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Ny speciel sagkyndig i Børnebogs
prisudvalget
Damian Arguimbaum, anmel-
der af børne- og ungdomslit-
teratur i ”Weekendavisen” 
igennem mange år, har sagt ja 
tak til at blive Danmarks Skole-
bibliotekarers Børnebogspris-
udvalgs specielle sagkyndige 
udi børnelitteraturens fantasti-
ske verden.

Nordisk Børnebogspris 
2013 
Danmarks Skolebibliotekarer har 
indstillet forfatteren Anders Johansen 
som kandidat til Nordisk Børnebogs-
pris 2013 for ungdomsromanen 
”Hullet”, der er udkommet på forlaget 
Modtryk i 2012. 

Vind med hjernen!
Har dine elever et godt hoved? Så kan de dyste om 250.000 

i kontanter og rejser til internationale konkurrencer. Tilmel-

dingen til Unge Forskere er startet.
 Unge Forskere er talentkonkurrencen for naturfaglige 

talenter fra grundskoler og gymnasiale
 uddannelser i hele Danmark. Der er konkurrencer og 

præmier for alle aldersgrupper. Tilmeldingen er startet på 

www.ungeforskere.nu/tilmeld
 Har dine grundskoleelever lavet et spændende naturvi-

denskabeligt projekt, eller har de lyst til at gå i gang med 

det? Er dine gymnasieelever i gang med et fedt SRP, eller går 

dine htx’ere og nørder med en god idé til teknikprojektet?

Unge Forskere er chancen for at få sit naturfagsprojekt ud 

over rampen og muligheden for at vinde en plads ved fina-

len, hvor ligesindede mødes og dyster om store præmier.

Meld jer til Unge Forskere 2013 på www.ungeforskere.nu/

tilmeld senest den 25. februar 2013.
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”Politik der forandrede Danmark”
Den erfarne journalist Kaare R. Schou (f. 1947) har skrevet 

65 spændende fortællinger om politik, der satte sig spor 

i eftertiden. Han fortæller bl.a. om grundloven, indkomst-

skatteloven, straffeloven, 
dagpengereformerne, indvand-
rerstoppet, efterlønnen, antiter-
rorloven, personregisterloven, 
jordlovene, folkeskolereformer-
ne, kvindernes valgret, m.fl. Et 
fascinerende værk, der fortjener 
en plads i lærerbiblioteket.

Politik der forandrede Danmark
Kaare R. Schou
Forlaget Sohn, 2012 
586 sider

Ung med skizofreni
Børne- og ungdomspsykiatri Augustenborg har sammen 
med Mindmakers.dk udviklet et læringssite for unge om 
sygdommen Skizofreni: www.ungmedskizofreni.dk. På sitet 
fortæller 4 unge med diagnosen skizofreni, deres kærester, 
søskende og forældre samt en række professionelle om 
sygdommen. I ca. 100 små videoer beskrives de første tegn, 
symptomer og diagnose, den medicinske behandling, 
hvordan er det er at leve med sygdommen, og hvordan 
man får det bedre.
 Sitet er egentlig tænkt som læringssite for unge patienter 
og deres pårørende, men nyligt er sitet blevet brugt i for-
bindelse med en gruppe 9. klasse elevers projektopgave. 
Man arbejder p.t. med at finde finansiering til udarbejdelse 
af et egentligt undervisningsmateriale til brug for folkesko-
lens ældste klasser, gymnasiet og HF. 

”En flænge i himlen”
”Time Magazine” har netop kåret ”Årets Bog”, og bogen, 
man har valgt som årets fiktionstitel, er John Greens ”The 
Fault In Our Stars” (”En flænge i 
himlen”), som udkom i 2012 på 
Politikens Forlag. En fremragende 
ungdomsroman! Læs en anmeldelse 
på www.skolebib.org - Anmeldelser

”En flænge i himlen”
John Green
På dansk ved Nete Harsberg
Politikens Forlag, 2012
336 sider.

”Mikro Mille”
Mille vil gerne være lige så stor som sine kammerater, men 
ligegyldigt hvor meget hun spiser, bliver hun bare mindre 
og mindre. Til sidst er hun så lille, at ingen kan se eller høre 
hende længere… Hun forsvinder simpelt og bliver til en bille, 
men hun har møder også en ny ven, billen Ulrik. Jeg ved dog 
ikke rigtigt, om jeg køber pointen: at alt bliver godt, hvis man 
forsvinder ind i en anden verden, bliver til Mikro Mille, en 
bille og møder en ven! Det sidste er en god pointe!
 Forfatteren er Zakiya Ajmi, bor i Hvalsø og blev student 
i sommeren 2012. Hun har tidli-
gere udgivet noveller og digte. 
Antonieta Medeiros har tegnet 
dejligt optimistiske og lyse og luf-
tige akvareltebninger til historien 
om Mini Mille

”Mikro Mille”
Tekst: Zakiya Ajmi
Illustrationer: Antonieta Medeiros
Palka, 2012 
32 sider

Den indonesiske hjælpe
organisation REACT
Niels Peter Rygård, klinisk psykolog og bror til 
filminstruktøren Elisabeth Rygård, arbejder bl.a. 
på globalt plan og har startet et netbaseret ud-
dannelsesprogram for børnehjem, så de for de 
samme penge kan blive gode børnehjem. Han 
har i 10 år arbejdet gratis på det program, og nu 
ser det ud til at sprede sig til mange lande bl.a. 
Indonesien. Også Kina er også interesseret.
Der ligger en fin lille film om det (5 
min) på YOU TUBE: www.youtube.com/
watch?v=yNv7yzE2CU0 )
Den indonesiske hjælpeorganisation REACT har 
i samarbejde med den indonesiske regering 
oversat pro-
grammet til 
en version på 
lokale sprog, 
der i frem-
tiden bliver 
standard for 
alle ansatte 
på de 8.000 
indonesiske 
børnehjem, 
anslået 40.000 
ledere/ medar-
bejdere.

De syv dødssynder, misundelse, utugt, dovenskab, 
hovmod, fråseri, vrede og griskhed er udgangspunktet 
for endnu et fremragende undervisningsmateriale fra 
Forlaget GeGe med titlen ”L.O.C. – De Syv Dødssynder”. 
Omdrejningspunktet er den danske rapper – med de irske 
rødder – L.O.C.’s sange (5 tekster) og andre udtryksformer 
som 4 musikvideoer, 15 artfotos og 7 reklamefilm. Alle 
udtryksformer behandler de syv dødssynder og sætter dem 
i relation til livet i det 21. århundrede i almindelighed og til 
de store eksistentielle spørgsmål i ens eget liv i særde-
leshed. Lærervejledningen lægger op til tekstarbejde og 
giver bud på undervisningsforløb. Endvidere er der oplæg 
til at arbejde med musikvideoer, artfotos og reklamefilm, 
og endelig kan man bagest i vejledningen finde en række 
arbejdsark. Fremragende undervisningsmateriale – bare 
man havde en 9. eller 10. klasse!

”L.O.C. – De Syv Dødssynder” (DVD & Lærervejledning)
Af Lise Stadelund
Forlaget GeGe, 2012 
Skolepris: 595 kr. + moms og forsendelse
Fællessamling: 2.380 kr. + moms og forsendelse

Bents Læremiddelanmeldelse

”Positiv psykologi og styrketræning”
Bogen giver ideer til, hvordan man som lærer med positiv 

psykologi og styrketræning kan skabe trivsel, vækst og 

læring og udfolde den enkelte elevs ressourcer. Endvidere 

fortæller den, hvordan elever får mulighed for at møde op-

gaver og udfordringer med et stort 
beredskab og et højt styrkeniveau. 
Bogen henvender sig til lærere og 
pædagoger i skolen.

”Positiv psykologi og styrke-
træning – Skab trivsel, vækst og 
læring”
Helle Fisker og Gry Bastiansen
Akademisk Forlag, 2012 
176 sider
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LEDER

”Vi må lære vores børn at mestre empati, for ellers ender vi med et samfund, der i 
endnu højere grad end i dag vil være præget af selvoptagethed,” udtalte familiete-
rapeuten Jesper Juul for nyligt i ”Kristeligt Dagblad”. 
 Børn skal nemlig lære, at deres liv hænger sammen med andres, og at det er 
vigtigt at være i stand til at leve sig ind i andres følelser.
 Behøver jeg at nævne, at børnelitteraturen – litteraturen i det hele taget, kun-
sten – har masser at tilbyde på dette område? 
 Året 2012 har været et godt år for børne- og ungdomslitteraturen med mas-
ser af gode, vedkommende, velskrevne, veltegnede og originale udgivelser, og 
det vil være indlysende at tage fat på nogle af udgivelserne fra perlerækken og 
bruge dem i undervisningen. 
 Børn af i dag har en væsentlig anderledes opvækst end den de voksne, der 
omgiver dem, har haft, og derfor vil det være vigtigt, ja, afgørende, at børn og 
voksne kan mødes om noget fælles, fx de store eksistentielle spørgsmål, som 
myldrer frem i børne- og ungdomslitteraturen. 
 Man kunne fx læse amerikanske John Greens fine, indsigtsfulde og rørende ung-
domsroman ”En flænge i himlen”, der handler om, at unge mennesker rent faktisk 
kan dø. Heldigvis forfalder romanen ikke et øjeblik til sentimentalitet, for de to 
unge hovedpersoner har nemlig et meget lakonisk og direkte forhold til tilværelsen 
– og døden. Paradoksalt nok er romanen fuld af mod og god og direkte humor.
 Eller man kunne læse/kigge australske Shaun Tans fantastiske og fantasifulde 
billedværk ”Den fortabte ting” om Drengen, der lever i en dyster, gennemindustria-
liseret by, hvor de voksne er fjerne og udelukkende optaget af deres egne gøremål. 
En dag finder Drengen den fortabte ting og sætter alt ind på at føre tingen ”hjem”.
 I norske Arne Svingens vidunderlige roman ”En sang om en brækket næse” 
finder hovedpersonen Bart modet til at være ærlig omkring sine hemmelighe-
der – og han har mange – og det bevirker, at de menneskelige relationer mellem 
børnene i hans klasse bliver bedre. Der skal mod til, og det får Bart, selv om han 
paradoksalt nok ikke rigtig tør, men at være med i flokken kræver også, at man 
har noget at byde på – og at nogen får øje på en. Bart har virkelig noget at byde 
på - på det almenmenneskelige plan, men selvfølgelig også rent stemmemæs-
sigt, og heldigvis sker miraklet, da de andre børn opdager Barts fantastiske 
sangstemme. Hvor er det skønt, at der udkommer sådanne romaner!
 I den socialrealistiske genre finder man svenske Mikael Engströms ”Tynd is”, der 
er en meget barsk historie om Mik, som myndighederne ikke vil lade blive hos 
en meget velmenende og varm faster i det nordlige Sverige. Romanen rammer 
virkeligheden næsten lidt for godt, for den viser sider af tilværelsen, som vi nødigt 
vil erkende som sande, selv om vi desværre alt for godt ved, at det er sandt. Mikael 
Engströms Tynd is er ikke kun en stærk og fremragende roman pga. sit emne, den 
er også utrolig velskrevet og velfortalt. Det er en ungdomsbog, som gør et stærkt 
indtryk, som lejrer sig i læseren, og som man næsten ikke kan ryste af sig.
 I ”Kristeligt Dagblad” d. 7. januar 2013 fortalte forfatteren Jens Christian Grøn-
dahl meget præcist om, hvad alle gode romaner handler om: 
”… For selv om man fødes alene og dør alene, ligesom man skriver alene og læser 
alene, handler livet – og teksten – altid om at nærme sig fællesskabet. Og som forfatter 
handler det derfor altid om at ”oversætte sit eget jeg” til en tekst eller en historie, som 
andre ikke alene kan genkende, men optimalt set også kan blive genkendt af.”

Det er nemlig vigtigt at kunne nikke genkendende, men også at blive genkendt, 
når man læser!

Godt nytår – også med børne- og ungdomslitteraturen!
Bent Rasmussen

Vejle, d. 10. januar 2013 
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KARSTEN SANDER (1932-2012) IN MEMORIAM

Mindeord over Karsten Sander, 
fhv. redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Vi er tilbage ved et af 
1970’ernes repræsentant-
skabsmøder i Danmarks 
Skolebibliotekarforening. En 
af ”københavnerne” går på 
talerstolen og starter med: 
”Dette er ganske vist mit 
første repræsentantskabs-
møde, men jeg føler, at jeg 
har deltaget i dem alle.” 

Sådan kunne Karsten Sander spidde 
en situation meget præcist. Ironien 
var et af hans våben. 
 I 1975 blev Karsten indvalgt i 
hovedbestyrelsen og beklædte med 
det samme hvervet som redaktør 
af ”SKOLEBIBLIOTEKAREN” fra 1978 
”SKOLEBIBLIOTEKET”. Det var en varm 
stol, Karsten satte sig i. Ikke alle med-
lemmer mente, at et blad af dette for-
mat var ”nødvendigt”, og udgifterne 
lod sig ikke altid styre. Karsten fyldte 
stolen godt ud.
 Foruden bladet var foreningens 
konferencer noget, Karsten lagde 
kræfter i. Hans villavej skiftede i 
bestyrelsessammenhænge navn fra 
Kongshvilebakken til Kongreshvile-
bakken.
 Der stod stor respekt om Karsten 
og hans foreningsarbejde.

Foreningen er Karsten megen tak 
skyldig, og det var ganske fortjent, 
at Karsten fik foreningens æresnål i 
1990, da han stoppede som redaktør.
 I det nordiske fik jeg også lejlighed 
til at være sammen med Karsten. 
Han deltog i mange af de nordiske 
konferencer.
 Karsten var et gudbenådet mu-
sikalsk talent. Hvor mange gange 
har han ikke klaret overdansen på 
Nyborg Strand? Han var en virtuos 
ved flyglet. Han blev betaget af saxo-
fonen. Købte et eksemplar, og inden 
længe var det tæmmet. Musikken var 
en stor del af Karstens liv.
 Gladsaxe blev omdrejningspunktet 
i Karstens voksentilværelse. Han var 
skolebibliotekar på Buddinge skole. 
Her startede hans lærergerning, 
og her sluttede den. Han boede på 
Kongshvilebakken i Lyngby. Efter 
et års udlændighed var adressen 
Vandkarsevej i samme kommune. 
Her passede Karsten sit flygel og sit 
drivhus.
 For år tilbage boede jeg to uger 
hos Karsten på Kongshvilebakken, 
medens jeg fulgte et kursus på Dan-
marks Lærerhøjskole. Dagene star-
tede tidligt med, at Karsten ringede 
til sin far, den gamle maskinmester 
på Kronborg, og sluttede med ind-
tagelse af et glas øl, medens Karsten 

spillede flygel for vestjyden, medens 
vi nød udsigten over Lyngby Sø. Der 
var dømt stjernestunder.
 Jeg har også omgået Karsten pri-
vat og må sige, at jeg har nydt hans 
selskab. ”Københavneren” var et både 
kreativt og blufærdigt menneske.
 Den 12. november 2012 sov Kar-
sten Sander ind i en alder af 80 år.
Låget på flyglet er slået ned for sidste 
gang.
 Karsten er nu ikke mere.
 Æret være Karstens minde!

Flemming Sørensen
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Det bedste 
fagbibliotek

DE SMÅ  
FAGBØGER
Nye temaer til faglig læsning 

DE SMÅ FAGBØGER 
Serien De små fagbøger byder med sine mere end 100 titler 
på faglig læsning af høj kvalitet inden for alverdens områder. 
På 36 sider får eleverne masser af spændende, let forståelig 
og ikke mindst faglig viden. Forfatterne er erfarne, danske 
fagbogsforfattere, og et væld af flotte fotos og tegninger 
understøtter den faglige tekst.

NYHEDER
•	Slik
•	Musikinstrumenter

PÅ VEJ
•	Dyr i krig 
•	Sport i gamle dage

Faglig læsning

NYHEDER

8
4
8
0

8480_annonce til Skolebiblioteket nr.1_De_små_fagbøger_210x297.indd   1 04/01/13   10.46
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Af Marie Sveistrup, DNF

Bibliotekshuset inviterede 
14 børn fra Sundbyøster 
skolefritidshjem til en efter-
middag i sundhedens tegn 
i anledning af Dansk Natur-
videnskabsfestival 2012. Her 
fik børnene lov til at udfolde 
deres kreative evner ved at 
lave deres egen ”madmaske”, 
samtidig med at de blev klo-
gere på kost og ernæring. 

”Spiser han ikke biller?”. Spørgsmå-
let kommer fra Angelica, som går i 
2. klasse på Sundbyøster Skole, da 
ernæringsekspert Pia Juel spørger 
hende, hvad Tarzan mon får at spise 
ude i junglen. Angelica blev sammen 
med 13 andre piger fra Sundbyøster 
skolefritidshjem inviteret til arran-
gementet ”Madmasker” i Biblioteks-
huset på Rodosvej i København i 
anledning af Dansk Naturvidenskabs-

festival 2012. Festivalen, som er en 
årligt tilbage-vendende, landsdæk-
kende begivenhed, fandt sted i uge 
39, og i år var temaet ”Alt det vi ikke 
ved”. Og med temaet i baghovedet 
fik børnebibliotekar Helle Hussmann 
i samarbejde med Pia Juel og illustra-
tor Annika Øyrabø stablet festiva-
laktiviteten ”Madmasker” på benene 
med det formål at lære børn om kost 
og ernæring på en måde, så kreativi-
tet og indlæring gik hånd i hånd.

Masker af pasta, kiks og bønner
Pia Juel er ernæringsekspert og læser 
sundhed og ernæring på Professions-

højskolen Metropol, og i dag skal hun 
bl.a. lære børnene om Sundheds-
styrelsens otte kostråd. Og koncen-
trationen er i top hos pigerne fra 
Sundbyøster Skolefritidshjem, for Pia 
underviser på en særlig børnevenlig 
måde; hun har nemlig omskrevet 
kostrådene til otte ”superhelteråd”, 
og det vækker begejstring – for når fx 
råd nr. 1 ”spis tre stykker frugt og tre 
stykker grønt om dagen” går under 
navnet ”Tarzan-rådet”, så er det både 
sjovere og nemmere at huske, når 
man går i 2. klasse.
 Da alle har styr på begreber som 
fuldkorn, Nøglehulsmærket og 
”Robin Hood-rådet”, tager Annika Øy-
rabø over og hjælper børnene med 
at anvende deres nytilegnede viden 
om kost til at lave deres egen maske 
af forskellige fødevarer. Det handler 
fx om at bruge en masse af de sunde 
madvarer som fuldkornspasta, grov-
kiks og bønner, men højst fem af de 
søde– og den er pigerne helt med på.
”Det er kreativ sundhedsformidling, 
hvor formålet er at kombinere teori 
og praksis for at fange børnenes 
interesse bedst muligt” siger An-
nika Øyrabø. Annika er uddannet fra 
Danmarks Designskole og arbejder 
i dag som underviser og illustrator, 
og det er hende, som har udviklet 

Spiser Tarzan biller?
DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2012

•  Festivalens formål er at skabe begejstring for naturvidenskab  
blandt børn og unge.

•  Festivalen finder sted hvert år i uge 39, hvor over  
100.000 børn og unge deltager.

•  Den afholdes på folkeskoler, gymnasier, museer, 
 virksomheder og biblioteker landet over.

•  Temaet for festivalen 2012 var “Alt det vi ikke ved”,  
og for 2013 er det “Energi til livet”.

•  Læs mere på www.naturvidenskabsfestival.dk

Dansk Naturvidenskabsfestival
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konceptet ”Madmasker” og som kon-
taktede Pia Juel, dengang hun blev 
bedt om at stå for arrangementet på 
Bibliotekshuset. Annika har deltaget 
i Dansk Naturvidenskabsfestival flere 
gange før, bl.a. på Korsør bibliotek 
i 2009 med projektet ”Skrotrobot”. 
Projektet med Madmaskerne har hun 
kørt før, hun startede årets festiva-
laktivitet op med Helle Hussmann, 
og på Bibliotekshuset er de glade for 
samarbejdet: 
 ”På denne måde bider børnene 
bedre mærke i det, de lærer” siger 
Helle Hussmann, mens der bliver 
klippet og klistret på livet løs bag 
hende i Bibliotekshusets undervis-
ningslokale.

En investering for biblioteket
Med Helle Hussmann bag roret har 
Biliotekshuset deltaget i Naturviden-
skabs-festivalen, siden den løb af 
stabelen for første gang, og det med 
stigende succes. 
 ”Naturvidenskabsfestivalen er ikke 
kun for skolerne,” siger hun. ”Der er 
masser af sjove ting at lave for biblio-
tekerne. Vi skal bare tænke ud af bok-
sen og kaste os ud i det – for selvom 

opgaven er anderledes, end hvad en 
bibliotekar normalt er vant til, så er 
det både sjovt og udviklende”.
 Og Helle Hussmann er efterhån-
den ret erfaren inden for naturvi-
denskabelige arrangementer på 
børnebiblioteket. I 2010 var hun en af 
Bibliotekshusets drivkræfter bag det 
ti måneder lange projektforløb ”Bib-
lioteket gør børn klogere – og DU 
er hovedpersonen”, som satte fokus 
på naturvidenskab for de 8-14-årige 
ved at anvende mobilteknologi og 
e-ressourcer, ligesom hun har lavet 
arrangementer som ”Det lille ekspe-
rimentarium”, hvor børn var med til 
at lave forsøg fra Naturvidenskabs-fe-
stivalens eksperimentdatabase, Test-
o-Teket. I år modtog Bibliotekshuset 
15.000 kr. fra Nordea-fonden, som 
hvert år yder økonomisk støtte til 
aktiviteter, som afholdes i anledning 
af Dansk Naturvidenskabsfestival, og 
det var en stor hjælp.
 ”Selvom det kræver tid og res-
sourcer, så er det en god investering 
for biblioteket at være med” siger 
Helle Hussmann og fortsætter: ”For 
bibliotekerne handler det om at 
tænke kreativt og på den måde få 

pirret børnenes naturlige nysger-
righed på bedst mulig måde”. Og det 
er netop det, der er formålet med 
Dansk Naturvidenskabs-festival: At 
skabe begejstring for naturvidenskab 
blandt børn og unge.
 Eftermiddagen i Bibliotekshuset 
er ved at være slut, og pigerne fra 
Sundbyøster Skolefritidshjem er 
ved at lægge sidste hånd på deres 
madmasker. 
 ”Når I nu skal ud og købe ind med 
mor og far, så kan I jo fortælle dem, 
hvad der er sundt og hvad der ikke 
er” siger Pia Juel, og pigerne nikker – 
der er i hvert fald ingen af dem, der 
lige foreløbigt 
glemmer, 
hvordan 
Tarzan-
rådet 
lyder. 
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Tekst & fotos: Torben Larsen,  
fhv. medlem af Landsstyrelsen

 I forbindelse med mit tidli-
gere arbejde for Danmarks 
Skolebibliotekarer og Ods-
herreds Lærerkreds havde 
jeg flere gange haft kontakt 
med kunstneren Kenn An-
dré Stilling, som i forskellige 
sammenhænge leverede 
sit foredrag ”Banaliteternes 
kvalitet.” I den forbindelse 
fortalte han gennem flere 
år om sit forslag om et Dan 
Turéll-monument bestående 
af metalbogstaver og -tegn 
opstillet i Vangede.

Han fortalte om flere møder vedrø-
rende projektet med borgmester 
Hans Toft, Gentofte. Positive møder, 
men når det kom til økonomien – ja, 
så blev der i næste års kommunale 
budget ikke plads til projektet. Men 
i 2011-budgettet lykkedes det. 
Projektet blev sat i værk, og i oktober 
blev monumentet indviet på Van-
gede Bytorv, nu kaldet Dan Turélls 

DAN TURéLL-MONUMENT I VANGEDE

Plads. Det består af alfabetet med 
tegn i metalbogstaver med T´et for 
Turéll som det største – 3 meter højt 
lavet af Crotenstål, så der lægger 
sig en hinde af rust. Monumenter er 
trekantomgivet af en 47 meter lang 
”parisisk” mørkegrøn parkbænk med 
1,3 meter høj ryg og runding i sædet, 
således at de siddende ikke bliver 
”smidt af”, hvis de er meget trætte 
eller har fået en tår over tørsten!
 De 47 meter symboliserer de 47 
år, som Dan Turéll fik lov at leve. 
Desværre vidste jeg ikke, at monu-
mentet var færdigt og skulle indvies 
i oktober 2011. Jeg ville meget gerne 
have været der. Det er der nu rådet 
bod på! Jeg har nu været der et par 
gange for at nyde dette prægtige 
monument for Dan Turéll. 

Forhistorien
Der var 1.500 kr. i overskud på ølsal-
get, da der blev lukket og slukket ef-
ter en byfest, Vise Vers, i Vangede for 
nogle år siden. Hvad skulle pengene 
bruges til?  I Handelsstandsforenin-
gen for Vangede Bygade diskuterede 
man det og kom frem til, at de ikke 

Alfabet Turéll
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skulle bruges til juledekorationer. I 
stedet opstod ideen om at oprette 
en stationær studiesamling for Dan 
Turéll på Vangede Bibliotek. Senere 
blev det besluttet at få lavet en skulp-
tur. Dans mor og kone Chili var med 
på ideen. Det blev overdraget Chili at 
finde en kunstner, der kunne skabe 
udtrykket. Det oprindelige forslag gik 
på en buste med digteren i høj hat 
og en smøg i munden, men Kenn An-
dré Stilling kom med en anden idé: 
”Da jeg jo kendte Dan, var jeg bange 
for, at han ville rotere som en anden 
grillkylling ved tanken om en buste, 
og det kunne vi jo ikke have, så jeg 
tænkte, at den skulle forestille noget, 
som han havde beskæftiget sig med i 
sit arbejde,” fortæller han. 
 Der blev holdt et møde. Kenn 
tegnede en skitse på en serviet. Den 
blev godtaget. Bogstaverne symboli-
serer/fortæller om alfabetets betyd-
ning og medbetydninger i alle lande 

og regimer og står nu som et fornemt 
minde om Dan Turéll tæt på hans 
barndomshjem. 
 Kenn André Stilling understreger, 
at uden borgmester Hans Toft og tre 

vedholdende personer fra Handels-
standsforeningen, Ivan Brich, Palle 
Strøm og Allan Andersen, var projek-
tet ikke blevet til noget. Se det selv, 
hvis du kommer i nærheden … 
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v/ Bent Rasmussen, redaktør af  
”SKOLEBIBLIOTEKET”

Nordisk Råd har besluttet at 
oprette en helt ny pris for 
børne- og ungdomslittera-
tur. Prisen – 350.000 kr. – ud-
deles første gang i 2013 og 
bliver uafhængig af Nordisk 
Råds prestigefyldte Littera-
turpris. 

Kulturministrene fra de fem nordi-
ske lande har fået bred opbakning 

fra Nordisk Råds parlamentarikere 
til forslaget om en helt ny pris for 
børne- og ungdomslitteraturen 
i Norden. Børne- og ungdomslit-
teraturprisen bliver nu den femte 
i rækken af Nordisk Råds prestige-
fyldte priser med den eksisterende 
Litteraturpris som det absolutte 
fyrtårn.
 - En nordisk børne- og ungdomslit-
teraturpris vil sammen med en række 
andre aktiviteter give et markant og 
synligt løft af børn og unges læse-
lyst. Vi har set, at de øvrige nordiske 
kulturpriser er med til at skabe både 
nordisk og international opmærk-

somhed om kulturen, og det skal vi 
udnytte også på børne- og ung-
domsområdet, forklarer den norske 
kulturminister Hadia Tajik.
 - I Norden har vi en fantastisk 
tradition for børne- og ungdomslit-
teratur på et meget højt niveau. 
Børne- og ungdomslitteraturen 
er en vigtig del af vores nordiske 
selvforståelse, som tilmed nyder 
stor international anerkendelse. Jeg 
er derfor utroligt glad for, at det 
nu også er lykkedes at samle bred 
politisk opbakning til at oprette en 
nordisk pris for den del af litteratu-
ren, siger Hadia Tajik.

BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUREN I NORDEN NYDER STOR INTERNATIONAL ANERKENDELSE

Helt ny nordisk pris for  
børne- og ungdomslitteraturen 

Danmarks Skolebibliotekarer Danmarks Skolebibliotekarer

Lokalkreds Nordjylland Lokalkreds Midtjylland
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den  
14. marts 2013 kl. 17:00 på Himmerland Golf &  
Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Dagsorden ifølge vedtægterne, som du finder via  
dette link: http://www.emu.dk/gsk/skolebib/org/
amter/nord/vedt_nord2011.pdf 

Under generalforsamlingen serveres der en let 
 forfriskning.

Punkter til dagsordenen sendes senest torsdag den  
28. februar 2013 til Terkel Jessen Jensen, Godske 
Lindenovs Vej 31, 9210 Aalborg SØ. 
E-mail: terkel.jessen.jensen@skolekom.dk

Med venlig hilsen
Lokalkredsbestyrelsen

Lokalkredsen afholder generalforsamling onsdag  
d. 6. marts 2013 kl. 14.15 på Best Western Golf 
Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af 
 konferencen
"Hvad skal vi lave? – om team, roller og indhold"

Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
sendes eller mailes til formanden senest 14 dage før 
generalforsamlingen - peter.hoegsberg@skolekom.dk
Hvis formanden ikke inden fristens udløb modtager 
forslag til generalforsamlingens pkt. F, er den udsend-
te, foreløbige dagsorden at betragte som endelig, og 
yderligere vil ikke blive udsendt.

På Lokalkredsbestyrelsens vegne

Peter Høgsberg
Formand



Skriverprisen 2012

Annette Bjørg Koeller
www.uvm.dk

Foto: Asger Simonsen
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SKRIVERPRISEN 2012

Af Bent Rasmussen, redaktør af  
”SKOLEBIBLIOTEKET”

Annette Bjørg Koeller, f. 1964 
– endnu en talentfuld elev 
fra Center for Børnelittera-
turs forfatterskole - debute-
rede i 2011 som romanfor-
fatter med "Dødens å", som 
hun nu modtager Skriver-
prisen 2012 for. Romanen er 
en historisk, velskrevet og 
veldrejet spændingsroman, 
en krimi, med den 13-årige 
Fria som hovedperson.

"Dødens å" er en flot roman af fineste 
karat, kompleks i sit sprog, men alli-
gevel let læselig. Den er spændende, 
præcis, original og tankevækkende. 
Dens univers er helstøbt, personteg-
ningen troværdig og interessant - og 
den skaber et væld af billeder i læse-
rens hoved.
 Romanen ud-
spiller sig i en by 
med en ret stor å 
et sted i Dan-
mark i 1873 og 
klipper imellem 
Frias og morde-
rens bevidsthed. 
Fria er enebarn, 
men har haft 
en lillesøster, der ligesom en række 
andre børn i byen er druknet på 
uforklarlig vis. Et mysterium, som 

Fria pludselig får øjnene op for, 
da en række hændelser spiller 
en række beviser i hænderne 
på hende. Bl.a. redder Fria et 
lille barn fra at drukne – Fria kan 
nemlig svømme – og det er i 
forbindelse med denne rednings-
aktion, at hendes mistanke for 
alvor bliver vakt. Fria er dog ret 
alene med sin teori om, at der er 
en person i byen, der "sørger for”, 
at de små børn drukner.
 Ikke engang kammeraten 
Stubbe tror på hende. Fria bliver 
imidlertid ufortrødent ved med 
at forfølge sin mistanke, til trods 
for at hun løber ind i ubehagelig-
heder. Hun har specielt to personer 
i kikkerten, men det viser sig dog at 
være helt forkert. Pludselig er et nært 
familiemedlem også i hendes søge-
lys, men den endelig opklaring bliver 
en farlig og barsk oplevelse for Fria, 
der er meget tæt på at miste livet.
 Fria bor sammen med sin far, 
der brygger øl – og han drikker det 
også meget gerne selv. Moderen 
har en slags badeanstalt ved åen og 
begynder så småt at få succes med at 
fabrikere sæbe og salver.
 Annette Bjørg Koeller har godt 
med kolorit i sine beskrivelser af et 
Danmark i sidste halvdel af 1800-tal-
let, den udprægede fattigdom, 
de sociale forskelle, børns vilkår i 
slutningen af 1800-tallets Danmark, 
børnearbejde, osv. … 
 Fria hedder formodentlig ikke Fria 
for ingenting. Hun går sine egne veje, 
vil ikke bare umiddelbart lade sig 

rangere ind i tidens stramme kønsrol-
lemønstre, for hun er en klog pige 
med nogle gode hjernevindinger, 
og hun er selvfølgelig Annette Bjørg 
Koellers modige talerør.
 I korte sekvenser på sorte sider 
med hvid skrift følger man morder-
ens tanker og overvejelser, og dette 
smarte træk lykkes faktisk rigtig godt 
for forfatteren.

Om Annette Bjørg Koeller
Annette Bjørg Koeller, f. 1964 i Ny-
borg, vokset op i landsbyen Herre-
sted på Fyn, student fra Midtfyns 
Gymnasium i 1983, ophold på 
Holbæk Kunsthøjskole, uddannet 
journalist fra Danmarks Journalist-
højskole i Aarhus i 1990-1994. Hun 
har gået på Center for Børnelitte-
raturs Forfatterskole fra 2004-2006 
og debuterede i 2008 med en tekst 
til billedbogen "Plasterpigen" (Høst 

Forfatteren  
Annette Bjørg Koeller

Bent Rasmussen (formand)
Danmarks Skolebibliotekarer

Trine Brandt
Ordblinde/Dysleksiforeningen

Helle Friis Mikkelsen
Landsforeningen af Læsepædagoger

Nils Aage Jensen 
Dansk Forfatterforening

Niels Christian Sauer 
Danmarks Lærerforening

Skriverprisudvalget
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& Søn) med 
tegninger af Lea 
Letén. I 2010 
udkom "Stop 
så det der!" 
(Forum, ”Zoom 
ind-serien”), 
der handler 
om mobning. 
Bogen har teg-
ninger af Mette 
Dreyer. "Dødens 
å", der udkom i 
2011, er Annet-
te Bjørg Koellers 
første roman 
for børn. Endnu 
en bog, denne 
gang i ”Zoom 
on-serien”, og 
en billedbog med illustrationer af 
Mette-Kirstine Bak er på vej. An-
nette Bjørg Koeller bor med sine 
to børn, en datter på 14 og en søn 
på 7, på Christianshavn og har en 
kæreste på Fyn.

Et sporskifte
Efter opholdet på Holbæk Kunst-
højskole, hvor Annette Bjørg Koeller 
mødte en række personer, som hun 
syntes, det var vigtigt at være sam-

men med, dannede de en teater-
gruppe, og senere rykkede hun ind 
i et kollektiv i København, hvor hun 
boede i nogle år, inden hun 
søgte ind på Danmarks Jour-
nalisthøjskole i Aarhus og 
fandt ud af, at det var den vej 
hun skulle. Hun var i praktik 
på Berlingske Tidende (nu 
Berlingske), fortsatte som fast 
freelancer i mange år og skrev 
til Kulturredaktionen, Søn-
dagsredaktionen og faktisk 
også til Sportsredaktionen. 

Annette Bjørg Koeller:
”Meget tidligt havde jeg en 
drøm om, at jeg skulle være 
sportsjournalist. Jeg har også 
været vikar på Kultur- og 
Erhvervsredaktionen, så jeg 
har været mange år og arbej-
det med mange forskellige 
områder på Berlingske. Siden 
har jeg været freelancer på 
et freelancekontor i Købmagergade 
i København frem til 2004, hvor jeg 
blev gravid for anden gang, og sam-
tidig søgte jeg ind på Forfatterskolen 
for Børnelitteratur. Jeg besluttede 
mig så for – jeg havde dog set det 
komme i et stykke tid – at jeg skulle 
skifte spor.”

Hvorfor blev det 
børne litteraturen, du 
valgte?
”Jeg har altid skrevet, og der 
har altid ligget manuskrip-
ter i en skuffe, og jeg har 
også sendt dem ind. Jeg har 
faktisk skrevet en del lyrik, 
haft digtsamlinger inde hos 
forlag, og nogle af dem har 
været ret tæt på målstregen. 
Det var en Guds lykke at 
komme ind på Forfattersko-
len, hvor jeg fik styr på noget 
i forhold til de ideer, jeg 
”rendte rundt med”.”
 Det, jeg har skrevet igen-
nem mange år, har været 

meget forskelligt, bl.a. har jeg forsøgt 
mig med at skrive billedbogstekster, 
som er en utrolig svær genre, men 

genren ligger mit hjerte nær. Jeg har 
faktisk lige fået en historie antaget, 
og den skal udkomme næste år med 
illustrationer af Mette-Kirstine Bak.”

Hvordan fik du ideen til 
 ”Dødens å”?
”Jeg tror, jeg har noget med vand. 
Jeg er lille smule bange for vand og 
er samtidig draget af det. Jeg er fx 
ikke særlig god til at svømme, og det, 
der ligger under vandet, og som man 
ikke kan se, eller hvis jeg er et sted, 
hvor jeg ikke kan bunde, får tankerne 
i sving. Jeg har altid været lidt misun-
delig på dem, der behersker det våde 
element – og det vil jeg også have 
lært mig!
 Men det er et godt afsæt, det giver 
jo god inspiration, og jeg har så ladet 
Fria – hovedpersonen i ”Dødens 
å” – været en, som kan det, som jeg 
godt kunne tænke mig at kunne. 
Hun er meget hjemmevant i det våde 
element. Jeg har dæmpet Fria, for 
hun var lidt for feministisk i starten, 
meget vild og oprørsk med nogle 

Skriverprisen er på 25.000 kroner og er 
opkaldt efter forfatteren Esther Skriver, der 
i 1995 var den første prismodtager. Prisen 
tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, 
der skriver læservenligt og derved tilgode-
ser de mange forskellige læsere, som kan 
have svært ved at tilegne sig en del af den 
litteratur, der udgives. Der lægges vægt 
på sproglig, indholdsmæssig og grafisk 
tilgængelighed.
 For at komme i betragtning ved prisud-
delingen skal værket:
•  have litterær kvalitet 
•  være sprogligt let tilgængelig 
•  have layoutmæssig høj kvalitet 
•  henvende sig til læseren som ligemand

Skriverprisen

1995 Esther Skriver 
1996 Bent Haller 
1997 Jørn Jensen 
1998 Bent Faurby 
1999 Hans Chr. Hansen 
2000 Kirsten Mejlhede Krog 
2001 Birgitte Bering og Peter Bering 
2002 Søren Vagn Jacobsen 
2003 Daniel Zimakoff 
2004 Anna-Marie Helfer 
2005 Pia Juul 
2006 Gerd Rindel 
2007 Tomas Lagermand Lundme
2008 Morten Dürr
2009 Lars-Henrik Olsen
2010 Jesper Nicolaj Christiansen
2011 Rebecca Bach-Lauritsen

Tidligere modtagere
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frihedsgrader, som ikke kunne passe 
ind i den tid, hvor historien foregår. 
Min idé var at skrive en historie om 
en pige, der ville gå sine egne veje 
på et tidspunkt, hvor det ikke var 
almindeligt. Tanken om, at Fria skulle 
opklare forbrydelser, var måske let-
tere vanvittig, men da jeg så koblede 

det med hendes egen lillesøsters 
død, hendes egen udviklingshistorie 
og det kriminalistiske, så var den der.”
 
Hvor har du fået inspira-
tion fra til den fine tidsmæs-
sige kolorit, som romanen er 
spækket med?
”Overordnet kommer det af de man-
ge bøger, jeg har læst. Det var sådan, 
det kunne se ud, det var sådan, man 
kunne tale, osv. – men jeg synes, jeg 
har skrevet frit. Jeg har været mere 
interesseret i at lade historien folde 
sig frit ud, og så har jeg researchet 
efterfølgende, hvis jeg var i tvivl om 
noget. Fx at jeg lader fasteren ryge, 
at kogekonen serverer kakao… men 

jeg har ikke på forhånd tænkt, at 
nu skal jeg lave en nøjagtig kulisse, 
som jeg sætter mine personer ind 
i. Det er snarere omvendt: Jeg har 
ladet historie udfolde sig, og så har 
jeg bagefter tjekket detaljerne. Det 
er Frias udvikling og plottet, der har 
haft førsteprioriteten.” 

Fria, det selvgående, selv-
stændige og retfærdigheds-
søgende barn. Er det noget, 
du har fundet inde i dig selv?
 ”Jeg er jo feminist, og som jeg al-
lerede har nævnt, så har jeg dæmpet 
hende. Der er – sådan som jeg ser 
det – en tendens til, at både drenge og 
piger bliver puttet i båse. Selv et meget 
veluddannet personale i daginstitutio-
nerne har en automatreaktion på, hvad 
piger og drenge kan, er min erfaring 
med daginstitutioner. Jeg opdager det 
også hos mig selv. Det er et reaktions-
mønster, som det er meget svært at 
komme ud af. Det har også været en 
drivkraft at lade Fria gøre noget, som 
man ikke forventede på den tid.”

Hvordan kom du på det 
smarte træk med morderens 
tanker på sorte sider med 
hvid skrift?
”Selve opsætningen er grafikerens 
fortjeneste, og det, at vi skulle have 
morderens tanker ind, var faktisk 
ikke med i første gennemskrivning. 
Monologerne var noget, min fanta-
stiske redaktør Anne Mørch Hansen 
foreslog, og det var jeg med på med 
det samme, men det afhang naturlig-
vis af, om jeg kunne finde en trovær-
dig tone, en stemme, et mørke, nogle 
spor at lægge ud. Jeg gennemskrev 
så hele bogen igen, og så dukkede 
monologerne op og føjede sig ind. 
Det var utrolig spændende at gå ind  
i det mørke.”

Hvad driver dig i dit arbejde 
med at skrive børnelitteratur?
”Som journalist kunne jeg sagtens 
tjene mange flere penge, end det, 
jeg gør nu. Jeg har været heldig at 
få nogle legater, og det giver nogle 
frirum, en lykkefølelse og en følelse 
af mening. Jeg har fundet ud af, at 
det ikke handler om at gå rundt og 
vente på, at ideen rammer en. Det 
er simpelt hen om at komme hen 
til tastaturet – og blive siddende, 
skrive videre, kassere en hel masse, 
og så er det noget med, at tiden for-
svinder for en, når man sidder der. 
Og pludselig har man et par sider, 
der – måske – kan bruges. Man kan 
mærke det med det samme, når 
man er på sporet af noget. Når man 
så glider ind i et flow, så føler jeg, at 
det er det, mine evner skal bruges 
på. Det er det, jeg drømmer om at 
kunne bruge min tid på, og jeg har 
så mange ideer liggende, som jeg 
skal bare have tid og penge til at 
få det ned på papiret. Det er jo en 
prioriteringssag, og så bliver der 
ikke råd til alting.”

Redaktion:  
Skriverprisudvalget og  
Bent Rasmussen (ansvarsh.)

»En stærkt uhyggelig historie om overtro, sladder 
og rigtig død. Uden at ryste på hånden fremskriver 
 forfatteren en nøgtern tid med fattigdom, drikfældighed 
og mere sladder.« 
(Steffen Larsen i ”Politiken”)

»I korte sekvenser på sorte sider med hvid skrift følger 
man morderens tanker og overvejelser, og dette smarte 
træk lykkes faktisk rigtig godt for forfatteren. En lovende 
og velskrevet romandebut!« 
(Bent Rasmussen, www.skolebib.org – Anmeldelser)

”Vellykket og anbefalelsesværdig roman til gode læsere, 
der holder af spænding og gys fra det virkelige liv i gamle 
dage. Et forfatterskab, som vi gerne vil se mere af.« 
(Inger Søndergaard, lektørudtalelse)

Pressen skrev:



  •   at du har kendskab til folkeskole-
området, hvad angår læremidler, 
IT, børne- og ungdomslitteratur 
og læringscenterarbejdet.

  •   at du har lyst til at vedligeholde 
og opdatere vores nye hjem-
meside

Redaktøren skal i samarbejde med 
foreningens salgsforening, Bibliodan, 
stå for trykkeriaftale, layout og pro-
duktion af bladet. Desuden arbejder 
redaktøren sammen med Lands-
styrelsen og Kommunikationsudval-
get om bladets stof og linje. I 2012 
indledtes et bladsamarbejde med 
Danmarks IT-vejlederforening.

Danmarks Skolebibliotekarers 
bladredaktør gennem 22 år, Bent 
Rasmussen, stopper som redaktør 
af en lille, men vigtig del af ver-
denspressen, ”Skolebiblioteket”, 
ved udgangen af 2013.

Vi skal derfor finde Bents afløser, 
som først og fremmest skal have 
lyst og energi til at lave en faglig 
forenings blad. 

Det er vigtigt, at du kan lide at skri-
ve og redigere og har lyst til at være 
opsøgende mht. relevant bladstof, 
og det vil også være en fordel, men 
ikke et krav…

Bladet udkommer 10 gange årligt og 
har i 2012 haft 40 års jubilæum. 

I perioden fra august 2013 - januar 
2014 arbejder du sammen med den 
afgående redaktør som ”føl”, og pr. 
januar 2014 overtager du selv redak-
tørjobbet.

 Skolebiblioteket  
søger ny redaktør

Yderligere oplysning vil kunne 
fås hos formanden for Kom-
munikationsudvalget Karen 
Fransen på tlf. 41 67 80 05 og 
hos bladets nuværende redak-
tør Bent Rasmussen på tlf.  
61 67 56 34

” ”

thSkolebib_1.indd   1 09/01/13   15.19
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Egna biblioteket  
lyfter skolarbetet

Tekst & fotos: Johan Erichs, journalist

Svenska skolelever har 
under många år fått en allt 
sämre tillgång till skolbib-
liotek. Skolbibliotekens roll 
som kunskapsförmedlare 
och inspiratör har förbisetts. 
Men en ny svensk skollag 
ska sätta fart på biblioteks-
verksamheten --Bibliotek ute 
på skolorna är viktigare än 
någonsin. I dagens täta me-
diebrus är det nödvändigt 
att ge eleverna handledning 
och förstärkt möjlighet till 
eget lärande, säger skolbibli-
otekarien och läraren Mari-
anne Ohlsson i Malmö.

Under de senaste åren har mer än va-
rannan svensk skola saknat ett eget 
skolbibliotek med fullvärdig service 
och bemanning. Trots nedläggningar 
och nedskärningar för de svenska 
skolbiblioteken har vissa skolor vågat 
gå en egen väg och slagit vakt om 
biblioteksfunktionen inom skolan. Ett 
sådant bibliotek är Bulltoftaskolan i 
utkanten av Malmö.
 -Skolbiblioteksverksamheten har 
stark medvind här i Malmö just nu, 
bland annat eftersom det beslut-

ats kommunalt att det ska finnas 
skolbibliotek på varje skola. Men det 
finns tyvärr inget krav på bemanning 
vilket är olyckligt. Det är så viktigt att 
det finns kunnig personal som kan 
driva verksamheten och hjälpa och 
entusiasmera lärare och elever. 
 Den nya skollagen som trädde i 
kraft vid senaste årsskiftet kräver att 
skolelever ska ha tillgång till ett skol-
bibliotek. Detta betyder dock inte att 
biblioteket måste vara lokaliserat på 
varje skola. Utan flera skolor kan sam-
sas om ett bibliotek vilket minskar 
tillgängligheten.

Långsiktig satsning
Bulltoftaskolan byggdes 1956 och 
har i olika former haft ett eget skol-
bibliotek på skolan sedan starten,
 -Sedan slutet av 80-talet har vi 
däremot arbetat mycket målmedvetet 
för att bygga upp en skolbiblioteks-
verksamhet som ska genomsyra all 
pedagogisk verksamhet på vår skola. 
Vi var då en grupp entusiastiska lärare 
som ville arbeta på ett annat sätt och 
med en annan pedagogisk inriktning, 
bort från traditionella läromedel och 
mot ett mer elevaktivt arbetssätt, 
berättar Marianne Ohlsson.
 Idag har skolan två bibliotek, ett 
för eleverna i årskurserna, förskola- 
till årskurs 3 och ett för de äldre 
barnen årskurs 4-6.
 --Syftet med två skolbibliotek är att 
skapa utrymme för de yngre barnen 

och att anpassa miljön för de olika 
åldersgrupperna. Det handlar om 
två olika pedagogiska upplägg. De 
mindre barnen måste känna trygghet 
på biblioteket för att grundlägga 
intresset för litteratur.

Kontinuitet
Biblioteket har sedan starten fokuserat 
undervisningen på en pedagogisk in-
riktning med utgång från skönlitteratur 
och olika former av tematiskt arbete. 
 Skolledningen har gett ett starkt 
stöd och vilket varit nödvändigt för 
att lägga upp undervisningen med 
biblioteket som bas. Denna uppback-
ning har också lett till kontinuitet i 
inköp även under budgetmässigt 
snålare verksamhetsår. En kontinuitet 
som är viktig för att hålla en hög sta-
tus på biblioteket genom att erbjuda 
aktuella böcker och att hela tiden 
kunna tillhandahålla en modern 
medieutrustning.
 Verksamheten vid Bulltoftaskolans 
skolbiblioteket finansieras helt och 
hållit utifrån den elevpeng som varje 
svensk elev har för att låta sin skolg-
ång finansieras. 
 --Vi har som skola prioriterat bort 
fasta läromedel, vilka kostar enorma 
pengar i inköp, och istället då kunnat 
satsa på skön-, fack och temalitte-
ratur. Att satsa på ett brett utbud av 
skönlitteratur och facklitteratur ger 
en rad fördelar för elevens kunskap-
sinhämtande. 

RAPPORT FRÅN MALMö
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Biblioteket på Bulltoftaskolan i 
Malmö är navet i skolverksamhe-
ten. – Ett skolbibliotek borde vara 
en självklarhet på alla skolar för 
att öppna upp läsintresse och bi-
dra till en pedagogisk utbildning 
som inte bara bygger på traditio-
nella läromedel, menar skolbib-
liotekarien Marianne Ohlsson

MeraMedia

Synsätt
--Genom att undvika traditionella 
läromedel och traditionellt lärande 
skapas ett annat synsätt hos eleverna 
i förhållande till böcker och lärande. 
Pedagogiskt ger detta oss och varje 
elev möjlighet till en individualise-
rad undervisning utifrån kunnande 
och mogenhet: Dessutom upplever 
eleverna det så mycket roligare att 
arbeta utifrån ”riktiga” böcker, det är 
en viktig hörnsten i vårt tematiska 
arbete, förklarar Marianne Ohlsson, 
som har en kombinerad tjänst som 
lärare och som bibliotekarie. Hon är 
utbildad mellanstadielärare och har 
gått kompletterande kurser för att 
kunna driva ett skolbibliotek.
 Båda skolbiblioteken är uppbyggda 
enligt sedvanliga biblioteksprinciper.

Få skolledningar
Idag köps bara hela klassuppsätt-
ningar läromedel in för ämnena 
matematik och engelska.

 Det finns inga gjorda mätningar 
som stödjer att Bulltoftaskolans inrikt-
ning leder till bättre studieresultat.
 --Men vi har elever som läser mycket 
och det byggs ett genuint intresse för 
böcker. Dessutom ger vi eleverna andra 
möjligheter att genom läsintresse och 
ökad läsförståelse utveckla sitt språk. 
Alla skolor borde ha ett fungerande 
skolbibliotek, det hade samhället på 
sikt tjänat mycket på. Tyvärr är det få för 
få skoledningar som inser detta.

Personal
Urvalet i biblioteket har byggts upp 
från grunden där varje ämne har fått 
böcker, undan för undan. 
 --Idag har vi grunden och kan 
fylla på med nyheter och intressanta 
lanseringar.
 Många svenska skolor klarar 
sig idag undan det lagstadgade 
bibliotekskravet genom att hålla 
begränsade öppettider på ofta obe-
mannade bibliotek.

 --Det fungerar inte tycker vi. Vi 
har öppet hela skoldagen så att 
eleverna kan komma hit när de 
passar dem. Biblioteket ska finnas 
för eleverna och utifrån deras behov 
och helt enkelt vara ett nav i hela 
skolverksamheten.
 Går det att ha personallösa biblio-
tek på skolnivå?
 --Nej, någon måste ta ansvar och 
driva verksamheten och vara på plats 
för eleverna. Skolbiblioteket måste 
leva och det gör det inte utan perso-
nal, hävdar Marianne Ohlsson
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& Master i Børnelitteratur

”Tøse-sjov” er syvende og 
afsluttende bind i Camilla 
Wandahls serie Veninder 
for altid, som ud fra skif-
tende synsvinkler fortæller 
om stort og især småt i fire 
11-12-årige pigers liv.  

Det hverdagsagtige, grænsende til 
det trivielle, er på én og samme tid 
både bøgernes styrke og svaghed. 
I Veninder for altid er der ingen selv-
mord, overgreb eller misbrugsproble-
mer og ingen skæve eksistenser – det 
mest eksotiske er et adoptivbarn fra 
Kina. Serien handler om ganske al-
mindelige og gennemsnitlige spørgs-
mål, som optager 11-12-årige piger, 
der vokser op i ganske almindelige 
og gennemsnitlige middelklasse-
hjem i fredelige forstadskvarterer på 
Københavns vestegn i disse år.
 Men derfor kan de – spørgsmålene 
altså - som bekendt godt fylde meget 
i den enkeltes bevidsthed!
 Emnerne cirkler typisk omkring 
veninde-loyalitet og jalousi, om 
uforstående forældre, irriterende 
søskende og, i takt med at pigerne 
bliver ældre, i stigende grad om 
forelskelser, forviklinger og drenge. 
De spørgsmål, der tages op i forhold 
til veninde-temaet, går bl.a. på, om 
man kan have flere bedste-venin-
der, eller om man kan være mere 

bedste-veninde med den ene end 
med den anden. 

”Ji”
I første bind er det Ji, der er hoved-
person, og hendes synsvinkel, der er 
den gennemgående. Vi præsenteres 
for Jose og Ane, og den nye pige 
Tammy, som begynder i klassen. 
Egentlig var det Ji og Jose, der var 
bedste veninder, men så blev de tre, 

for Ane var den, der kunne få Jose 
til at grine og glemme, hvor ked af 
det, hun var, da hendes mor rejste 
til Italien for at forfølge sin drøm om 
at synge opera. Så kom Tammy, som 
først blev lukket ude, fordi hun blev 
oplevet som en trussel mod sammen-
holdet og i øvrigt gik i mærkeligt tøj 
og var nørdet, men siden blev lukket 
ind i varmen. Hvorefter det viste sig 
på mange måder at være nemmere at 
være fire end tre. 
 I andet bind får vi Joses perspektiv 
på tingene. Hun savner stadig sin 
mor og føler sig svigtet af hende, 

indtil hun igen vender hjem til ker-
nefamilien i Danmark. Jose stiller op i 
Stjerneskud og har ambitioner om at 
synge og optræde på en scene lige-
som sin mor – endda sammen med 
Anes nye pap-bror, som hun vist nok 
er forelsket i … Åh, men hvordan ved 
man helt sikkert, om man nu også er 
sådan rigtig – RIGTIG - forelsket?    

”Ane”
I tredje bind oplever Ane en loyali-
tetskonflikt mellem sine tre veninder 
og de store piger fra 7. klasse, som 
gerne vil spille håndbold med hende. 
Ane er vild med håndbold og føler 
sig splittet, fordi hun har lovet at 
være sammen med veninderne i 
sommerferien. Samtidig kan hun ikke 
lade være med at synes, at venin-
derne er lidt barnlige.
 Synsvinklen rykker videre til 
Tammy i fjerde bind. Tammy er den i 
gruppen, der er mest sin egen, og da 
veninderne rejser væk på ferie bliver 
hun venner med Jesper, men kan 
man overhovedet det som 12-årig – 
være venner med en dreng? Hvad er 
der i det hele taget med de drenge, 
hvordan er de skruet sammen, og 
hvorfor skal de fylde så meget?
 I de sidste tre bind skiftes pigerne 
til at fortælle om fester, forelskelser 
og de første kys – og ikke mindst om 
al den usikkerhed, der er forbundet 
med venskaber og kærlighed, når 
man går i 6. klasse. 

Lidt mere kant, tak!
Der knibes mange tårer, og der smæk-

”VENINDER FOR ALTID” AF CAMILLA WANDAHL

Hverdagens veninder

Camilla Wandahl er født i 1986 
og debuterede i 2009 med 
ungdomsromanen Hjerte i vente. 
Hun er uddannet folkeskolelærer 
og underviser børn og unge i 
skrivning – ligesom hun holder 
foredrag på skoler og biblioteker, 
hvor hun møder og får inspira-
tion fra sine unge læsere. 

Camilla Wandahl
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kes også en del med dørene under-
vejs, men alt i alt er der ikke meget 
oprør i de fire veninder. Ind imellem 
savner man (dvs. undertegnede), at 
serien havde lidt mere kant, at det hele 
var lidt mindre artigt og velordnet og 
at pigerne bare en enkelt gang ville 
glemme deres cykelhjelme eller knæ- 
og håndledsbeskyttere, når de skulle 
ud og cykle eller stå på rulleskøjter …

Tonen er autentisk
Heller ikke sprogligt hæver Veninder 
for altid sig op over hverdagen, til 
gengæld er tonen autentisk og dialo-
gerne (for det meste) mundrette. Ting 
er ”pattede” eller ”cool”, og det hedder 
”ej, hvor vildt”. En forelskelse beskrives 
som: ”Total regnbue og farveglimt 
i maven, vild varme i kinderne og 
glæde-glæde-glæde” – ligesom der 
naturligvis sms´es på livet løs. 
 Omvendt er der også noget 
befriende ved, at historierne om de 
fire pige-liv ikke er blevet påklistret 
modeemner som fx anoreksi og cut-
ting, men netop ”bare” handler om 
fire helt almindelige pigeliv med alt, 
hvad det indebærer af dilemmaer og 
frustrationer om, hvordan man bliver 
til som et ungt menneske lige nu og 
her. Og ikke mindst om, hvordan man 
lærer at rumme andre mennesker og 
indgå i meningsfulde relationer uden 
at gå på kompromis med, hvem man 
selv er (ved at blive). 
 Er det fx ok at elske dansk og være 
ambitiøs, eller er det klogere ikke at 

gøre sig umage og hellere bare lade 
som om, man ikke kan finde ud af 
matematikken? Måske er der her tale 
om et selvoplevet dilemma fra forfat-
terens side – enten som elev eller 
fra sine erfaringer høstet som lærer i 
folkeskolen? Eller muligvis er eksem-
plet et af de forslag, Camilla Wandahl 
har modtaget fra nogle af sine mange 
læsere, som på opfordring har skrevet 
til hende med ideer og input til serien 
undervejs som den er blevet til.

Forfatteren er i øjenhøjde
Veninder for altid tager mange spørgs-
mål op som føles helt centrale og 
altoverskyggende for rigtig mange, ja 
måske endda for flertallet af danske 
piger i 11-12-års-alderen, men som 
i længden måske kan forekomme 
lidt bagatelagtige for de fleste andre. 
Hermed rammer Camilla Wandahl sin 
målgruppe af piger mellem ca. 8 og 

12, som hverken er til heste eller fan-
tasy, meget præcist, måske fordi forfat-
teren ikke selv har glemt, hvordan det 
er at være 11-12 år gammel. Netop 
denne ærlighed og dét, at forfatteren 
befinder sig i øjenhøjde med målgrup-
pen, bærer bøgerne igennem.

”Veninder for altid”
Camilla Wandahl
Høst & Søn, 2010-2012
”Ji” (131 sider)
”Jose” (128 sider)
”Ane” (98 sider)
”Tammy” (114 sider)
”Drengekaos” (148 sider)
”Hunde-ballade” (126 sider)
”Tøsesjov” (196 sider)

PS: I næste nummer bringer SKOLE
BIBLIOTEKET et interview med 
 Camilla Wandahl om at skrive for 
børn og unge.  
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Af Bent Rasmussen, redaktør af  
”Skolebiblioteket”

For første gang siden 1993 
var Danmarks Skolebiblio-
tekarer ikke med på stand 
på Bogforum 2012, der for 
første gang var henlagt til 
Bella Center på Amager. Det 
sidstnævnte viste sig at være 
absolut bæredygtigt, for 
der var masser af luft, brede 
gangarealer og et flot antal 
besøgende.

Danmarks Skolebibliotekarer havde 
lejet en af scenerne, Bellascenen, 
der viste sig at være et glimrende 
sted. Formålet var først og fremmest 
at præsentere DSA´s børnebogs-
prismodtager 2012, illustratoren 

Charlotte Pardi, der modtog prisen i 
forbindelse med foreningens Lokal-
kredskursus 2012 på ”Gl. Avernæs” i 
oktober. 
 Konceptet var det samme som 
ved tidligere års præsentation på 
Bogforum, nemlig at formanden for 
Børnebogsprisudvalget, Anna Bar-
bara Bach i hovedtrækkene gentog 

sin flotte tale fra 
selv prisoverræk-
kelsen. Derefter 
interviewede redak-
tør Bent Rasmussen 
Charlotte Pardi, 
og han holdt også 
et kort causeri om 
”Skolebiblioteket”s 
40-årige historie. 
Læs evt. causeriet 
i Medlemskonfe-
rence på Skolekom. 
Arrangementet 
sluttede med, at alle 

tilhørerne blev budt på et glas vin 
og lidt snacks.
 Efterfølgende overrakte Christine 
Antorini, Minister for Børn og Un-
dervisning, Skriverprisen til forfatte-
ren Annette Bjørg Koeller fra samme 
scenen. Læs portrætter af prismod-
tageren andetsteds i bladet!

DSA´S BØRNEBOGSPRIS 2012

Bogforum 2012  
i Bella Center



Bogmærker

Bibliodan  •  Låsbygade 67-69  •  6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80  •  Telefax 70 20 73 80  •  bibliodan@bibliodan.dk  •  www.bibliodan.dk

Udført af 
Rasmus Jensen

Fem forskellige i 
format 6x22 cm

500 stk.  
kr. 400,-

1.500 stk.   
kr. 1.100,-

Alle priser er ekskl. 

moms og forsendelse

Send bestillingssedlen til:
Bibliodan • Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding • Tlf. 70 20 71 80 • Fax 70 20 73 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk

Bogplast – hurtigt og billigere!

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb 
over kr. 800,-

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx25m 14,50 02 cmx30m 18,00

04 cmx25m 29,00 04 cmx30m 35,75

06 cmx25m 40,25 06 cmx30m 53,00

22 cmx25m 141,00 22 cmx30m 175,00

24 cmx25m 154,00 24 cmx30m 193,00

26 cmx25m 167,00 26 cmx30m 207,75

28 cmx25m 178,00 28 cmx30m 222,00

30 cmx25m 186,00 30 cmx30m 239,25

32 cmx25m 195,00 32 cmx30m 253,75

34 cmx25m 206,50 34 cmx30m 270,25

36 cmx25m 217,00 36 cmx30m 287,50

38 cmx25m 229,50 38 cmx30m 304,00

60 cmx25m 358,25 60 cmx30m 477,00



22
Skolebiblioteket

N
r. 1       januar 2013

Af Jakob Høgh Sørensen, bachelor
studerende i litteraturvidenskab

Familiefaderen Matt Bliss 
melder sig som amerikansk 
soldat til udstationering i 
Irak og efterlader dermed 
kone og døtre hjemme med 
deres bekymringer og af-
savnet. Det er der blevet en 
usentimentalt og hjerteskæ-
rende roman ud af. 

Forrige årti har i den grad været præ-
get af krigene i Afghanistan og Irak, 
og det kan man også se i ungdoms-
litteraturen, der har leveret ganske 
glimrende skildringer af krigens 
konsekvenser for soldater og deres 
pårørende. Fx har jeg tidligere i et 
nummer af dette tidsskrift anmeldt 
Alan Gibbons Blodsbrødre i positive 
vendinger. En roman, der bl.a. kred-
ser om de unge soldaters oplevelser i 
krigen og dens potentielle fatale eller 
invaliderende konsekvenser. 

 I Laura Harringtons roman Alice 
Bliss følger vi ikke soldaterne, men 
derimod dem, som de forlader, når 
de drager i krig. Og mens Blods-
brødre i høj grad var båret af noget, 
der vel bedst kan karakteriseres som 
et thriller-plot med en drift frem mod 
udløsning af en voksende spænding, 
er Alice Bliss en stille affære i sam-
menligning – og det er der bestemt 
intet negativt ved. 
 Da Matt Bliss i begyndelsen af 
romanen forlader de trygge, ame-
rikanske forstadsrammer til fordel 
for militærtjeneste i Irak, skal den 
tilbageblevne familie arbejde på at 
få en hverdag uden far til at hænge 
sammen. Ikke overraskende er det 
svært, ja, næsten umuligt, og det er 
ikke nemmere for Matts døtre Ellie 
og Alice, når deres mor bryder sam-
men i bar fortvivlelse om udsigten til 
ikke at få sin ægtemand at se igen. 
En smule lindring kan kun fås via 
brevvekslinger og et par skrattende 
telefonopkald.
 Romanens hovedperson Alice, 
Matts ældste datter, må overtage 
husholdningen de dage, hvor mor 
ikke orker at stå ud af sengen. 
Samtidig må hun kæmpe med de 
traditionelle teenageproblemer 
og selvfølgelig følelsen af faderens 
uerstattelige betydning for hende 
i dagligdagen. Romanen er ikke et 
anklageskrift mod moderens forsøm-
melser, ej heller en fordømmelse af 
krigens hårde betingelser og konse-
kvenser. Det er en fintfølende beskri-
velse af de bekymringer og følelser, 
der raser i familiens solide kerne, når 
den forstyrres radikalt med den usik-
kerhed, som fx et familiemedlems 
bortrejse til krig i et fremmed land 
uundgåeligt medfører. 
 Dagene for familien Bliss går 

trods det ulægelige afsavn, og alting 
begynder så småt at minde om en 
almindelig hverdag, men en dag 
overbringes en frygtelig besked til fa-
milien: Matt er blevet taget til fange 
af irakere under en militæraktion, 
og herudover ved man ikke noget 
om hans tilstand. Det bringer straks 
de værste bekymringer tilbage, og 
hvordan forbereder man sig på den 
dag, hvor meldingen måske lyder på 
Matts død? 
 Laura Harrington giver ikke 
nogle forløsende svar og fremstiller 
familiens følelsesmæssige op- og 
nedture usentimentalt, men stadig 
med en nøjsomhed, der medfører, 
at man som læser får mulighed og 
overskud til både at være helt og 
aldeles følelsesmæssigt engageret i 
familiens glæder og sorger. Læseren 
bliver ikke strøget med hårene, men 
romanen bliver heller ikke barbarisk 
hård. Romanen skildrer den mærke-
lige, usammenlignelige undtagelses-
tilstand, som en familie må føle, når 
én af dens kære drager i krig med 
risikoen for aldrig at vende tilbage i 
live. Det er 
en barsk, 
hård skil-
dring, der i 
Laura Har-
ringtons 
kyndige 
hænder 
også rum-
mer mas-
ser af lys i 
mørket.    

“Alice Bliss”
Laura Harrington
Forlaget Mrs. Robinson, 2012 
372 sider

“JEG HAR LIGE LÆST…”

”Alice Bliss”

Laura Harrington
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Af Karin Kjeldsen, skolebiblioteks
koordinator i Syddjurs Kommune 

Tak for stafetten! – I Syddjurs 
Kommune besluttede kom-
munalbestyrelsen i oktober 
2011, at vi skulle være 1:1- 
Kommune, hvilket har be-
tydet, at vi nu er i fuld gang 
med at føre dette ud i livet. 
Alle lærere fik udleveret iPads 
i april måned, alle elever på 
4., 5. og 6. årgang fik udle-
veret deres i august måned, 
og i januar 2013 fik resten af 
kommunens folkeskoleelever 
udleveret deres iPads.

Når jeg indleder min runde med 
dette, så er det fordi, det har haft en 
fantastisk stor indflydelse på netop 
samarbejdet skolebibliotekarerne 
imellem og skolebibliotekarerne og 
it- vejlederne imellem, og det er her, 
at begrebet, som jeg hørte for første 
gang på konsulentkonferencen i 
Vejle 2013, KIT gav og giver mening! 
At vi ( konsulenter) er det kit, der skal 
holde sammen på det hele.
 I Syddjurs Kommune hedder det 
dog ikke konsulenter, men koordina-

torer, da vi er to af slagsen. Anyway 
– vores opgave blev i samarbejde 
med it-strategerne – også her, to af 
slagsen -at koordinere hele udrul-
ningen af skoleprojektet 1:1. Ganske 
vist sidder der også nogle ledere i 
strategi-gruppen, men benarbejdet 
udføres af os.
 Vi vidste fra starten, at det var 
meget vigtigt at få begge faggrupper 
i spil, da vi på den måde samtidig fik 
profileret vores roller ude på sko-
lerne. Dagsordenen på skolebiblio-
tekarernes materialevalgsmøder bar 
- og bærer stadigvæk - præg af vores 
roller i 1:1-udrulningen.
 Først og fremmest gav det en 
større sammenhørighed i grup-
pen af skolebibliotekarer, og hvor 
samarbejdet med it-vejlederne 
på nogle af skolerne før har været 
ikke-eksisterende, er der nu etable-
ret bæredygtige samarbejder. Det 
samme gælder samarbejdet mellem 
skolebibliotekarerne og skoleleder-
ne! Sidstnævnte har pludselig fået 
øjnene op for, at vi faktisk har vores 
gang på jord, som App-vejledere, 
administrator af konti til AppStore, 
kursusafholdere for både elever, 
lærere og ledere samt bindeleddet 
til forældrene i forhold til 1:1-udrul-
ningen.
 Ja, og så er der også lige alt det 
andet, som skal kittes sammen:

•  Samarbejdet med folkebibliote-
ket, som vi laver 3 årlige arran-
gementer sammen med (Oplæs-
ningskonkurrence for 5. klasserne, 
forfatterbesøg for 4. årgang og 
Netpilot for 6. årgang).

•  KOMBIT, som er på vej ind i en 
endnu mere uigennemskuelig 
fase... I, der har set regnearket 
og vejledningen, vil sikkert give 
mig ret?

•  Koordinering af digitale lære-
midler – vi mærker især tydeligt, 
at forlagene ved, vi er 1:1-kom-
mune! De er yderst ihærdige, og 
nu kunne jeg godt nævne et par 
navne, men det tror jeg ikke, jeg 
behøver...

•  Planlægning af vores 3 årlige 
temamøder, hvor vi blandt andet 
i år sætter Det digitale Spejl på 
dagsordenen.

•  Planlægning af vores 8 årlige 
materialevalgsmøder, hvor vi 
stadigvæk(!) anmelder bøger, som 
vi har til gennemsyn.

Med til historien høre måske lige, at 
vi – koordinatorerne – har sammen-
lagt 200 timer til opgaverne, men det 
må blive en anden klumme...
 Hermed sendes depechen videre 
til skolebibliotekskonsulent Helle 
Thygesen, Odder Kommune, der vil 
skrive i “Skolebiblioteket” Nr. 2-2013 
(marts).

KONSULENT-KLUMMEN

Skolebibliotekskoordinatorerne 
er skolevæsenets kit!
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Digitale dansktimer
Med Alinea er det let at gøre digitale medier til en del af undervis-
ningen. Vi tilbyder nemlig et stort udvalg af digitale materialer, 
der alle er udviklet med fokus på indhold, læring og didaktik.
 
Du finder alt fra fulddækkende digitale grundsystemer til læremidler, 
hvor bog og it går hånd i hånd, samt et bredt udvalg af supplerende 
materialer.
 
På alinea.dk kan du få overblik over alle mulighederne.
 
Mange hilsner
Danskredaktionen

Gør læring til en del af legen

Ordbanken
– når tekst bliver til tale

Litteraturundervisning 
med digitale fordele

litteraturen på skærmen

Læs og skriv med 
 Ordbanken

Denførstelæsning.dk
Ida og Emil på eventyr 

0. KLASSE0.-2. KLASSE

7.-10. KLASSE0.-10. KLASSE

3.-10. KLASSE

Teknisk support

Hvis du oplever tekniske problemer, 
er vores tekniske supportere klar til 
at hjælpe alle skoledage.

Genreskrivning 
– på nettet, selvfølgelig!

ABCiTY.DK
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