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Har du nogensinde siddet i teatret og set et stykke af 

Shakespeare og tænkt: Åh nej, dobbeltroller, 

kompliceret sprog og ordspil, jeg ikke forstår. Hvad 

laver jeg her? Også selvom det er en ny og moderne 

opsætning, der virkelig forsøger at være klar og tydelig, 

er det let at blive hængende i komplicerede metaforer 

og obskure referencer og en masse underliggende plots, 

som er hængt op på personer, der bliver forvekslet med 

hinanden. Man er nødt til at koncentrere sig, når man 

ser et Shakespeare-stykke; det er ikke for sløve padder.

 

Jeg har set massevis af Shakespeare-stykker (det er 

svært at undgå, når man bor i England, som jeg gør), og 

jeg læste mange af stykkerne, da jeg tog hovedfag i 

engelsk litteratur, men til tider synes jeg stadigvæk, de 

er uigennemskuelige. Derfor forholdt jeg mig også 

tøvende, da Hogarth bad mig om at være en del af 

Shakespeare-projektet og skrive en roman, der er 

inspireret af et af hans stykker. Det skyldtes dels 

ærefrygt: Hvordan skulle jeg nogensinde kunne gå i Den 

Store Mands fodspor? Og dels var jeg bekymret for, om 

læserne ville få svært ved at læse det.

 

Så tog jeg en beslutning, der gjorde hele projektet en del 

mere opmuntrende. Jeg ville ikke forsøge at imitere 

Shakespeare selv. Ingen indviklede ordspil, ingen 

overraskende eller floromspundne vildledninger, ingen 

poesi. Jeg ville ikke fokusere på andet end historien – 

for Shakespeares historier er universelle og taler stadig 

til os i dag. For eksempel:

Læsekredsmateriale // Tracy Chevalier // DEN NYE DRENG 
WWW.MODTRYK.DK 

 



 • En ung studerende har en mistanke om, at hans mor har 

noget kørende med hans onkel bag hans fars ryg, men han 

ved ikke, hvad han skal gøre ved det (Hamlet) 

• En far forlanger ubetinget loyalitet af sine børn, som 

tilsyneladende er mere interesserede i deres arv (Kong 

Lear) 

• En genert mand får sin ven til at tage kontakt til en 

kvinde, som han er forelsket i, og hun falder for vennen 

(Hellig Tre Kongers Aften) 

• En mand bliver presset af sin ambitiøse hustru til at 

kæmpe sig til tops (Macbeth) 

Alle de ovenstående kunne beskrive vore dages tv- 

dramaer. Men hvilket et skulle jeg vælge? 

Et kort øjeblik overvejede jeg Romeo og Julie, det første 

Shakespeare-stykke, jeg læste. Som ung pige var jeg vild 

med Franco Zeffirellis film fra 1968 med to meget unge 

skuespillere. Så fik min teenagesøn mig til at vågne op: 

”Det er jo blevet gjort tusindvis af gange før, mor. 

Dødkedeligt.” Det havde han ret i. Desuden er umulig 

teenagekærlighed alle tiders, når man selv er teenager. 

Men nu, hvor jeg er i halvtredserne, ville jeg have et 

stykke, der talte mere til min livserfaring. Så var det, jeg 

lagde mig fast på Othello. 

Det kunne godt se ud, som om historien om en sort mand, 

der gifter sig med en hvid kvinde og bliver tirret til vildt 

raseri af en ond mand, ikke har noget at gøre med en hvid, 

midaldrende kvinde som mig, der er lykkeligt gift og har 

været det i mange år. Men Othello handler ikke kun om 

racediskrimination og jalousi. Othello er prototypen på en 
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 outsider, som det omgivende venetianske samfund holder 

afstand til, og som hele tiden bliver mindet på, at han ikke 

er en del af dem. Jeg har også selv været en outsider hele 

mit voksenliv, idet jeg flyttede fra USA til Storbritannien 

for over tredive år siden, men beholdt min amerikanske 

accent og mit velnærede udseende. 

Men derudover – og det her er vist den egentlige årsag til,

at jeg valgte Othello – voksede jeg op i et multikulturelt 

område af Washington D.C., og i grundskolen var der 90 

procent sorte elever. Jeg oplevede, primært i relativt mild 

grad, men til tider også i svær grad, at være en minoritet, i 

hvert fald i de timer, hvor jeg befandt mig på skolen. Og 

det var det, der gav mig rammerne til Den nye dreng. Ville 

en skolegård ikke være den allerbedste ramme til en 

roman baseret på Othello? Spirende passion, mobning, 

jalousi, brutalitet: Det hele findes i en intens, aflukket 

verden. Børn får deres fordomme fra lærere og forældre, 

og de lader dem gå ud over hinanden. 

Jeg lod Den nye dreng foregå i 1970, hvor jeg selv var barn, 

og figurerne – Osei (Othello), Ian (Jago), Dee (Desdemona), 

Mimi (Emilia), Casper (Cassio) og Blanca (Bianca) – er alle 

sammen elleve år gamle. Det er den der kluntede alder

midt imellem barndom og fuldt udviklet pubertet, hvor 

man afprøver voksenadfærd uden helt at forstå, hvad det 

drejer sig om. 

Læserne er muligvis overraskede over den udtalte racisme 

hos elever såvel som lærere i bogen. ’Åh, det var i 

1970’erne,’ tænker man så måske. ’Sådan er det ikke i dag. 
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 Vi har jo haft en sort præsident!’ Øh … nej. Der findes 

stadigvæk masser af racisme og racediskrimination i USA i 

dag, ja, i hele verden. Black Power-bevægelsen i 1970’erne 

har forvandlet sig til vore dages Black Lives Matter- 

protester. 

Hvis en sort dreng gik ind i en skolegård, hvor der kun var 

hvide elever, sådan som Osei gør i starten af Den nye 

dreng, ville der måske ikke komme en Ian i dag og pine 

ham, indtil han greb til voldelige midler. Men man ville 

stadig lægge mærke til, at han er anderledes, og måske 

ville man handle på baggrund af det. Her fire hundrede år 

efter Shakespeares tid har mennesker ikke forandret sig 

specielt meget. Det er derfor, det var overraskende let at 

tage en af hans historier og lade den udspille sig i en 

moderne skolegård – og det er desværre stadig relevant, 

ikke kun for en ældre, hvid kvinde i London, men for os 

alle sammen. 
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 Hvad var det ved Othello, der fik dig til at vælge netop 

dette stykke blandt alle Shakespeares stykker som dit 

bidrag til Hogarths Shakespeare-serie? 

Othellos tema med jalousi og diskriminering er universelt 

og fængslende. Jeg var i særdeleshed tiltrukket af at skrive 

om outsider-temaet, fordi jeg selv er lidt af en outsider – 

jeg voksede op i USA og flyttede til Storbritannien som 22- 

årig. Her, mere end 30 år senere, har jeg stadig en 

amerikansk accent, og jeg bliver stadig behandlet som en 

outsider. Men vi føler os alle sammen som outsidere på et 

eller andet tidspunkt eller et eller andet sted, så det 

henvender sig til alle – og det samme gælder den måde, 

hvorpå vi behandler andre, der er anderledes end os selv. 

Hvordan var din proces i håndteringen af sådan et kendt 

værk? Fandt du det skræmmende som forfatter at gå i 

Shakespeares fodspor? 

Det var skræmmende, indtil jeg besluttede mig for ikke at 

forsøge at efterligne Shakespeares unikke sproglige 

håndtering. Det ville være umuligt og tåbeligt. I stedet 

fokuserede jeg på historien, og da først jeg kom til at 

tænke på, at Shakespeare selv stjal sine historier fra andre 

kilder, bekymrede det mig ikke så meget at stjæle fra ham. 

Jeg havde læst stykket tidligere og havde set mange 

opsætninger. Inden jeg gik i gang med at skrive, genlæste 

jeg stykket to gange, hvorefter jeg lagde det til side og lod 

være med at kigge på det igen. Jeg besluttede mig for, at 

det var bedre ikke at holde mig alt for slavisk til originalen. 

Læsekredsmateriale // Tracy Chevalier // DEN NYE DRENG 
WWW.MODTRYK.DKG 

EN SAMTALE MED TRACY CHEVALIER



 Den nye dreng er relativt anderledes end dit andet arbejde 

som romanforfatter. Kan du sige en smule om det? 

Ja, det må man sige! Meget anderledes. Normalt laver jeg 

research i flere måneder, før jeg går i gang med at skrive, 

og i løbet af den tid former figurerne og historien sig inden 

i hovedet på mig, lidt som i en hvirvelstrøm. Når så jeg går 

i gang med at skrive, føler jeg, jeg kender dem. Med Den 

nye dreng genlæste jeg først stykket, så gik jeg på British 

Library og fik fat i noget litteraturkritik af stykket for at 

friske min viden op på området. Det læste jeg og tog 

notater. Efter to dage var jeg færdig og tænkte: Nå, hvad 

skal jeg så lave research på? Og så gik det op for mig, at jeg 

ikke skulle lave research, at det bare var at gå i gang. 

Det første udkast føltes lidt som en intellektuel øvelse. 

Shakespeare gav mig figurerne og plottet; jeg valgte 

rammerne, og så var det bare at få dem til at spille 

sammen. Jeg havde brug for den der følelse af, at det kom 

indefra. Og der hjalp det mig meget, at jeg lod historien 

foregå på en tid og i et miljø, som jeg kendte personligt. At 

lade den foregå i en skolegård i D.C. i 1970’erne gav mig en 

følelse af, at det i højere grad var min bog, men jeg var 

nødt til at skrive et udkast nummer to, før jeg fik følelsen 

af, at det kom indefra. 

Diskrimination, forræderi, fremmedgørelse og jalousi er 

centrale temaer i Othello. Hvordan bar du dig ad med at få 

de aspekter ind i Den nye dreng? 

Da jeg gav mig til at tænke over de centrale temaer i 

Othello, gik det hurtigt op for mig, at det er ting, som børn 

har meget dybe følelser over for – og de har ikke de filtre, 

som voksne omhyggeligt opbygger for at fremstå som 

neutrale.
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 Jeg tænkte på de områder, hvor børn til dels har kontrol 

over deres egen verden, og skolegården blev det 

indlysende valg. Det er et meget intenst sted, fuld af 

passion og intriger, hvor de voksne har meget lidt kontrol. 

Tingene udvikler sig også meget hurtigt i en skolegård. Det 

er ligesom et laboratorium. Børnene tjekker det med 

kærester af, skifter vennerne ud, skændes, indgår 

alliancer og starter krige – alt sammen i løbet af en enkelt 

dag. Da først jeg havde valgt den ramme, var det let nok at 

fylde den ud med diskrimination, forræderi og jalousi. 

Børn gennemlever de ting hver eneste dag, og de har dybe 

følelser omkring dem. 

I Den nye dreng er der en masse figurer af forskellig race, 

køn og alder. Hvordan skaber du som romanforfatter 

særskilte karakterer med hver deres egen stemme? 

Det er en del af skrivningens mystiske kunst. Jeg starter 

med at formulere figurerne inden i hovedet, og jo mere tid 

jeg bruger sammen med dem – i hovedet, og senere på 

papiret – jo bedre lærer jeg dem at kende. På et tidspunkt 

sker der noget med figuren – et øjeblik med erkendelse, 

med forståelse – hvor det går op for mig, at vedkommende 

er blevet til en person og ikke længere bare er en idé inden 

i hovedet på mig. Det er ligesom en af de der små 

svampede kugler, som man lægger i varmt vand, så den 

membran, der holder sammen på dem, smelter, og kuglen 

bliver til en dinosaur eller en isvaffel eller en raket. Det 

føles, som om figuren pludselig er blevet tredimensionel. 

Hvordan skete det lige?   Hvad angår forskellene mellem 

figurerne – i race, alder og køn – forsøger jeg at lade være 
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 med at tænke alt for meget over de indlysende forskelle, 

men fokusere mere på forskellene i personlighed, i 

karaktertræk. Hov, den figur lægger mærke til ting, der 

sker ude på den anden side af skolegårdens hegn, mens 

den figur hører en brummende lyd og lægger mærke til, 

hvordan ting lugter. Hvorfor det? Det er noget 

grundlæggende ved den figurs karakter. 

Den nye dreng foregår i en forstad til Washington D.C. i en 

grundskole i 1970’erne. Du voksede selv op i Washington

D.C. i 70’erne. Er romanen inspireret af dine egne 

oplevelser fra den tid? 

Da jeg tænkte på temaerne i Othello – outsider-temaet – 

blev jeg mindet på min egen barndom. Jeg havde en 

usædvanlig oplevelse, idet jeg boede i et multikulturelt 

kvarter og gik i en skole, hvor der primært var sorte 

elever. Jeg følte mig tit anderledes, men det handlede ikke 

altid om race. Nogle gange blev jeg drillet, fordi jeg var tyk 

og gik med briller. Nogle af de følelser var jeg i stand til at 

bruge i min bog. 

På et lidt mindre seriøst plan har jeg også brugt sjove ting 

fra min egen skoletid – at svinge i et reb omkring 

flagstangen, at hoppe i dobbelt svingtov, at gøre nar ad 

skolens formningslærer. Jeg kunne også bruge en masse 

ting fra 1970’erne: De bukser med svaj og broderier, som vi 

gik i, vores Partridge Family-madkasser, det slik vi spiste, 

de Top 40-numre vi hørte, den rædsomme mad i 

skolekantinen, det åbne klasseværelse med dets 

eksperimentelle læsehjørne. . 
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 Gennem årene har der været flere fortolkninger af Othello 

inden for litteraturen, på scenen og på det hvide lærred. 

Nu har du jo brugt meget tid på at leve sammen med og 

foretage indgående studier af stykket for at skabe din egen 

vision, så hvad er det ved Othello, set ud fra din 

synsvinkel, der gør, at stykket stadig lever? 

Jeg tror, Othello bliver ved med at vække genklang i os, 

fordi vi er fascinerede af, at det er så let at fordærve et 

godt menneske. Jagos manipulation af Othello er rystende, 

og det er ligesom en trafikulykke, hvor vi holder hånden 

for øjnene, men så kigger vi alligevel ud mellem fingrene, 

fordi det er så fascinerende og uimodståeligt. Og fordi vi 

alle sammen har prøvet at føle os som outsidere på et eller 

andet tidspunkt; vi spekulerer på, om vi er lige så sårbare 

og lige så lette at manipulere. 

Hvad håber du, læserne vil få ud af at læse Den nye dreng? 

Jeg håber, Den nye dreng vil minde læserne om, hvordan 

det er at føle sig anderledes. Hvad enten det drejer sig om 

hudfarve, religion, alder, accent, størrelse, facon, køn eller 

hvad det nu måtte være, vi har alle sammen prøvet at føle 

os lidt ved siden af og mærket, at folk behandlede os 

anderledes. Og omvendt: Vi har næsten alle befundet os i 

situationer, hvor vi var i overtal. Ikke for at komme med

moralprædikener, men det er en magtfuld position, og vi 

er nødt til at huske at bruge kløgt og empati i den situation. 
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 1603 

Othello menes at være skrevet i 1603, baseret på historien 

Un Capitano Moro (En maurisk kaptajn) af Cinthio, en af 

Boccaccios elever, første gang udgivet i 1565. 

1. nov. 1604 

Den første med sikkerhed kendte opførelse fandt sted i 

Whitehall Palace i London. 

24. okt. 1829 

Shakespeare genvandt sin popularitet blandt de franske 

romantikere i det nittende århundrede, og Alfred de Vigny 

havde premiere på en fransk oversættelse af Othello med 

titlen Le More de Venice. 

1943 

Margaret Webster opfører Othello med Paul Robeson som 

Othello, José Ferrer som Jago, og det var den første 

opførelse i USA, hvor en sort skuespiller spillede Othello 

sammen med hvide skuespillere. 

1965

Filmatiseringen af Othello fik flere Oscarnomineringer for 

skuespil end nogen anden Shakespeare-film – Laurence 

Olivier (Othello), Frank Finlay (Jago), Maggie Smith 

(Desdemona) og Joyce Redman (Emilia) blev alle nomineret 

til en Oscar. 

1981 

BBC laver en tv-version af Othello som en del af deres 

Shakespeare-serie med Anthony Hopkins og Bob Hoskins. 
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 1991 

New York Citys Shakespeare in the Park opfører Othello 

med Christopher Walken som Jago. 

1997 

Patrick Stewart spillede rollen som Othello med the 

Shakespeare Theatre Company (Washington D.C.) i en 

opsætning, hvor der var byttet rundt på racerne, så en 

hvid Othello spillede sammen med sorte skuespillere. 

2007 

En moderne filmatisering af Othello med titlen O, som 

foregår på et amerikansk gymnasium. 

2012 

Udgivelse af I, Iago, en bearbejdelse af Othello, fortalt ud 

fra skurken Jagos synsvinkel, skrevet af Nicole Galland. 

2017 

Hogarth udgiver Den nye dreng af Tracy Chevalier, den 

femte roman i Hogarths Shakespeare-serie, hvor historien 

finder sted i en skolegård i Washington D.C. . 
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 1. I hvor høj grad følger Den nye dreng originalen Othellos 

handlingsforløb? Hvilke dele er anderledes? Hvordan 

påvirker det din måde at læse den på? 

2. Hvorfor tror du, Chevalier har valgt at lade 

hovedpersonerne være elleve år gamle? På hvilken måde 

ville bogen have været anderledes, hvis de for eksempel 

havde været seksten år gamle? 

3. Der optræder nogle få voksne i Den nye dreng. Hvilken 

rolle spiller de? 

4. 1970’erne bliver fremmanet via kulturelle referencer til 

musik, mode, bøger, ja, endog via slik, og der forekommer 

politiske henvisninger til Black Panthers og Watergate. 

Hvordan påvirker det din opfattelse af historien, at den

foregår i 1974? På hvilken måde ville historien forandre sig, 

hvis den foregik i 2017? Hvilke synspunkter har forandret 

sig, og hvilke er de samme? 

5. I Shakespeares Othello spiller Desdemona og Emilia 

mindre roller. I Den nye dreng spiller de tilsvarende figurer

langt større roller. Hvordan påvirker det balancen i 

historien? 

6. Oseis søster Sisi spiller en rolle uden for historien, men 

man mærker tydeligt hendes tilstedeværelse. Hvorfor er 

hun med? 
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7. Shakespeare-eksperten Harold Bloom har kaldt Jago i 

Othello ’en kunstner på ondskabens felt’, til dels fordi 

Shakespeare ikke fortæller meget om hans bevæggrunde 

til at pine Othello. Ville du sige, at Ian i Den nye dreng er 

ond? På hvilken måde former hans alder og den smule, 

Chevalier fortæller om hans baggrund, vores tanker om 

ham? 

8. En af de ting, som opførelserne af Othello har det svært 

med, er det hurtige tempo, hvormed Othello går fra 

kærlighed til jalousi. Hvordan håndterer Chevalier dette 

problem i Den nye dreng? Er det troværdigt 

9. Chevalier har valgt, at Osei skal være sort, men er 

racespørgsmålet den primære problemstilling i Den nye 

dreng, eller er det bare et middel til at nå målet? 

10. At vælge at lade Den nye dreng foregå i en skolegård er 

en dramatisk afvigelse i forhold til de originale rammer. 

Kan du forestille dig andre måder, hvorpå man kunne 

genfortælle historien om Othello?
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