at Fantasyfestival havde eksisteret. 

Fantasyfestivalens gennemgående tema er i år landet på 
nordisk mytologi, og når man lige stopper op og tæn-
ker, så kunne man spørge sig selv – hvorfor er det ikke 
kommet noget før? Historierne i den nordiske mytologi 
kunne i sig selv kaldes for en slags fantasy, og al den 
inspiration, som historierne har bidraget med til fantasy-
litteraturen, kan man ikke underkende. Det er både i de 
mere direkte gengivelser, som fx Peter Madsens Valhalla, 
men også i de fortællinger, hvor mytologien har været 
en stor inspiration, som man ser det i Tolkiens Ringenes 
Herre, Malene Sølvstens Ravnenes hvisken, og listen kun-
ne fortsætte et par sider endnu.

Det kan du opleve 
Du kan igen i år opleve forfattere, forskere og andre 
dygtige formidlere, der alle er med til at udfolde den 
nordiske mytologi i fantasy. Det er for eksempel navne 
som Valhalla-skaberen Peter Madsen, den svenske illu-
strator Johan Egerkrans, store danske fantasyforfattere 
som Mette Finderup, Anne-Marie Vedsø Olesen, Lene 
Kaaberbøl og mange flere. 

Det er ikke kun navnene, der smager af nordisk mytolo-
gi, men også området omkring biblioteket og som noget 
nyt – det gamle Esbjerg Ting- og Arresthus. Du vil kunne 
gå rundt i en verden med masser af vikingestemning 
omkring markedspladsen, regnbuer der guider dig rundt, 
ravne, ulve og alle mulige andre væsner fra den nordiske 
mytologi. 

Den gode historie 
Selvom historierne er fra 1200-tallet, så rummer de en 
masse vilde og blodige plots, superheltekandidater og 
kæmpemonstre. Og det er blandt andet historierne om 
dem, som du vil kunne opleve til Fantasyfestival 2022. 
Du kan endda selv prøve at udleve nogle af eventyrene i 
forskellige aktiviteter under festivalen. 

Fra de fjerneste afkroge i 
Udgård til de højeste tin-
der i Valhal, over Bifrost og 
ind i Midgård – vi glæder 
os til at se jer alle sammen 
i Esbjerg til september.  

Årets tema – Nordisk mytologi 
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EVENTYRET BEGYNDER HER
for alle der elsker bøgernes magi

Sortørnens Øje
SIMON ZANDER

Da Sortørnens Øje bliver stjålet 
flettes fire  skæbner sammen i en 
magisk historie, hvor du aldrig 
ved, hvem du kan stole på.

Når stjerner falder
K. L.  BERGER

Grace vil redde sin bror. JJ vil redde 
planeten. Kan de begge vinde 
Overhøringen, eller vil menneske-
heden være dømt til undergang?

Vind en forlagskontrakt
+ en sceneoptræden og landets (måske) bedste kollegaer

Hi Reader åbner op for jagten på det næste store fantasyhit. Sammen med 
Fantasyfestival og Dansk Fantasy er vi på udkig efter fantastiske verdener, 
vi ikke kender, og forfattere, med noget på hjertet. Kom forbi og hør mere, 
eller tjek hireader.dk. Deadline for manusindsendelse er d. 31-10-22.

MØD STORM FLINT
THOMAS ARNT & K.  L.  BERGER

Mød Storm August William Flint, 
der altid kommer for sent. Men den 
morgen vores historie begynder, vil 
han gøre alt, hvad han kan, for at 
komme til tiden … Måske.
Fra 10 år

Reception
Lørdag kl.  11

Reception
Lørdag kl.  11
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Mytesmeden Peter Madsen

I starten kørte vi bare derudad. Vi ville præsentere univers og 
personer. Halvvejs henne i forløbet tænkte vi, at det kunne 
blive til en afrundet serie og ikke noget, der fortsatte i det 
uendelige. Det, tror jeg også, er en styrke. At den er afrundet. 
At den ikke bare fortabte sig i glemslen. 

Et andet aspekt er jo, at vi på afstand fortolker myterne. Vi er 
ikke historikere, men startede ud som glade drenge. Nu har jeg 
et par hyldemeter med litteratur om den nordiske mytologi. Så 
serien blev jo, sammen med os der stod bag, både ældre og 
klogere.”

Ser du så dig selv mest som tegner eller forfatter? Og kunne du 
skrive om alle former for religioner og myter?

”I sin essens er jeg en mytefortæller eller mytesmed. Allerede 
dengang i 1970’erne havde jeg interesse i myterne. Både den 
kristne og den nordiske mytologi er en del af mit DNA. Jeg har 
læst en del om andre religioner. Noget jeg synes, er spænden-
de, men ikke noget jeg har så meget at sige om, da jeg ikke er 
vokset op med de myter.

Så derfor er det også fortællinger som Valhalla og Menneske-
sønnen, som jeg har kastet mig over. De er en del af mig.”

På falderebet spurgte jeg Peter, hvad han tænker om at skulle 
deltage som hovednavn på Fantasyfestival:

”Det er overvældende. Jeg glæder mig meget til at besøge 
Esbjerg. Jeg arbejder ikke bare for mig selv. Jeg er kun noget 
sammen med jer læsere – I er vigtige for mig. Den store gave 
for mig er at møde mennesker, hvor det, jeg laver, har betydet 
noget. Det bliver jeg aldrig træt af. Det er en drivkraft.”

Engang for længe siden. Altså tilbage i slutningen af 
1970’erne. Der fik den helt rigtige mand den helt rigtige plan. 
Og dén mand fik Peter Madsen med på ideen.

”Henning Kure var primus motor; dengang var Henning redak-
tør på Interpresse. Henning var seriens ’arkitekt’, han lærte sig 
eksempelvis oldnordisk hen ad vejen, og han har i øvrigt langt 
den største del af æren for fortolkningen af myterne.

Henning samlede et hold, og der har været forskellige konstel-
lationer undervejs – de forskellige medlemmers roller har skiftet 
i løbet af vores 30-årige samarbejde, som en gammel rock-
gruppe. Jeg har dog altid været seriens tegner. 

Jeg gik i gymnasiet, da det hele begyndte; sad i skolen og 
tegnede skitser. Efter gymnasiet, i et år, kunne jeg sidde på 
forlaget – hvis tegneserien solgte, kunne jeg få lov at blive 
længere. Og det gjorde den heldigvis.”

Den serie, som Peter Madsen sad og lavede skitser til, var 
Valhalla. Vi er i 1977, og første bind udkom i 1979. Serien, der 
blev afsluttet med bind nr. 15, Vølvens syner, tilbage i 2009, er 
dansk kulturarv. Men hvorfor blev den så populær?

”Jeg tror, det skyldes blandingen af det humoristiske og det 
episke, det menneskelige og det fantastiske. Guderne, og fak-
tisk også jætterne, i serien er meget menneskelige. 

Så det vigtigste var igennem hele serien, at vi brugte os selv 
eller folk, vi kendte, som inspirationskilder. Vi tænkte hele 
tiden på figurerne som et samlet hele. Loke er jo kun unik på 
grund af de andre. Og Thors machomand er kun spændende 
sammenstillet med de andre guder – og mennesker.”

Men hvad så med myterne, og hvordan serien blev afsluttet?

”Myterne er for mig som sten i sandkanten, der er blevet 
formet. 

Neil Gaiman lader i bogen ’The Ocean at the End of the Lane’ 
sin 7-årige hovedperson sige: ’Jeg kunne lide myter. Fordi de 
ikke var voksenhistorier og ikke børnehistorier. De var bedre. 
De VAR bare’. Det er jeg meget enig i. 

Kender du tegneserien Valhalla?  
Så kender du Peter Madsen. 
Til september besøger Peter Madsen Fantasyfestival  
i Esbjerg, og biblioteksformidler Jacob Krogsøe har 
taget en lille snak med ham.
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Magien breder sig  
i Esbjerg by

Hovedaktiviteter på Hovedbiblioteket og  
Esbjerg Museum
Hovedaktiviteterne i weekenden d. 17.-18. september foregår 
på Hovedbiblioteket og Den dansende dværg (i folkemunde 
kaldet Huset). Men som noget nyt vil nogle foredrag foregå på 
Esbjerg Museum i lokalerne Vanaheim og Alfheim, som ligger 
lige ved siden af Hovedbiblioteket.

Aktiviteter på Esbjerg Ting- og Arresthus
I weekenden er der også en masse aktiviteter på Esbjerg Ting- 
og Arresthus, både på dansk og engelsk. Her kan du deltage 
i flere kreative workshops for børn, se orker slås og prøve et 
escape room i de gamle fængselsceller. Flere af aktiviteterne 
er arrangeret af Tilflytterservice og faciliteres af internationale 
frivillige.

Butik i fantasiens tegn
Fantasyfestivalen fortsætter det tætte samarbejde med Esbjerg 
City og BROEN Shopping. Du kan blandt andet besøge Den 
mystiske marskandiser, en butik i BROEN Shopping fyldt med 
mystik og magi, og som er åben hele ugen op til festivalen. 

Fra Hovedbiblioteket og Esbjerg Museum  
til Esbjerg Ting- og Arresthus, Street Food og 
BROEN Shopping vil du kunne opleve magi  
i byrummet. Magien foregår både i ugen op  
til Fantasyfestivalen og i selve weekenden  
17.-18. september.

Rundt omkring i byen vil du også finde både feer og orker, og 
du kan få malet dit ansigt i fantasygenrens tegn.

Få en lækker bid mad, og spil et brætspil på  
Esbjerg Street Food
Som noget nyt kan du besøge Esbjerg Street Foods lækre 
madboder og få en gratis drikkevare ved køb af menu og 
fremvisning af aktivitetsarmbånd. På brætspilscaféen Æ bræt 
vil du også kunne slå dine venner og familie i alverdens for-
skellige spil.

Du kan finde Fantasyfestivalen rundt omkring  
i Esbjerg by

Ansigtsmaling med GlimmerMarie
Lørdag og søndag, hele dagen, foran Esbjerg Street Food

GlimmerMarie har malet og glimret i 11 år og elsker at skabe 
glæde hos store og små. Man kan aldrig blive for gammel 
til at blive forvandlet til et dyr, en magisk skabning eller en 
nordisk gud. Hun glæder sig helt vildt til at komme til Esbjerg 
med sit farverige univers.

Den mystiske marskandiser
Mandag-søndag, BROEN Shopping

Velkommen til en mystisk verden, hvor alt er magisk, og du 
kan blive klogere på den oldnordiske mytologi ved at gå 
på opdagelse i den gamle marskandiser. Her kan du møde 
de sære vølver, der kan fortælle dig din fremtid i runer og 
knogler. Du kan lære at skrive dit eget navn, og måske en 
besværgelse, i det ældgamle runealfabet. Hvis du er heldig, vil 
runeristeren vise dig urgammel visdom og kundskab.

Kom forbi BROEN Shopping, hvis du eller dine børn vil have en 
smag på den magiske verden, der omslutter os alle.

Grundkort: © SDFE © Esbjerg Kommune. Grundkort ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed.
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Havets mysterier på  
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Charlotte Thøstesen og Kasper Rathjen

Torsdag kl. 19-21,   
Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hvis du møder en havfrue til søs, skal du formentligt vende 
hjem – eller forberede dig på døden! Havfruen er blot en del 
af mystikken, som Fiskeri- og Søfartsmuseet kaster lys over i 
deres kommende udstilling Havets mysterier. Museumsinspek-
tører Charlotte Thøstesen og Kasper Rathjen giver en teaser til 
udstillingen med et dyk ned i den maritime mystik, der er op-
stået i menneskets møde med havet og den naturvidenskab, 
der har forsøgt at afmystificere den.

Billetter kan købes på www.fimus.dk. Der kan tilkøbes tapas 
og bobler til arrangementet.

Jotun Duo
Lørdag og søndag, hele dagen, Esbjerg City

Træd ind i et musikalsk landskab, hvor den nordiske tone 
møder fantasyuniverset fra film- og spilverdenen. Fortab dig 
i kendte sange og originale kompositioner, og lad fantasien 
rulle med, når fortryllende fløjtetoner, legende lyrespil og 
velsungne vokaler bærer dig hen over majestætiske bjerge, 
gennem dybe dale og dunkle skove fulde af mytologiske 
væsener. 

Jotun Duo består af HC Molbech og Christine Kammerer, som 
i årevis har komponeret og spillet sammen i Jotun Revolution 
og Gjaldulei. I år vil de sprede stemning ude i Esbjerg under 
festivalen.

Ork-klanen ”Den skæve måne”
Lørdag kl. 10-15, Esbjerg Ting- og Arresthus

Ork-klanen ”Den skæve måne” har slået lejr under Fantasy- 
festivalen 2022! Sidste år gik vores alkymist-ork Drakk rundt 
på Fantasyfestivalen. Han fortalte os om festivalen og alle dens 
skatte, så i år besluttede hele klanen at tage af sted.

Kom forbi lejren over for Esbjerg Ting- og Arresthus, hvor du 
kan prøve at kæmpe mod orkerne, blive malet med deres 
særlige krigsmaling eller købe nogle af deres særlige smykker 
og skatte. Hvis du møder en ork fra ”Den skæve måne”, vil du 
helt sikkert blive udfordret til duel!

Spektakulær fantasyparade  
gennem Esbjerg 
Lørdag kl. 13, Esbjerg City

Som noget nyt i år bliver der mulighed for at opleve en fanta-
stisk parade gennem byen. Krigere, orker, feer, vikinger, musi-
kere og andet godtfolk bliver en del af paraden. Og hvis du er 
udklædt, er du mere end velkommen til at deltage. Paraden 
starter og slutter ved Hovedbiblioteket, og på ruten spreder 
den magi ved torvet, på gågaden og flere andre steder. Det 
bliver et tilløbsstykke.

To magiske feer i Esbjerg
Lørdag og søndag kl. 11-16, Esbjerg City

Guld Feen får enhver til at smile. Hendes mission er at forbinde 
folk med den skønhed og magi i livet, der eksisterer overalt 
i verden omkring os. Hun er sød og fortryllende og går i et 
roligt, yndefuldt tempo, når hun interagerer med publikum på 
smukkeste vis. 

Feen Flora er en ægte skovfe. Hun er lavet med inspiration fra 
naturens grønne spirer, særligt kastanjetræernes smukke blade 
og blomster, der lyser og pynter op til fest. Flora er mild og 
god, hun kommer med varme, smil og ønsker om lange, lyse 
drømme.

Brætspilscafeen Æ Bræt
Lørdag kl. 12-18 og søndag kl. 12-16, Esbjerg Street Food

Æ Bræt, Sønderjyllands første og indtil videre eneste bræt-
spilscafe med base i Sønderborg, gæster Esbjerg Street Food 
med et område, hvor man kan få lov til at dyrke sin indre 
brætspilsnørd. Få en intro til moderne klassikere og bræt-
spil, du aldrig har hørt om før. Her kan man spille både mod 
hinanden og med hinanden, og man kan spille sammen med 
gamle venner, man har slæbt med, eller møde helt nye, mens 
man spiller.
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MUSIK – ORKER – FEER – AKTIVITETER FOR 
BØRN – VIKINGESPIL – ANSIGTSMALING –  

SHOWS 

MUSIC – ORCS – FAIRIES – ACTIVITIES FOR 
CHILDREN – VIKING GAMES – FACE PAINTING 

– SHOWS

EXPLORE FANTASY 
Fantasy Escape room

Lør & Søn kl. 11 -16 / Sat & Sun 11 AM - 4 PM 
Fee: 20 DKK

Lav din egen runesten 
Make your rune stone

Søn kl. 10 - 12:30 / Sun 10 AM - 12:30 PM

Magisk tegneworkshop   
Magic drawing workshop

Lør fra kl. 10 - 14 / Sat 10 AM - 2 PM

Mordheim tournament
Lør kl. 11 - 16 / Sat 11 AM - 16 PM

Og mere /and more …. 

TIL EN PAUSE / FOR A PAUSE 
Food Truck - Kandas

Lør & Søn kl. 11 -16 / Sat & Sun 11 AM - 4 PM

Coffee
Lør & Søn kl. 11 -16 / Sat & Sun 11 AM - 4 PM

Snacks, cake & drinks
Søn kl. 10 -16 / Sun 10 AM - 4 PM

Fantasy stemning i 
Esbjerg International House 

FANTASY ATMOSPHERE AT  
ESBJERG INTERNATIONAL HOUSE

Lørdag 17. og Søndag 18.  
September 2022  

Sat Sept 17 & Sun Sept 18 2022
Torvegade 23, Esbjerg

KUN FOR BØRN 
FOR CHILDREN ONLY 

Tryllestavsworkshop / Magic wand workshop
Lør & og søn fra kl. 10-16 / Sat & Sun 10 AM - 4 PM

Drageworkshop / Dragon workshop 
Lør fra kl. 11-16 / Sat 11 AM - 4 PM

Discover your inner superhero
Learn about fantasy hero figures, discover your own 

unique superpowers and illustrate them using stop mo-
tion. Full 2.5 hr workshop, so please be there on time! 

Limited number of places, first come first served.  
Please bring a smartphone.

Søn kl. 10 - 12:30 / Sun 10 AM - 12:30 PM 
Fra 10 år / from age 10

Nordisk mytologi tegneworkshop  
Illustrate Nordic Mythology 

Limited number of places, first come first served. 

Søn kl. 13-15 / Sun 1 PM - 3 PM 
Fra 8 år / from age 8

Design your Viking look
Lav din egen vikingekappe, pung & bælte  

Make your own Viking cloak, belt and wallet

Søn kl. 12-15 / Sun 12 PM - 3 PM

Og mere / and more …. 

Esbjergs Internationale hus er placeret i det gamle 
Ting- og Arresthus. Her finder du blandt andet Tilflyt-
terservice, som tager imod nye tilflyttere og afholder 
workshops om dansk system og om kulturforskelle. 
Events foregår på kombineret dansk/engelsk, og her 
kan tilflyttere møde hinanden og lokale. Vil du vide 

mere: www.nyiesbjerg.dk

The International House in Esbjerg is located in the 
old court- and jailhouse. At the International House 

you will find the Newcomer Service, helping new 
arrivals and facilitating workshops about the Danish 
systems and about culture and intercultural compe-

tencies. Here you can join events in English and new-
comers and locals can meet each other. Like to know 

more: www.newinesbjerg.dk

Der er adgang til workshops & spil med Fantasy fe-
stival armbånd, som kan købes online, på biblioteket 

eller ved Esbjerg International house  
Acces to workshops & games with a Fantasy festival 
bracelet, which can be purchased online, at Esbjerg 

library, or at Esbjerg International house.

Aktiviteter foregår på kombineret dansk-engelsk  
Activities takes place in combined Danish-English

ESBJERG INTERNATIONAL HOUSE
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Hæsblæsende fantasy fuld af  magi, monstre 
og hemmeligheder. Fra ca. 7 år.

Det legendariske eventyr om 
nordisk mytologi. Fra ca. 9 år.

Et undersøisk 
action-eventyr 
af  forfatteren til 
Percy Jackson. 
Fra ca. 10 år.

Nyhed! 
Dystopisk thriller 
om mennesket 
og naturen. 
Fra ca. 14 år.

Spænding, 
mystik og 
skjulte spor. 
Fra ca. 14 år.

Sci-fi om magt, 
bøger og propaganda. 
Fra ca. 14 år.
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FANTASY & 
NORDISK MYTOLOGI

FannyFairychild

fannyfairychild.com
������
������

&

En eventyrlig fortælling for hele familien

Mød forfatter Lykke Lindbo
på Fantasyfestival Esbjerg alle dage

18x26,2cm_annonce_fantasymesse_2022-Forlaget_Tanken_Mindet.indd   118x26,2cm_annonce_fantasymesse_2022-Forlaget_Tanken_Mindet.indd   1 20-03-2022   18:32:1120-03-2022   18:32:11
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overraskende 
kunstoplevelser og 

nye perspektiver på verden
Udsnit af Olafur Eliasson, The curious museum wall, 2022  |  Esbjerg Kunstmuseum  |  www.eskum.dk

I Riddersalen kan du møde en masse spændende forlag, boghandlere, 
forfattere, butikker og foreninger. Her kan du købe bøger, merchandise, 
spil og meget andet, som kan tilfredsstille dit fantasyhungrende hjerte.

Forlaget Petunia – Forlag
Forlaget Tanken & Mindet – Forlag
Heroes of the Hearth – Forening
Hi Reader – Forlag
HUF – Forening
Krabat – Forlag
Lykkedal Forlag – Forlag
Mette Finderup – Forfatter
Peasoup – Forlag
Scandinavian Costume Fangroup – Forening
Silhuet – Forlag
Sminkeshoppen – Webshop
Straarup & Co. – Forlag
Superlux – Forlag
Tellerup – Forlag
The Fantasy Fellowship – Læsekreds
The Kettle’s Larp Group – Forening
Turbine – Forlag
Ulven & Uglen – Forlag
Warcrafters – Forening

Med flere. 

Mød os på Fantasyfestivalens messe i Riddersalen

Alvilda – Forlag
Bayristia – Forfatter og spilmager
Bog & Idé – Boghandler
Bunkern – Rollespilsbutik
Calibat – Forlag
Carlsen – Forlag
CarlsenPuls – Forlag
Claus Holm – Forfatter
Dansk Fantasy – Frivillige
Den sorte ridder – Butik
Desmer Kaunitz – Forfatter
DreamLitt – Forlag
Facet – Forlag
Fantask – Boghandler
Faraos Cigarer – Rollespils- og tegneseriebutik
Forlaget Afart – Forlag
Forlaget Evig – Forlag
Forlaget Falkenborg – Forlag
Forlaget Forår - Forlag
Forlaget Klippe – Forlag
Forlaget Leitura – Forlag
Forlaget mellemgaard – Forlag
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Forlaget Afart er så heldige at have 4 forfattere og  
tegnere med til signering på årets Fantasyfestival:  
Tatiana Goldberg med Lysmårens Cirkel, Kijara og 
Løøøøb!, Søren Maarbjerg Thomsen med Far og 
Løøøøb!, Zelina Ozol med Historien om dengang jeg 
fandt lykken og Løøøøb!, Thomas Schrøder med  
Fætter Klams (u)lækre monsterkogebog og  
Umuliusserne. Derudover har vi et bredt  
udvalg af både fantasy, tegneserier, 
børnebøger, og som det nyeste også noget 
i den mørkere ende. Kik forbi Afarts stand.

Mærk den magiske stemning 
på Markedspladsen

På Markedspladsen kan du blandt andet møde

Duften af kandiserede æbler og karamelliserede skumfiduser når din 
næse, som du langsomt nærmer dig den berømte markedsplads. Du 
hører Virelais lokkende toner og lyden af Ildsmedens hammer, der 
forvandler det hårde jern til søm eller smukke ornamenter. 

Markedspladsen summer med alt fra ugler til troldmænd, og vi garan-
terer, at der vil være noget for alle aldre og alle sanser.

Du kan købe mad og drikkevarer ved flere boder på Markedspladsen.

Apple Store

De grønne pigespejdere

Dragernes Event

Dødens Dør

Efterskolen Epos

Esbjerg Børne- og Ungdomsteater

Folkehuset Kvaglunds kaffevogn

Friggs Fruerstue

Gimlegaard

Ildsmeden

Karamelmesteren

Kelidas Verden

KFUM

Lysalfens Værksted

Maximus Heratikus

Merry & Morten Villebøl

Mjødladen

Ravnens datter

Skjaldekroen

The Bead Family

Uglernes Verden

Øffesen
Bemærk, at Uglernes verden holder pause kl. 12.30-13.30 
både lørdag og søndag.
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Kunstnerhjørnet – hvor kreativitet bliver til magi
Når du besøger Kunstnerhjørnet i Riddersalen, kan du møde alskens slags 
drager og magiske væsner – men bare rolig, de er heldigvis ikke levende, 
men foreviget af vores dygtige kunstnere. Du kan blive portrætteret som din 
yndlingsfantasyfigur. Du kan falde over de skønneste smykker, tryllestave, 
fjerpenne, bogtilbehør og meget andet magisk, som du bare må eje!

Anori-Chan v. Michelle Rivas
BRETH DESIGN og Overlapp v. Mette Breth 
Castens Design
CreativeDelinya v. Christina Rosendahl og  
 Natashja Olsen
Handcraft by Tara og TinyMagicCrafts
Kents Tegnestue v. Kent Overby Stück
Kristian Nüsser Illustration
LiselleMade v. Liselle Awwal 
Madebytrolls
Mema v. Mette-Marie Riel
Rasmus Jensen Illustration
Ravica v. Luise Ravica Jensen
Rikke Bekker Nim
Stinna Danger Illustration 
TegneBjarne v. Bjarne Svoldgaard Nielsen
Trine Thulstrup
Viki Munksgaard Illustration
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Eventyrlige smykker
der varer til 

dine dages ende

Castens.com

Annonce Fantasy Festival Castens 1 A.indd   1Annonce Fantasy Festival Castens 1 A.indd   1 10-05-2022   12:02:2910-05-2022   12:02:29
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Guderne som vi ser dem
Peter Madsen og Johan Egerkrans i samtale med  
Jakob Levinsen

Lørdag kl. 13.30-14.30, Alkymistens Tårnværelse
Søndag kl. 10.30-11.30, Alkymistens Tårnværelse

Hvordan ser de nordiske guder ud? Eller hvordan kan de 
tænkes at se ud? At stort set al viden om nordisk mytologi 
er andenhånds og først beskrevet med mange hundrede års 
forsinkelse af kristne forfattere, har på ingen måde afholdt 
moderne billedkunstnere, illustratorer og tegneserieskabere fra 
selv at give bud på gudeverdenen. Men hvordan er det som 
tegner at arbejde inden for et univers, hvor mange andre alle-
rede har lavet detaljerede afbildninger af personer, landskaber, 
stemninger og væsener?

Kan de nordiske myter stadig  
bruges i 2022?
Malene Sølvsten og Jeanette Varberg

Lørdag kl. 11.15-12.15, Alkymistens Tårnværelse

Oplev arkæolog, museumsinspektør og forfatter Jeanette 
Varberg og forfatter og illustrator Malene Sølvsten i samtale 
om den nordiske mytologi, og hvordan vi i Norden har fortalt 
historier om de nordiske guder siden jernalderen – nogle af 
myterne går måske endda helt tilbage til bronzealderen. De er 
blevet genfortalt og omdigtet i over tusinde år, og de fascine- 
rer og griber os stadig. Fenrisulven og Loke er så populære 
som aldrig før, og den nordiske mytologi er med i alt fra  
Marvel-film til computerspil. Samtalen tager bl.a. udgangs-
punkt i forfatternes egne bøger; Viking og Swarta af Jeanette 
Varberg og Ravnenes hvisken-bøgerne af Malene Sølvsten.

Podcast-fænomenet Han Duo
Søndag kl. 12.15-13.15, Alkymistens Tårnværelse

Elias Eliot og Jacob Ege Hinchely fra podcasten Han Duo udgi-
ver til november bogen I Koboldens Skygge, hvor læseren selv 
vælger handlingen. Men allerede til Fantasyfestival kan publi-
kum, som de allerførste, få en eksklusiv medspillende smags-
prøve på den ventede bog og høre om arbejdet med den.

Vølvens vej
Anne-Marie Vedsø Olesen i samtale med Gyrith Ravn

Lørdag kl. 13.30-14.15, Alfheim

Misteltenen – andet bind i Anne-Marie Vedsø Olesens stort 
anlagte serie Vølvens vej – udkommer lige op til Fantasyfesti-
valen. Vølvens vej er inspireret af nordisk mytologi og er en 
stærk fortælling om den unge kvinde Snehilds vej til at blive 
vølve i et eventyrligt og brutalt univers baseret på jernalderen i 
Danmark. Snehild må, dødssyg efter at være ramt af runema-
gi, rejse mod det iskolde Niflheim, hvor dragen Nidhug regerer, 
og videre til dødsriget Helheim. Hør Anne-Marie fortælle om 
de nordiske myter, hun har valgt som omdrejningspunkt, i 
samtale med forlagschef Gyrith Ravn.
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Den stærke danske viking
Sven-Ole Thorsen i samtale med Jacob Krogsøe

Lørdag kl. 15-15.45, Alfheim

Fra vilde optagelser på Island til en spektakulær og afgørende 
tur til en frisør i Italien. Fra Conans hammersvingende mod-
stander til rollen som vikingehøvding. Sven-Ole Thorsen har 
gennem en lang karriere medvirket i mange filmproduktioner, 
ikke mindst en del ganske vigtige fantasyfilm.

Igennem en spændende samtale med biblioteksformidler 
Jacob Krogsøe vil Sven-Ole folde nogle af sine vigtige roller 
ud. Der vil komme anekdoter fra filmbranchen, og der vil være 
mulighed for spørgsmål fra publikum.

Oldtidens magiske mestre
Jeanette Varberg

Lørdag kl. 14.30-15.15, Gildesalen

De fleste ved måske nok, at der fandtes magtfulde vølver i 
vikingetiden, og de fleste vil nok også nikke genkendende til 
historier om Odin, Thor og Freja fra den nordiske mytologi. 
Men hvor langt tilbage i tid kan vi egentlig spore mænd og 
kvinder, som udførte komplicerede ritualer? Magiens spor går 
meget længere tilbage end vikingetiden. 

Baseret på den nyeste arkæologiske forskning vil arkæolog, 
forfatter og museumsinspektør på Nationalmuseet, Jeanette 
Varberg, tage tilhørerne med tilbage til oldtiden, til dengang 
magiens mestre udøvede deres kunst på kanten af moser og 
på toppen af gravhøje.

Peter Madsen fortæller om Valhalla 
Søndag kl. 14.30-15.30, Alkymistens Tårnværelse

Med et væld af billeder giver Peter Madsen et indblik i arbej-
det med at skabe universet i Valhalla-tegneserien. Han kom-
mer ind på de enkelte figurers psykologi og design og viser 
processen fra manuskript til færdig, farvelagt side.

Q&A med Lars-Henrik Olsen
Lørdag kl. 15-15.45, Alkymistens Tårnværelse

At kalde Erik Menneskesøn for en børnebogsklassiker er 
bestemt ikke at tage munden for fuld. Lars-Henrik Olsen 
satte den nordiske mytologi på spil på en ny og forfriskende 
måde dér tilbage i 1986. Serien om Erik fik tre efterfølgere, 
og derudover har Lars-Henrik Olsen skrevet vigtige romaner 
som Dværgen fra Normandiet og Kongens død. Gitte Højmark 
Pedersen vil facilitere denne unikke Q&A.

Vølvens magi
Malene Sølvsten og Anne-Marie Vedsø Olesen

Søndag kl. 12-13, Alfheim

Er oldtidsfortællinger om magiske vølver og nordiske myter 
stadig relevante i 2022? Svaret er ja, for der er stor viden at 
hente i de gamle historier, og de kan kaste lys over nutidens 
debatemner som kvindesyn, kønsroller og samfundsforhold. 
Vølverne bevægede sig på tværs af mange verdener – de  
levende og de dødes, fortiden og fremtiden, det jordiske og 
det magiske og de rige og fattige. 

Oplev Malene Sølvsten og Anne-Marie Vedsø Olesen i samtale 
om vølvens magiske evner. Begge forfattere tager udgangs-
punkt i Vølvens spådom fra Den poetiske Edda fra 1200-tallet 
og bruger nordisk mytologi i deres værker. 
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Dansk Fantasy Pris 
Lørdag kl. 12.30-13.00, Fortælletrappen 

Igen i år uddeler vi Saga-statuetter til årets bedste danske 
fantasybøger. Prisen er en fejring af genren, og i 2022 uddeler 
vi tre priser: 

• Årets Danske Fantasybog 
• Årets Danske Fantasydebutant 
• Årets Danske Fantasyforside   

Fonden DBK støtter eksklusivt Dansk Fantasy Pris 2022, og ud-
over trofæet, æren og titlen er der i år også en pengepræmie 
til hver af vinderne. 

Vinderne findes med hjælp fra et bogbloggerpanel og en jury 
samt en læserafstemning, der bedømmer titlerne på hhv. long-
listen og shortlisten. 

Prisen er blevet til 
i et samarbejde 
mellem Dansk 
Fantasy, The Fan-
tasy Fellowship og 
Fantasyfestival. 

Tag med fællesskabet på en rejse ind i det ukendte.  
The Fantasy Fellowship er et nationalt fællesskab for voksne 
(18+), som er interesseret i fantasy og fantasylitteratur.

Rejsen begynder med gruppen”The Fantasy Fellowship: Dan-
mark” på Facebook. Her kan du finde inspiration til den næste 
fantasybog eller en lokal læsekreds, som du kan mødes med.

Der er 24 lokale læsekredse fordelt over hele landet. De 
mødes typisk én gang om måneden for at diskutere en bog, 
men flere spiser også sammen, ser film eller spiller spil. Og de 
venter bare på dig.

En gang om året afholdes årsmødet The Gathering, som altid 
ligger fredag inden Fantasyfestival. Her er der lækker mad, 
gode samtaler og eksklusive forfatterbesøg.

Vil du vide mere, så skriv til Cecilia Marie Lauridsen på  
cecov@esbjerg.dk.
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En atypisk fantasyserie om 
etik, død og kærlighed

Uden sin � ok er Tina 
intet. Døden kalder, og hun 

ønsker intet højere end at 
følge dens bud. 

Frederik læser medicin, og 
hele hans liv drejer sig om 

forskning indtil den dag 
han følger lugten af blod til 

en bevidstløs pige.

Mød Line Lybecker på 
Ulven og Uglens stand kl. 13.30 

søndag den 18. september.

Døden kalder er første del af serien Ulveblod.

FANTASY FOR VOKSNE
Ulven og Uglen

Mød Lene Krog på Ulven og Uglens stand 
kl. 15.00 lørdag den 17. september.

Mød Christina E. Ebbesen på Ulven og Uglens stand 
kl. 11.00 søndag den 18. september.
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Program midter opslag

10.30-10.45 Åbningstale Fortælletrappen

10.45-11.00 Fernisering af  
musikalsk tema

Fortælletrappen

11.00-12.00 Helten, det er dig! Orkhulen 46

11.00-16.00 Mordheim-turnering 
/ Mordheim tour-
nament (eng./dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

11.00-16.00 Drageworkshop / 
Dragon workshop 
(eng./dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

11.00-16.00 To magiske feer i 
Esbjerg

Esbjerg City 11

11.00-12.30 Monster Taynikma- 
workshop

Gildesalen 46

11.15-12.15 Når enden er god, er 
alting godt

Alfheim 33

11.15-12.00 De nordiske myters 
rejse fra middelalde-
ren til i dag

Vanaheim 29

11.15-11.45 Verdenerne udenfor – 
om Stephen King og 
det fantastiske

Merlins Bibliotek 33

11.15-11.45 Vikingerne i virkelig-
heden

Våbenkammeret 31

11.15-12.15 Kan de nordiske  
myter stadig bruges  
i 2022?

Alkymistens  
Tårnværelse

20

11.30 Uglernes Verden Markedspladsen 17

12.00 Ildshow med  
Maximus Heratikus

Markedspladsen 38

12.30-13.00 Dansk Fantasy Pris Fortælletrappen 24

12.00-18.00 Brætspilscafeen  
Æ Bræt 

Esbjerg Street Food 10

13.15-13.45 Mød en ægte  
filmkomponist

Merlins Bibliotek 36

13.15-13.45 Vikingetiden og den 
nordiske mytologi 

Våbenkammeret 31

13.30-14.15 Vølvens vej Alfheim 21

13.30-14.30 Guderne som vi ser 
dem 

Alkymistens  
Tårnværelse

20

13.30-14.00 Marvel vs.  
nordisk mytologi

Vanaheim 36

14.00-15.00 Helten, det er dig! Orkhulen 46

14.15-15.00 Worldbuilding i  
mytologiens navn

Merlins Bibliotek 28

14.30 Uglernes Verden Markedspladsen 17

14.30-15.00 Når sorg og identi- 
tetskrise finder vej 
til den nordiske 
mytologi

Våbenkammeret 29

Hele dagen lørdag og søndag

Aktivitet Sted Side

Ansigtsmaling med GlimmerMarie Esbjerg Steet Food 10

Den mystiske marskandiser Broen Shopping 10

DU er helten – bordrollespil med 
Esbjerg Ungdomsskole

Repos 1. sal 46

Eventyrenes Laug – Ragnarok banker 
på!

Markedspladsen 47

Fantasy Escape Room Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

Jotun Duo Esbjerg City 11

Lords Assembly i Dragehulen Dragehulen 46

Se et ægte vikingeskib! Esehaven 38

Ta’ et slag Hearthstone! Riddersalen 46

Troldmanden Hargins Galleri Markedspladsen 38

Tryllestavsworkshop / Magic Wand 
Shop (eng./dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

Virelai Hovedbiblioteket og 
Markedspladsen

38

Yggdrasils hemmeligheder Riddersalen 46

Torsdag 15. september

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

19.30-20.30 Elev i Luscuro-quiz 
(begyndere)

Online 41

19.00-21.00 Havets mysterier på 
Fiskeri- og Søfarts-
museet

Fiskeri- og  
Søfartsmuseet

11

Lørdag 17. september

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

10.00-14.00 Magisk tegnework- 
shop / Magical dra-
wing workshop (eng./
dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

10.00-15.00 Ork-klanen  
”Den skæve måne”

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

11

Program 2022 

Fredag 16. september

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

18.00-20.00 Valhalla i biografen Nordisk Film Biografer 
Esbjerg Broen

36
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Program midter opslag

11.00-16.00 To magiske feer i 
Esbjerg

Esbjerg City 11

11.30 Uglernes Verden Markedspladsen 17

12.00 Ildshow med  
Maximus Heratikus

Markedspladsen 38

12.00-13.00 Vølvens magi Alfheim 21

12.00-13.00 Fire forfattere i sam-
me fortælleunivers

Vanaheim 33

12.00-13.00 De gamle guder efter 
vikingetiden 

Merlins Bibliotek 28

12.00-15.00 Design your viking 
look (eng./dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

12.00-16.00 Brætspilscafeen  
Æ Bræt 

Esbjerg Street Food 10

12.15-13.15 Harry Potters magiske 
univers – mest for 
voksne

Gildesalen 42

12.15-13.15 Podcast-fænomenet 
Han Duo

Alkymistens  
Tårnværelse

20

12.30-13.15 Fra Midgård til Mid-
dle-earth – de nordi-
ske kilder til Tolkiens 
verden

Våbenkammeret 42

13.00-15.00 Nordisk mytologi 
tegneworkshop / Illu-
strate Nordic Mytho-
logi (eng./dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

13.00-14.00 Helten, det er dig! Orkhulen 46

13.30-14.30 Elev i Luscuro-quiz 
(øvede)

Vanaheim 41

13.30-14.30 I tv-land med Tolkien 
og et dragehus

Merlins Bibliotek 36

13.45-14.15 Danske myter og 
sydvestjysk folklore

Våbenkammeret 29

13.45-14.30 Havets mysterier Gildesalen 41

14.30 Uglernes Verden Markedspladsen 17

14.30-15.30 Peter Madsen  
fortæller om Valhalla 

Alkymistens  
Tårnværelse

21

14.45-15.45 Forfattere på vej frem 
– booktalk

Merlins Bibliotek 38

15.00 Ildshow med  
Maximus Heratikus

Markedspladsen 38

16.00-18.00 En 100 år gammel 
heks i biografen

Tobakken 36

14.30-15.15 Oldtidens magiske 
mestre

Gildesalen 21

14.30–15.30 Stærke kvinder og 
nordisk mytologi

Vanaheim 31

15.00 Ildshow med  
Maximus Heratikus

Markedspladsen 38

15.00-15.45 Q&A med  
Lars-Henrik Olsen

Alkymistens  
Tårnværelse

21

15.00-15.45 Den stærke danske 
viking

Alfheim 20

15.00-15.30 Virelai Esehaven 38

15.15-15.45 Seje kvinder blandt 
Asgårds døtre

Merlins Bibliotek 29

15.30-16.15 Nordisk mytologi og 
filmens verden

Våbenkammeret 41

16.00-17.00 Forfattere på vej frem 
– booktalk

Merlins Bibliotek 38

16.00-17.00 Den Fantastiske  
Fantasyquiz

Gildesalen 41

16.00-17.00 Tryllestave, amuletter 
og nedgravede dyr

Vanaheim 31

16.30-17.00 Farverig fantasy og 
snedige kup

Våbenkammeret 33

18.00-21.00 Med Conan og  
Sven-Ole i biografen

Nordisk Film Biografer 
Esbjerg Broen

36

Søndag 18. september

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

10.00-12.30 Lav din egen runesten 
/ Make your own 
rune stone (eng./dan.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

10.00-12.30 Discover your inner 
superhero (eng.)

Esbjerg Ting- og 
Arresthus

13

10.30-11.30 Q&A med Lene 
Kaaberbøl

Alfheim 33

10.30-11.30 Middelalderen vs. 
fantasy og nordisk 
mytologi

Merlins Bibliotek 42

10.30-11.30 Digt en myte –  
workshop

Gildesalen 46

10.30-11.30 Guderne som vi ser 
dem

Alkymistens  
Tårnværelse

20

10.30-11.30 Verdens vildeste fan-
tasy-spil: På tidsrejse 
gennem spilhistorien

Vanaheim 33

11.00-11.30 Virelai Esehaven 38

11.00-11.45 Fantasy før Tolkien Våbenkammeret 42

11.00-12.00 Helten, det er dig! Orkhulen 46 Signeringer og bogreceptioner – se side 45

Forbehold for ændringer i programmet.
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Fantasybøger der fanger

De gamle guder efter vikingetiden  
Rasmus Wichmann

Søndag kl. 12-13, Merlins Bibliotek

Danskerne var engang hedninge. Så satte Harald Blåtand 
den store Jellingsten, og så var danskerne kristne. Right? Nej, 
selvfølgelig ikke. Historierne om de gamle guder blev fortalt 
og genfortalt for et nyt publikum. Skjaldene lånte med arme 
og ben fra de græske myter, som var det store forbillede. 
Samtidig gav præsterne de gamle guder et ”makeover” som 
kristne helgener. Historiker Rasmus Wichmann fortæller blandt 
andet om, hvorfor det kan være en god ting, at myterne blev 
omskrevet til ukendelighed.

Worldbuilding i mytologiens navn 
Merlin P. Mann og Silja Okking

Lørdag kl. 14.15-15, Merlins Bibliotek

Merlin P. Mann og Silja Okking skriver i øjeblikket på hver 
deres fantasyserie. Den ene udspringer af historiske begiven-
heder i Norden, og den anden er det pure opspind. Men for- 
tællingerne har flere ting til fælles – blandt andet er der hentet 
inspiration i mytologier. 

Hvorfor er det oplagt at lade sig inspirere af f.eks. nordisk 
mytologi? 

Merlin og Silja vil i samtale med hinanden – og forhåbentlig 
med indspark og spørgsmål fra publikum – komme rundt om 
worldbuilding, karakterarbejde og skriveproces, blandt andet 
ud fra myter, guders liv og heltegerninger.
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Danske myter og sydvestjysk  
folklore 
Teddy Vork i samtale med Martin W. Jürgensen

Søndag kl. 13.45-14.15, Våbenkammeret

Esbjergenseren Teddy Vork fandt ideen til romanen Diget i et 
hæfte med lokale myter. Her stod, at i gamle dage begravede 
man hvert syvende år et drengebarn i diget for at styrke det. I 
romanen tilfalder det lod Knud, som spærres inde i et kammer 
i diget, og Knud må forholde sig til sin verdens myter for at 
forstå sin skæbne og måske opdage en måde at undslippe på. 

De nordiske myters rejse fra  
middelalderen til i dag
Lea Grosen Jørgensen

Lørdag kl. 11.15-12, Vanaheim

Vores viden om vikingetidens nordiske mytologi og sagnhelte 
afhænger i høj grad af de oldislandske tekster, som blev skre-
vet i middelalderen. Men hvilken litteraturhistorisk rejse har 
disse manuskripter gennemgået frem til i dag? I dette foredrag 
dykker ph.d. Lea Grosen Jørgensen ned i genopdagelsen af 
de berømte sagaer, eddaer og skjaldekvad, der fik national 
særstatus i romantikken, og som senere er blevet omfortolket 
på globalt plan i film og tv-serier såvel som i musik- og spil- 
industrien. 

Når sorg og identitetskrise finder 
vej til den nordiske mytologi
Dina Kjøng Sjöblom i samtale med Eva Munk

Lørdag kl. 14.30-15, Våbenkammeret 

Mellem Verdener-serien handler om nordisk mytologi og tids- 
rejser. Desuden er vigtige temaer i serien sorg, tab og iden-
titetsdannelse – sårbarhed og tabuer. Dina Kjøng Sjöblom 
fortæller om sin debut Mellem Verdener, hvad serien byder på, 
og hvordan man blander nordisk mytologi og episke kamp- 
scener med følelser som sorg og identitet.

Seje kvinder blandt Asgårds døtre
Sidsel Katrine Slej

Lørdag kl. 15.15-15.45, Merlins Bibliotek

Sagalitteraturen er fyldt med forunderlige kærlighedshistorier 
om modige, omsorgsfulde kvinder og stærke, handlekraftige 
mænd. Sidsel Katrine Slejs roman Asgårds døtre er kraftigt in-
spireret af sagaerne og personerne herfra. Man lærer vikinge-
tidens mennesker at kende: Hvad vi har til fælles, og hvor vi er 
forskellige? Kan vi lære noget af hinanden? Vi ser nærmere på 
ære, skam og slægt dengang og nu. Desuden er karaktererne 
i Slejs bøger nogle meget forskellige kvinder, som er stærke på 
hver deres måde. For styrke kommer i mange former. 
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Anmelderroste 
antologier 

Fra 10 år                       Fra 14 år

MMA kæmperen Alexandra bliver under en
mystisk tordenstorm smidt tilbage i tiden til
jernalderens Skotland. Fanget midt i interne

stridigheder og politiske agendaer må hun træffe
et altafgørende valg, der ikke kun tvinger hende
til at se sine egne dæmoner i øjnene, men som
også meget vel kan få betydning for det sande
Ragnarok. Til dig der elsker historisk fiktion,
nordisk mytologi og serier som Outlander og 

Last Kingdom. Fra 16 år.

Det magiske land Laitana ligger gemt oppe i
skyerne. Exmas forbandelse skaber frygt med sit

evige mørke, ødelæggende uvejr og kidnapninger.
Kun én kan bryde forbandelsen! På Jorden drømmer
den ensomme Linea bare om at få venner og opleve

noget magisk. Men hvordan skal hun redde hele
deres verden fra forbandelsen? Fra 12 år.
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Stærke kvinder og nordisk mytologi
Sidsel Katrine Slej og Mette Finderup i samtale  
med Gitte Højmark Pedersen

Lørdag kl. 14.30-15.30, Vanaheim

Vi har gang på gang set, at både litteraturen og musikken 
lader sig inspirere af den nordiske mytologi. Hvorfor er netop 
den nordiske mytologi en så uudtømmelig kilde for moderne 
litteratur? Hvorfor sætte den nordiske mytologi ind i en fanta- 
sysammenhæng? Og hvad kan de lære os om at være menne-
ske i dag?

Få svarene og stil selv flere spørgsmål, når vi udforsker emnet 
med Sidsel og Mette.

Tryllesalver, amuletter og  
nedgravede dyr
Louise Hauberg Lindgaard og Mette Søvsø

Lørdag kl. 16-17, Vanaheim

Hvad kan forskere egentlig sige om fortidens magiske praksis? 
Og hvor meget har overlevet frem til i dag? 

I oplægget vil historiker og ph.d.-stipendiat Louise Hauberg 
Lindgaard sammen med museumsinspektør og arkæolog 
Mette Søvsø fra Sydvestjyske Museer fortælle om, hvilke for-
mer for dansk magipraksis vi kan spore fra vikingetiden frem 
til starten af 1900-tallet. I oplægget giver de eksempler på, 
hvordan mennesker gennem tiden har forsøgt at beskytte sig 
selv og deres husstand via magi, men også gøre skade.

Vikingerne i virkeligheden
Morten Søvsø

Lørdag kl. 11.15-11.45, Våbenkammeret

De nordiske guder, asatro og vikinger er populære som aldrig 
før. Men hvor stammer de nordiske guder egentlig fra? Kan vi 
i Skandinavien tage æren for Odin og Thor, eller er det i virke-
ligheden en religion med dybere og videre forgrenede rødder? 
Hvorfra stammer idéen om, at tatoveringer var udbredte i 
oldtiden? Og hvordan kan det være, at vores vikingeforgæn-
gere er så populære i dag, når de i realiteten var pirater og 
krigsherrer, hvis formuer var opstået ved plyndring, mord og 
voldtægt? Ledende arkæolog ved Sydvestjyske Museer, Mor-
ten Søvsø, tager dig igennem alle spørgsmålene.

Vikingetiden og den nordiske  
mytologi 
Tanja Bisgaard og Thea Astrid interviewet af Synne 
Kristine Eriksen

Lørdag kl. 13.15-13.45, Våbenkammeret

Mød de to forfattere Tanja R. Bisgaard og Thea Astrid i sam-
tale om, hvordan de har brugt elementer fra den nordiske 
mytologi i deres bøger, som foregår i vikingetiden. Hvordan 
har de tolket datidens myter og overtro, og hvilke guder og 
mytologiske skabninger har de bragt til live i deres fortællin-
ger? Thea Astrid er aktuel med Langt væk fra Midgård – 2 og 
Tanja med femte og sidste bind i serien om Midgårds  
Beskyttere – Ragnarok.
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BLODHÆVN,
STÆRKE 
KVINDER OG 
GUDERNES 
GUNST

”En nordisk udgave af 
Game of Thrones. 

En klar anbefaling.”

”Man sluges ind i 
fortællingens kæmpegab.”

”Fængende, drevent og 
elementært spændende.”

”Velskrevet, vel-
researchet, original 

– fundamentalt
spændende.”

– DAGBLADENES BUREAU OM
VØLVENS VEJ - SNEHILD

 – WEEKENDAVISEN OM
VØLVENS VEJ - SNEHILD

– POLITIKEN OM
VØLVENS VEJ - SNEHILD

– KRISTELIGT DAGBLAD OM
VØLVENS VEJ - SNEHILD

– TROLDSPEJLET OM
VØLVENS VEJ - SNEHILD

LINDHARDT OG RINGHOF

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

GLÆD DIG!
FORTSÆTTELSEN

UDKOMMER
 31. AUGUST 

32



Farverig fantasy og snedige kup
Judith Sølvkjær i samtale med Jeanette Sigtenborg

Lørdag kl. 16.30-17, Våbenkammeret

Onyxkuppet er vinderen af sidste års manuskriptkonkurrence, 
som blev udskrevet i samarbejde mellem Straarup & Co. og 
Fantasyfestivalen. Romanen kombinerer fantasy- og kup- 
genren, og i samtale med sin redaktør Jeanette Sigtenborg vil 
forfatter Judith Sølvkjær fortælle om, hvordan hun har smeltet 
de to genrer sammen. Samtalen kommer til at kredse om 
troper og klassiske roller i kupgenren, og hvordan der er leget 
med dem i plottet i en high fantasy-verden, der er skabt fra 
bunden.

Fire forfattere i samme  
fortælleunivers
Mette Finderup, Astrid BZ Madsen, Thomas Munkholt og 
René Toft

Søndag kl. 12-13, Vanaheim

Med udgangspunkt i Mette Finderups fantasyunivers, A.S.P.E., 
er fire forfattere i gang med at skrive hver sin bog, hvor 
læseren bestemmer handlingen. Kom og hør om faldgruber, 
fordele og kunsten at skrive hyperfortællinger. Det bliver en 
snak om en forfatterbande med ét fælles mål om at bygge 
videre på et eksisterende univers i fællesskab. Alle fire har 
udgivet bøger til børn og unge.

Når enden er god, er alting godt
Henriette Hesselholdt, Julie Midtgaard og Line Wenzel

Lørdag kl. 11.15-12.15, Alfheim

Men hvornår er den det? Hvordan samler forfatterne hand-
lingstråde, der er strøet udover hele bogserier? Hvor åben eller 
lukket må en god slutning være, og hvor langt skal der skues 
ud i fremtiden? 

På årets Fantasyfestival udgiver Henriette Hesselholdt og 
Julie Midtgaard det afsluttende bind i hhv. Gudernes krig og 
Sprækken til Luscuro, mens Line Wenzel skriver på sidste bind i 
Academia. I den forbindelse taler de tre forfattere om arbejdet 
med karakterernes sidste eventyr og deres tanker om ”den 
store finale”. Q&A med Lene Kaaberbøl

Søndag kl. 10.30-11.30, Alfheim

Siden forfatterdebuten i 1975 har Lene Kaaberbøl fortryllet 
flere generationer af børn og voksne. Ikke mindst gennem 
serierne om Skammeren og Vildheks. Det er fantasy, og endda 
dansk fantasy, af en meget høj kvalitet. Både i forhold til plot, 
karakterer og sprog. 

I denne Q&A får du mulighed for at stille Lene Kaaberbøl lige 
de spørgsmål, du gerne vil have svar på. Gitte Højmark Peder-
sen faciliterer denne Q&A. 

Verdenerne udenfor – om Stephen 
King og det fantastiske
Jakob Levinsen

Lørdag kl. 11.15-11.45, Merlins Bibliotek

September måneds store litterære 75-års fødselar er først og 
fremmest kendt som gyserforfatter. Men Stephen Kings enor-
me værkliste, med over 80 titler på knap 50 år, rummer også 
adskillige nøglefortællinger af mere eller mindre rendyrket 
fantastisk karakter, fra de otte bind i hovedværket Det mørke 
tårn til den netop udkomne Et eventyr. Jakob Levinsen har 
oversat de seneste tolv King-udgivelser på dansk og fortæller 
her om det fantastiske og eksistensen af andre verdener som 
et hovedspor i hele forfatterskabet.

Verdens vildeste fantasy-spil:  
På tidsrejse gennem spilhistorien
Thomas Vigild

Søndag kl. 10.30-11.30, Vanaheim  

Kom med på en ekspedition gennem tidernes bedste og 
største fantasy-brætspil, og hvordan de i årenes løb har formet 
både deres spillere og måden at fortælle og udleve fantasy på. 
Ekspeditionen tager jer både tusinder af år tilbage i tiden til de 
allerførste fantasy-brætspil og helt frem til nutidens spilople-
velser, der kombinerer skærme og smartphones med pap og 
papir for at give de stærkeste historier. 

Thomas Vigild er spildesigner, foredragsholder, journalist og 
eventyrer indenfor spil, leg, brætspil, spilkultur, spildesign og 
teknologi.
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Fantask har handlet med Fantasy i mere end 50 år
og har et kæmpe udvalg af de bedste bøger!
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En 100 år gammel heks i biografen
Filmvisning med introduktion v. Nicolas Barbano

Søndag kl. 16-18, Tobakken

D. 18. september 1922 fik Benjamin Christensens film Häxan 
verdenspremiere. En film, der er en vigtig del af filmhistorien. 
D. 18. september 2022, altså præcis på filmens 100-årsdag, vil 
der være en unik visning af filmen i biografen i Tobakken. Før 
filmen vil filmekspert Nicolas Barbano holde en introduktion, 
og der vil også være en anden overraskelse til de 19 heldige, 
der får en billet!

I tv-land med Tolkien og et  
dragehus
Maria Månson

Søndag kl. 13.30-14.30, Merlins Bibliotek

Winter is coming er tilbage på vores skærme! Og Sauron løber 
rundt med TO øjne og krop og fingerring. Det bliver et FEDT 
fantasy-efterår!

Kulturjournalist og fantasy-elsker Maria Månson vender og 
drejer de to nye serier, House of the Dragon og The Rings of 
Power. Og når nu hun har jeres opmærksomhed, kan hun helt 
sikkert heller ikke lade være med også at vise klip fra andre 
fantastiske fantasyserier.

Marvel vs. nordisk mytologi 
Kristoffer Jacob Andersen

Lørdag kl. 13.30-14, Vanaheim

”Kender du Thor?” 
”Thor? Ja, jeg elsker Thor! Ham med det lange lyse hår og 
hammeren, ikke?” 
”Hvad? Nej. Han har da kort hår!” 
”Nå ja, han bliver vist klippet i 3’eren!”

Er du vild med Marvel? Eller nordisk mytologi? Og har du tit 
tænkt over, hvor de to universer overlapper, og hvor de er 
meget forskellige? Men har du ikke lige gidet at slå det op? 
Så kom og få svarene i dette foredrag med forfatter Kristoffer 
Jacob Andersen bag roret.

Med Conan og Sven-Ole i biografen
Filmvisning og samtale mellem Sven-Ole Thorsen og 
Jacob Krogsøe

Lørdag kl. 18-21, Nordisk Film Biografer Esbjerg Broen

I 1982 havde en af alle tiders bedste fantasyfilm premiere. 
Conan the Barbarian blev filmen, der banede vejen for Arnold 
Schwarzenegger til den store scene i Hollywood. I filmen 
spiller danske Sven-Ole Thorsen en central rolle som skurken 
Thorgrim. 

Før visningen af filmen vil Sven-Ole sammen med biblioteks-
formidler Jacob Krogsøe fortælle anekdoter fra filmen – og fra 
mange andre film. Det bliver en unik og muskuløs oplevelse.

Man kan også møde Sven-Ole i BROEN Shopping fra 17-18. 

Billetter købes på biografens hjemmeside.

Mød en ægte filmkomponist
Jonas Frederik

Lørdag kl. 13.15-13.45, Merlins Bibliotek

Kom med ind i komponistens maskinrum, når filmkomponi-
sten Jonas Frederik dekonstruerer Fantasyfestivalens nye mu-
sikalske tema (som får urpremiere på festivalen efter åbnings-
talen) og gennemgår tankerne bag de forskellige motiver. 
Samtidig får du et indblik i, hvordan en moderne komponist 
kan arbejde. Ingen musikalsk viden er nødvendig for at kunne 
følge med.

Valhalla i biografen
Filmvisning og samtale mellem Peter Madsen og  
Jacob Krogsøe

Fredag kl. 18-20, Nordisk Film Biografer Esbjerg Broen

Tegneserien Valhalla, der blev påbegyndt i 1979 og afsluttet 
i 2009, er et stykke dansk kulturarv. I 1986 udkom den som 
en meget populær tegnefilm, og den har du nu mulighed for 
at se i biografen sammen med seriens tegner og medskaber 
Peter Madsen.

Peter vil før visningen af filmen tale om den sammen med 
biblioteksformidler Jacob Krogsøe. 

Billetter købes på biografens hjemmeside. 
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Forfattere på vej frem – booktalk
Lørdag kl. 16-17, Merlins Bibliotek
Søndag kl. 14.45-15.45, Merlins Bibliotek

Så er det nu, du har chancen for at opdage nogle af de helt 
nye forfattere på den danske fantasyscene. Du kan allerede 
nu mærke den street cred, du får i vennekredsen, fordi du var 
først til at anbefale den nyeste Lene Kaaberbøl eller Kenneth 
Bøgh Andersen.

Tag et pitstop, bliv overrasket, og oplev nyere forfattere, der 
hver har 10 min. til at fange din interesse for vedkommendes 
bog. Vi tilbyder scenen en times tid hver festivaldag.

Ildshow med Maximus Heratikus
Lørdag kl. 12 og 15, Markedspladsen
Søndag kl. 12 og 15, Markedspladsen

Kom alle fra nær og fjern! Nu skal der være spas og gøgl og et 
SHOW. Endnu en gang bliver det muligt at opleve den sjoveste 
gøgler i Danmark på Fantasyfestivals markedsplads. Vi lover, 
det bliver fyr og flamme.

Se et ægte vikingeskib!
Lørdag og søndag, hele dagen, Esehaven

Kom og se et vaskeægte vikingeskib til Fantasyfestivalen.  
Skibet Byrrjagol kommer helt fra Bork Vikingehavn. Navnet  
Byrrjagol betyder ”god medvind”, og netop dét var der brug 
for, når man drog i viking og rejste over havet i vikingetiden. 
”At drage i viking” betyder, at man tager på opdagelsesrejse 
– eller måske ligefrem plyndringstogt – med sit skib. Byrrjagol 
er en kopi af den største af tre små både, der blev fundet i det 
store Gokstadskib i Norge, og fundet er dateret til 895 e.v.t.

Troldmanden Hargins Galleri 
Lørdag og søndag, hele dagen, Markedspladsen

Hargin er en berejst troldkarl, og i løbet af sine rejser har han 
samlet mange kuriositeter, som den excentriske troldkarl elsker 
at vise frem i sit galleri. Der er bare et mindre problem: Når 
man roder med magi, kan der ske uheld. Dette resulterer i, at 
Hargins samling ofte forsvinder og dukker op igen de mest 
mærkelige steder. Dog kan han aldrig være sikker på hvor 
præcist. Derfor er troldkarlen altid interesseret i hjælp til at 
finde sine kuriositeter, og han belønner gerne arbejdsomhed. 
Kom forbi Hargins Galleri på Markedspladsen. 

Virelai
Lørdag og søndag, hele dagen, Hovedbiblioteket og  
Markedspladsen
Koncert lørdag kl. 15-15.30, Esehaven
Koncert søndag kl. 11-11.30, Esehaven

Kom og oplev Virelai, Danmarks middelalder- og rollespils-
band, til Fantasyfestival. Hele dagen lørdag og søndag vil 
Virelai gå rundt på Hovedbiblioteket og Markedspladsen og 
skabe god stemning med deres hyggelige musik.

Der vil også være to koncerter, en lørdag og en søndag, hvor 
Virelai spiller i Esehaven og byder op til dans, hvis stemningen 
er til det. Efter koncerterne vil der være mulighed for at afprø-
ve nogle af de smukke instrumenter, de spiller på.
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Andre udgivelser i 2022

BOGSIGNERING 
Deltage i fejringen af
bøgernes udgivelse.
Lørdag kl. 11 - 12 
på KRABATs stand 

Mød de tre vindere af KRABATs fantasykonkurrence

Mød alle forfatterne til Fantasyfestivalen

Bogreception 
Mød forfatter Stine Bahrt og deltage i fejringen
af udgivelsen af andet bind i serien Urværkerne.
 
Lørdag kl. 13.30 - 14.30 på KRABATs stand 
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Henriette Hesselholdt Julie Midtgaard Line Wenzel

Derfor inviterer  vi jer, traditionen tro, til et brag af en udgivelsesfest!

Lørdag d. 17. september kl. 13.30- 15.00 på Tellerups stand.

Mød forfatterne på standen, snup en forfriskning og få en hilsen med  
i bøgerne. Der deles goodiebags ud til de hurtige. (Først til mølle). 

Gudernes krig #5:  
Månens mørke  
af Henriette Hesselholdt
Udkommer d. 17. september
Bind 5 afslutter serien

Academia #2:  
Livseliksiren
af Line Wenzel
Udkommer d. 17. september
Fortsætter serien Academia

Store fantasyoplevelser skal  
fejres på Fantasyfestival 

Sprækken til Luscuro #4:   
Elementlommen
af Julie Midtgaard
Udkommer d. 17. september
Bind 4 afslutter serien

&
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Den Fantastiske Fantasyquiz 
Boris Hansen

Lørdag kl. 16-17, Gildesalen

Når quizmaster Boris Hansen i år vender tilbage til Fantasyfesti-
val, har han taget klagerne om sværhedsgraden til efterretning 
... men muligvis ved at gøre årets quiz ENDNU sværere for at 
straffe alle pylrehovederne.

Det finder du kun ud af på én måde, nemlig ved at møde 
op! Kom forbi, grib et svarark, og lad dig føre gennem et af 
festivalens mest intense arrangementer. Hvem løber af med 
sejren og præmien i år? 

Maks. 3 deltagere per hold. Medbring egen kuglepen.

Elev i Luscuro-quiz (begyndere) 
Julie Midtgaard

Torsdag kl. 19.30-20.30, online

Som optakt til årets fantasyfestival sender vi dig på en magisk 
rejse! Du lander pludselig i fantasyverdenen Luscuro. Her 
skal du oplæres som aspirant for at overleve Elementprøven. 
Slutningen af skoleåret nærmer sig, og du har ikke meget 
forberedelsestid. Du bliver hasteundervist i oceanologi, flora 
og fauna og Luscuros historie, inden du sammen med de 
andre førsteårsaspiranter skal dyste i den livsfarlige Element-
prøve (også kaldet en Kahoot-quiz). Der er en bogpræmie på 
højkant til vinderen. Alle kan deltage, også hvis du ikke kender 
bøgerne i Luscuro-universet.

Elev i Luscuro-quiz (øvede) 
Julie Midtgaard

Søndag kl. 13.30-14.30, Vanaheim

Vi løfter bogsidernes magi ud i festivalrummet og slynger dig 
ud på en magisk slagmark! Dit tredje skoleår i Luscuro er i fuld 
gang, og krigen raser tæt på. Kan du huske det, du har lært 
om dit element og dine evner, nu hvor det virkelig gælder? 
Det er op til dig at slå fjenden tilbage og ikke mindst overleve 
den store Elementkrig (også kaldet en Kahoot-quiz). Der er en 
bogpræmie på højkant til vinderen. Det bliver svært! Quizzen 
er mest for Luscuro-nørder, der i forvejen kender til bøgerne.

 

Havets mysterier
Kasper Rathjen

Søndag kl. 13.45-14.30,  
Gildesalen

Nordisk mytologi og  
filmens verden
Nicolas Barbano

Lørdag kl. 15.30-16.15, Våbenkammeret

Nordisk mytologi vrimler med farverige karakterer og dramati-
ske hændelser. Alligevel har den inspireret forbløffende få film, 
hvoraf de bedst kendte ikke bygger direkte på de gamle kilder, 
men på moderne tegneserier: Marvels Mighty Thor og den 
danske Valhalla. 

Man skal lede med lys og lygte for at finde de øvrige film, men 
det har kulturformidler og genrefilmekspert Nicolas Barbano 
gjort. Bistået af filmklip og musik gennemgår han i dette lur-
mærkede foredrag de vigtigste eksempler på brug af nordisk 
mytologi i film, fra Fritz Lang til Jim Carrey, fra Quark til Loki, 
fra Elverhøj til Guldhornene, fra farlig runemagi til dragebe-
skyttet rhinguld og fra Ravnsborggade til Hollywood.

Menneskets møde med havet har altid været forbundet med 
mysterier. Lige siden Odysseus stævnede ud for at finde hjem 
til sin elskede Penelope, har vi fra alle verdens hjørner hørt 
om underskønne havfruer, forføriske sirener og gigantiske 
søuhyrer, der varsler dommedag. Museumsinspektør Kasper 
Rathjens foredrag om menneskets mystiske møde med havet 
taget sit afsæt i Fiskeri- og Søfartsmuseets kommende særud-
stilling, ”Havets mysterier”, der åbner senere i år.
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Fantasy før Tolkien
Martin W. Jürgensen

Søndag kl. 11-11.45, Våbenkammeret

J.R.R. Tolkiens romaner er for de fleste selve definitionen på 
fantasygenren og dét i en sådan grad, at man let kan glem-
me, at der faktisk blev skrevet fantasyfortællinger, før Tolkien 
udgav Hobbitten i 1937. Fantasyfortællinger, der vel at mærke 
er noget i egen ret og ikke bare udgør rødderne for Tolkiens 
værker. 

I dette foredrag vil Martin W. Jürgensen, der arbejder på en 
fagbog om fantasygenren, se nærmere på nogle af nøglero-
manerne fra 1800-tallets slutning og 1900-tallets begyndelse 
og forskellen på den amerikanske og britiske fantasytradition.

Fra Midgård til Middle-earth – de 
nordiske kilder til Tolkiens verden
Samtale mellem Jakob Levinsen og Martin W. Jürgensen

Søndag kl. 12.30-13.15, Våbenkammeret

Bag enhver hobbit står et væld af inspirationskilder fra nordisk 
mytologi og sagnhistorie – troldmænd, drager og dværge, 
tankegods, sproglige vendinger, stednavne og begivenheder. 
De to forfattere og litterater Jakob Levinsen og Martin W. 
Jürgensen vil tale om, hvordan sproghistorikeren J.R.R. Tolkien 
i Silmarillion, Hobbitten og Ringenes Herre ved hjælp af gamle 
kilder skabte sit eget mytologiske univers til en moderne 
verden.

Harry Potters magiske univers – 
mest for voksne
Anne Green Munk

Søndag kl. 12.15-13.15, Gildesalen

Harry Potters magiske univers fascinerer, men fortæller det 
også noget om den tid, den verden og det England, det blev 
skabt i? Og hvad med køn og klasse? I dette foredrag dykker 
cand.mag., ph.d. Anne Green Munk ned i nogle af de mange 
sjove og elskede karakterer i romanserien og tager dem under 
kærlig og kritisk analyse med spørgsmål som: Er Hermione 
feminist eller 12-talspige? Er Dumbledore homoseksuel, og 
hvilken forskel gør det, om han er? Hvad med kentaurerne – 
er de det imperiale Englands rastafarier?

Middelalderen vs. fantasy og  
nordisk mytologi
Kristoffer Jacob Andersen

Søndag kl. 10.30-11.30, Merlins Bibliotek

Har nordisk mytologi påvirket fantasy? Har fantasy påvirket 
måden, vi opfatter nordisk mytologi på? Hvad er en jætte? 
Hvordan ser fantasygenren på jætter? Og hvordan så man 
dem i nordisk mytologi? Og hvordan med dværge? Var de små 
mænd med stort skæg, der havde masser af guld? For ikke at 
tale om drager? Havde man overhovedet dem i den nordiske 
mytologi? Og spyede de med ild? Hvorfor spyer drager over-
hovedet med ild? Kunne man magi ifølge datidens myter? Og 
havde de zombier? Ej, vel! ... Eller? Forfatter Kristoffer Jacob 
Andersen guider dig kyndigt gennem alle spørgsmålene.  
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Signeringer og bogreceptioner

Lørdag og søndag, Hovedbiblioteket
Har du også enorme bogstakke stående på natbordet, der savner 
en forfatterautograf? Og vil du være en af de første til at høre 
om den allernyeste fantasylitteratur? Så har du mulighed for at 
få signeret dine bøger og deltage i forlagenes bogreceptioner. Du 
kan møde både etablerede og nye forfattere. Herunder kan du se 
en oversigt over både signeringer og bogreceptioner.

Søndag, signeringer

Tider Forfatter Sted

Løbende 
hele dagen

Jeanette Sigtenborg Straarup & Co. 

10.00-12.00 Desmer Kaunitz Desmer Kaunitz

10.30-11.00 Carsten Bossen Krabat

11.00-11.30 Mette Sejrbo Lykkedal og Falkenborg

11.00-11.30 Susanne Lykke Lykkedal og Falkenborg

11.00-11.30 Christina E. Ebbesen Ulven og Uglen

11.15-11.45 Mette Werner Krabat

11.45-12.30 Peter Madsen og  
Johan Egerkrans

Alvilda

12.00-12.30 Kat Lassen Krabat

12.45-13.15 Bjarne Nordberg Pedersen Krabat

13.15-14.00 Mette Finderup,  
Astrid BZ Madsen,  
Thomas Munkholt og 
René Toft

Alvilda

13.30-14.00 Mikkel Wendelboe Krabat

13.30-14.00 Line Lybecker Ulven og Uglen

13.30-14.15 Anne-Marie Vedsø Olesen Dommedagsbjerget

14.00-15.00 Desmer Kaunitz Desmer Kaunitz

14.15-14.45 Pernille van Dijk Krabat

14.45-15.30 Malene Sølvsten Dommedagsbjerget

15.00-15.30 Casper Richter Krabat

Lørdag, signeringer

Tider Forfatter Sted

Løbende 
hele dagen

Jeanette Sigtenborg Straarup & Co. 

10.00-12.00 Desmer Kaunitz Desmer Kaunitz

10.30-11.00 Mie Møller Bie DreamLitt

10.45-11.45 Peter Madsen Alvilda

11.00-11.30 Mads Schack-Lindhardt  
og Pernille Neergård

DreamLitt

11.00-12.00 Laura Helena Pimentel  
da Silva

Forlaget Leitura

11.15-11.45 Anne-Marie Vedsø Olesen Dommedagsbjerget

13.15-14.00 Malene Sølvsten og  
Jeanette Varberg

Dommedagsbjerget

13.15-14.00 Lene Kaaberbøl Alvilda

13.30-14.00 Trine V. Ipsen DreamLitt

14.00-14.30 Mette Sejrbo Lykkedal og Falkenborg

14.00-14.30 Susanne Lykke Lykkedal og Falkenborg

14.00-15.00 Desmer Kaunitz Desmer Kaunitz

14.00-15.00 C. G. Valentin Forlaget Leitura

14.45-15.30 Peter Madsen og  
Johan Egerkrans

Dommedagsbjerget

15.00-16.00 Kat Lassen Forlaget Leitura

15.00-15.30 Lene Krog Ulven og Uglen

15.45-16.30 Mette Finderup Alvilda

15.00-15.30 Mette Engel-Holm Krabat

16.00-16.30 Tanja R. Bisgaard Krabat

16.00-16.30 Sidsel Katrine Slej Dommedagsbjerget

16.15-16.45 Sven-Ole Thorsen Dommedagsbjerget

Lørdag, bogreceptioner

Tider Forfatter Forlag

11.00-11.30 Sissel Moody Forlaget Klippe

11.00-12.00 Anne Spanget-Larsen,  
Judith Sølvkjær og  
Mariane Mide

Krabat

13.30-14.00 Dina K. Sjöblom Forlaget Klippe

13.30-14.00 Judith Sølvkjær Straarup & co.

13.30-14.30 Stine Bahrt Krabat

13.30-15.00 Julie Midtgaard,  
Line Wenzel og  
Henriette Hesselholdt

Tellerup

14.00-14.30 Taran Matharu Forlaget Forår

Søndag, bogreceptioner

Tider Forfatter Forlag

13.00-14.00 Leon S. Dantoft Forlaget Leitura

Unavngivet 1   1Unavngivet 1   1 02-05-2021   18:12:2802-05-2021   18:12:28

45

http://fantasyfestival.dk


Digt en myte – workshop 
Mads Johansen og Mads Brynnum

Søndag kl. 10.30-11.30, Gildesalen

Der er mange sære væsener og tapre helte i nordisk mytologi. 
Du har sikkert hørt nogle af historierne, men nu kan du selv 
være med til at digte din helt egen. Forfatter Mads Brynnum 
og illustrator Mads Johansen har brug for din hjælp til at lave 
en illustreret historie om et nordisk væsen. Hvordan ser det 
ud? Hvad for nogle kræfter har det? Hvem tør gå op imod 
det? Og ender det godt eller skidt for den som krydser væse-
nets vej? Sammen med Mads og Mads bliver I medskabere af 
en unik myte. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

DU er helten – bordrollespil med 
Esbjerg Ungdomsskole
Lørdag og søndag, hele dagen, Repos 1. sal

Elsker du at læse fantasy, og har du nogensinde drømt om 
selv at være helten? Så er bordrollespil muligvis noget for dig. 
Bevæbnet med fantasi, opfindsomhed og mod vover du dig 
– alene eller med venner – ind i en verden, hvor den eneste 
grænse er din egen fantasi eller den, din gamemaster sætter! 
Esbjerg Ungdomsskole inviterer dig til at kigge forbi og enten 
se en gruppe spille rollespil eller prøve selv.

Lords Assembly i Dragehulen
Lørdag og søndag, hele dagen, Dragehulen

Er du nysgerrig på figurspil, brætspil m.m., så kig ind til Lords 
Assembly i Dragehulen. Du kan både få en introduktion og en 
generel snak om rollespil og figurspil.

Oplev blandt andet: Dioramaer med malede figurer og opsatte 
kampe, figur-maleworkshop og introspil (figurspil). Vi har figu-
rerne og alt, der skal bruges. Du skal blot dukke op! 

Har du et aktivitetsarmbånd, kan du også vælge en gratis figur 
ved rollespilsbutikken Bunkerns stand i Dragehulen og male 
den ved malebordene.

Monster Taynikma-workshop 
Jan Kjær og Merlin P. Mann

Lørdag kl. 11-12.30, Gildesalen

Taynikma foregår i landet Tayklanien, en verden af magiske 
genstande, forunderlige steder og de særeste væsner. I denne 
workshop kan du høre mere om, hvordan Jan Kjær og Merlin 
P. Mann fandt på denne eventyrlige verden. Bagefter skal 
vi sammen udtænke og tegne helt nye monstre, som ingen 
nogensinde har set før!

Taynikma er en bogserie, der blander mangainspireret tegne-
serie og fantasyroman. Den har solgt langt over en halv million 
eksemplarer i 13 forskellige lande. 

Aldersgruppe fra 8 år og op.  
Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Yggdrasils hemmeligheder
Lørdag og søndag, hele dagen, Riddersalen

På Esbjerg Kunstmuseums workshop kan du i år skabe myto-
logiske collager med verdenstræet Yggdrasil som udgangs-
punkt. Det er op til dig at kombinere gengivelser af kunst-
værker, væsner, dyr og dine egne tegninger til et forunderligt 
billede, hvor Bifrost, Jotunheim, aser, vaner, norner, jætter, 
Nidhug og Midgårdsormen kan pible frem omkring træets 
rødder, stamme og krone. 

I workshopområdet kan du trække dig lidt tilbage fra festiva-
lens intense mylder og for en stund fordybe dig i fantasien, 
kunsten og klipperiet. Workshoppen er for både børn og 
voksne.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Få et GRATIS forfatter-foredrag til skolen/biblioteket 
Målgruppe: børn i grundskolen 

 Læs mere: rykristensen.dk 
 
 

 

 

 

  

 

Fantasyserien Dragesten af Ry Kristensen  
”- en elementær spændende bog.” -Lektørudtalelsen 

”Der er fuld fart over historien.” – Himmelskibet 

”  ” - Bogrummet 

 

Forlagetevig.dk – 29 25 33 93  

 

 

 

Helten, det er dig!
Lørdag kl. 11-12 og 14-15, Orkhulen
Søndag kl. 11-12 og 13-14, Orkhulen

I denne workshop udvikler vi en historie, hvor læseren er 
helten – altså dig. Vi gør historien interaktiv ved at indsætte 
spilelementer, som f.eks. hovedbrudsopgaver, kamp mod 
modstandere og listige fælder. Søren Jønsson guider dig gen-
nem udfordringerne.

Søren er spiludvikler, producer og manuskriptforfatter på en 
masse spil, herunder Pixeline, Skærmtrolden Hugo m.fl. Han er 
også udvikler af Smart Book-serien: Ildmesteren, Ærkemester-
tårnet og Dysterdragen. Workshoppen tager udgangspunkt i 
et af disse universer. 

Aldersgruppe 8-13 år. Begrænset antal pladser.  
Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd og særskilt billet.

Ta’ et slag Hearthstone!
Lørdag og søndag, hele dagen, Riddersalen

Heroes of the Hearth, Danmarks største Hearthstone-forening, 
står for en ”Fireside Gathering” og masser af andet Hearthsto-
ne-sjov. Her vil du få mulighed for at prøve spillet, deltage i 
rigtige Hearthstone-udfordringer samt mange andre spænden-
de aktiviteter og konkurrencer.

Heroes of the Hearth er en dansk e-sportsforening med 
primært fokus på at skabe et bredt fællesskab inden for det 
digitale kortspil Hearthstone. Så kom forbi og oplev, hvordan 
fantasyspil kan kombinere strategi og sjov, og få gode råd og 
et spil eller to.

Eventyrernes Laug  
– Ragnarok banker på!
Lørdag og søndag, hele dagen, Markedspladsen

Er du en ægte eventyrer? Så har Eventyrernes Laug brug for 
din hjælp! 

Odin føler sig glemt og overset og frygter Ragnaroks kom-
me. Han har derfor nedbrudt skællet mellem Yggdrasils grene 
for at minde alle ni verdner om hans storhed. Men noget gik 
galt – og skellet mellem verdenerne er begyndt at bryde sam-
men. Yggdrasil er begyndt at visne! 

Måske har Odin indset sin fejl, men er for stolt til at bede om 
hjælp? Måske er han blevet vanvittig og ligeglad med det 
hele? Ingen ved det, for ingen har længe kunnet få fat på 
ham.

Eventyrernes Laug er et rollespilsscenarie, som alle børn i  
alderen 8-14 år kan deltage i. Det foregår omkring Hovedbib- 
lioteket og Markedspladsen, og børnene vil have en guide 
med rundt. For at deltage skal man henvende sig ved Eventy-
rernes Laugs hovedkvarter på Markedspladsen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd. Varighed: Ca. 1 time.
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ONYXKUPPET
Udkommer på Fantasyfestivalen
Kom til bogreception og mød  
Judith Sølvkjær lørdag kl. 13:30

Ildfødt: Twelve og Sneskoven
Starten på en ny hæsblæsende 
high-fantasy serie
 

Legendens ridder 2: 
Fjendeland
Den nervepirrende 
fortsættelse til 
vinderen af 
Årets Danske 
Fantasydebut 2021

NYE MAGISKENYE MAGISKE
FORTÆLLINGERFORTÆLLINGER
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Inspiration til 

DIT NæSTE EVENTYRDIT NæSTE

To udødelige klassikere. 
Med sin særlige fornemmelse for timing, 
knugende uhygge og spænding, åbner 
Kenneth Bøgh Andersen de to klassiske 
gyserhistorier op for såvel nye læsere 
som dedikerede kendere.

Jeg er Saga er fuld af spænding, monstre og 
uhyrer. Bogen er også historien om Sagas indre 
rejse mod at fi nde sit eget ståsted i en verden, 
der hele tiden forandrer sig omkring hende.

Swarta er en hårrejsende fortælling om de 
store krige, der i jernalderen hærgede landet 
– om konfl ikter mellem religioner og konger. 
Om broderskab og loyalitet. Om ofringer 
og blodskygger.

Rane og det magiske museum er en serie, 
der med humor, action og et drys af romantik 
fortæller danmarkshistorien med udgangs-
punkt i genstande, man kan se på 
Nationalmuseet – og måske få et helt nyt 
og spændende indblik i de fortællinger, 
der binder os sammen.

Rane og det magiske museum er en serie, Rane og det magiske museum er en serie, Rane og det magiske museum
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Alt det praktiske

Aktiviteter og foredrag foregår på
Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg
Huset / Den Dansende Dværg, Finsensgade 1, 6700 Esbjerg

Aktiviteter ude i byen foregår på
Esbjerg Ting- og Arresthus / Esbjerg International House, 
Skolegade 33, 6700 Esbjerg
BROEN Shopping, Exnersgade 20, 6700 Esbjerg 
Esbjerg Street Food, Kongensgade 34, 6700 Esbjerg
Esbjerg City – Torvegade, Torvet og Kongensgade

Adgang
Der er gratis adgang til messen i Riddersalen på Hoved- 
biblioteket og på Markedspladsen udenfor. 

Der er gratis adgang på Huset, Esbjerg Ting- og Arresthus,  
Street Food og BROEN Shopping.

Aktivitetsarmbånd
Alle aktiviteter og foredrag kræver, at du køber et  
aktivitetsarmbånd. 

Det kan købes via fantasyfestival.dk. Det tilrådes at købe 
på forhånd.

Priser
Voksen: 
Dagsarmbånd – 100 kr. 
Todagesarmbånd – 150 kr.
Børn:
Dagsarmbånd – 50 kr.
Todagesarmbånd – 75 kr.
Gælder for børn fra og med 8 år og til og med 14 år.  
Børn under 8 år gratis.

Visse arrangementer kræver separat pladsbillet, fx foredra-
gene med Peter Madsen, Johan Egerkrans og Lars-Henrik 
Olsen. Pladsbilletterne koster 20 kr., skal købes separat og 
kan kun bruges sammen med aktivitetsarmbånd. På fanta-
syfestival.dk kan du se, hvilke arrangementer der kræver 
pladsbillet.

Transport
Hovedbiblioteket ligger fem minutters gang fra bane-
gården og busstationen. De andre lokationer ligger i 
centrum af byen, maks. ti minutters gang fra Hovedbib-
lioteket.

Der er mulighed for parkering tæt på Hovedbiblioteket. 

Spisning
Der er mulighed for at købe mad og drikke til Fantasy- 
festivalen. Menuen henvender sig til både store og små. 

Medbragt mad må gerne spises på Markedspladsen.

Frivillig
Vil du være frivillig til næste års Fantasyfestival? Så kan 
du melde dig ind i Facebookgruppen ”Fantasyfestival 
frivillig-crew” eller skrive til Cecilia Marie Lauridsen på 
cecov@esbjerg.dk.

Kontakt
Du kan kontakte festivalen på  
fantasyfestival@esbjergkommune.dk.

Fantasyfestival har ret til at bruge alle billeder og  
illustrationer i programmet.

Se mere information på Fantasyfestival.dk
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Velkommen på

 fantasyfestival.dk
 @fantasyfestivalen
 fantasyfestival
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