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OPSLAGSTAVLEN INDHOLD

”Farlig skitur”
Axel Hellstenius (f. 1960), norsk forfatter og dramatiker, har 
skrevet ”Farlig skitur” (Zoom ind”), der har et dobbelt tema 
mht. at fare vild. Hovedpersonen Arne farer vild både på ski 
og i (den første spæde) kærlighed. Han kommer sammen 
med Faisa, men har uheldigvis kysset Katinka, mens Faisa 
så det. På en skitur kommer han ind på en forbudt løjpe og 
bliver ramt af en lavine. God og spændende lille historie for 
5.-7. klasserne. ”Farlig skitur” 
er oversat af Bent Faurby og er 
gennemillustreret af Christof-
fer Grav. Axel Hellstenius har 
tidligere udgivet to andre 
letlæste historier ”Højt spil” 
(2007) og ”Lige på kornet” 
(2001).

”Farlig skitur”
Axel Hellstenius
Illustrationer: Christoffer Grav
Oversat af Bent Faurby
Forlaget Forum, 2013 
96 sider

”Kærlighed på udebane”
… er tredje roman i trilogien med Peter (”Den største kunst 

er kærlighed”), Louise (”Elsker dig for evigt”) og Walid, der 

er hovedfiguren i ”Kærlighed på udebane”, og den står så 

sandelig ikke tilbage – tværtom – for de to første i trilogien. 

I slutningen af ”Elsker dig for evigt” fandt Louise og 

Walid sammen og blev kærester, og rent skolemæssigt er 

personerne nu rykket op i gymnasiet. Claus Holm Thomsen 

har fat i nogle vigtige ender og demonstrerer suverænt 

dilemmaet mellem to kulturer. Det er ikke nogen enkel sag 

at blive en dansker! De 
enkelte bind i trilogien 
er bare blevet bedre og 
bedre, og ”Kærlighed på 
udebane” er en flot, flot 
afslutning, som er skrevet 
med en fornem indsigt 
i unge menneskers tan-
kegods. Læs en længere 
anmeldelse på: www.sko-
lebib.org – Anmeldelser

”Kærlighed på udebane”
Claus Holm Thomsen
Forlaget Torgard, 2013 
148 sider 

•  Opslagtavlen indeholder 7 omtaler og 
Bents Boganmeldelse. Læs . . . . . . . . . .  side 2
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•  Modtageren af H.C. Andersen-Prisen  
2012 (Illustration) Peter Sís fortæller  
på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 6

•  Forfatteren Bent Rasmussen har skrevet  
et retrospektivt essay, som bringes  
på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 8

•  Vinderne af ”Skriv til avisen 2012” præ-
senteres på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 12

•  Forfatteren Iben Melbye fylder rundt, fejrer 
40 års forfatterjubilæum og udgiver bogen 
”Klemt”, som vi præsenterer på . . . . .  side 14

•  Vi præsenteret Forlaget Alrune, der netop 
er blevet overtaget af Special-Pædagogisk 
Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 18

•  Jakob Høgh Sørensen har lige læst  
”Blå øjne” af Kevin Japsen . . . . . . . . . .  side 22

•  ”Konsulent-Klummen” skrives denne gang 
af Aksel Grønvall, Ikast-Brande Kommune. 
Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 23

”Filosofi i praksis”
”Filosofi i praksis – 4 filosofimetoder” er et enkelt og prak-
tisk undervisningsmateriale, som ser ud til at være nemt 
at undervise med. Materialets force er de mange gode 
praktiske spørgsmål og konkrete eksempler til diskussion 
og fælles snak i klassen. Det er også er udfordrende under-
visningsmateriale, som med en engageret og villende lærer 
så afgjort vil kunne få en 9. eller 10. klasse op på dupperne. 
Til bogen ”Filosofi i praksis” hører et lærermateriale som kan 
bestilles på forlagets hjemmeside på en pdf-fil. Det inde-
holder: 1) Overordnet vejledning, 2) Didaktiske overvejelser 
og forslag 3) Litteraturforslag samt 4) Eksamensspørgsmål. 
Forfatteren Henrik Krog Nielsen er 
interesseret i at komme i kontakt 
med lærere/skoler, der underviser 
i filosofi eller ønsker at komme 
i gang med det. E-mail-adresse: 
kontakt@forlagetx.dk – Læs i 
øvrigt en længere anmeldelse 
af materialet på skolebib.org – 
Anmeldelser 

”Filosofi i praksis – 4 filosofime-
toder”
Henrik Krog Nielsen
Forlaget X, 2013 
106 sider

”Medeas onde plan”
Theseus er i den græske mytologi – iflg. Wikipedia – navnet 
på den helt, som dræbte tyren Minotaurus. Han fik hjælp 
af Ariadne, der gav ham en tråd, så han kunne finde vej ud 
af labyrinten, hvor Minotauros var spærret inde. Theseus er 
søn af Aigeus, som har lagt navn til Det ægæiske Hav. 
Alrunes serie om Teseus består indtil nu af tre bøger, nemlig 
”De tre porte”, ”Kongens søn” og ”Medeas onde plan”. I 
sidstnævnte er Teseus og hans følgesvend Linos kommet 
til Athen, hvor han gør krav på den trone, der tilkommer 
ham, men Medea – Ægæus´ kone 
– har en plan om at skaffe Teseus 
af vejen, så hendes egen søn kan 
blive konge. Der vil udkomme 2 
bind mere i serien.

”Medeas onde plan”  
(Teseus – Bind 3)
Josefine Ottesen
Illustrationer: Christian Højgaard
Alrune, 2012 
48 sider

”Michael fra Baldora”  
(Carlsens Stribede)
Michael er en af de drenge, der gør mere indtryk 
på skolen end omvendt. Han har slet ingen sans 
for, hvad han kommer til at gøre ved andre og 
ender tit på bænken foran inspektørens kontor. 
Temaet i en emneuge hedder ”Alverdens lande”, 
og Michael, hvis fantasi altid kører i højeste gear, 
vælger landet Baldora, der ligger på planeten 
Tandrin – og Michael knokler Baldora i en hel 
uge. Mandagen efter, hvor eleverne skal frem-
lægge deres projekter, sidder der pludselig en 
ny dreng ved siden af Michael, og han kommer 
med en vigtig oplysning, der får Michael til at 
spærre øjnene op! Har han – endelig – fundet 
en soulmate?

”Michael fra Baldora” (Carlsens Stribede)
Morten Dürr
Illustreret 
af Patrick 
Steptoe
Carlsen, 2012
60 sider

Mindfulness defineres som ’bevidst nærvær’, og det er der 
mange gode grunde til at beskæftige sig med både privat 
og professionelt. Meget fornuftigt gør forfatteren Sabrina 
Justesen Leoni opmærksom på, at mindfulness for børn og 
mindfulness for voksne er to forskellige ting. Øvelser for 
voksne kan ikke bare overføres til børn og unge. Man er 
nødt til at fange børn og unge der, hvor de er – og ikke ud 
fra et voksent tankesæt. Bogen indeholder en introduktion 
til mindfulness (Kap. 1), praksismodeller med mindfulnes-
søvelser (Kap. 2), kapitel 3 og 4 giver en fin baggrund for 
det udviklingspsykologiske grundlag, og det afsluttende 
kapitel 5 giver forslag til en række praktiske øvelser. Det er 
en indlysende god idé at arbejde med at skabe ro i skolen, i 
klasseværelset og i børns og unges hoveder, og der er mas-
ser af gode ideer at hente i denne fine bog, der henvender 
sig til den professionelle, der arbejder med børn og unge.

”Mindfulness 
for børn og unge  
– Teori og praktiske 
øvelser”
Sabrina Justesen Leoni
Dansk Psykologisk 
Forlag, 2012
192 sider

Bents Boganmeldelse

”Pist væk” 
Ellen Holmboe er ved at være en mester i gyserhistorier 

med grumme, grumme slutninger. I ”Pist væk” elsker dren-

gen Oskar, der har en baby-søster 
med ondt i maven, at trylle, og i 
en butik, han aldrig har set før, kø-
ber han en trylleting med meget 
vidtrækkende konsekvenser. Ikke 
mere fra mig – læs den, hvis du 
tør. Ellen Holmboe er rå!

”Pist væk” (Carlsens Stribede)
Ellen Holmboe
Tegninger: Teddy Kristiansen
Carlsen, 2012
45 sider

“Lærelyst og leseglede i skulebiblioteket”
”Lærelyst og leseglede i skule-
biblioteket” er en publikation 
med præsentationer af 11 
skolebiblioteksprojekter i pro-
grammet for skolebiblioteks-
udvikling i Norge i 2011-2012. 
Det er Universitet i Agder, der 
har udgivet publikationen. 
Der kan læses mere på: www.
skolebibliotek.uia.no
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LEDER

Når dette læses er en konflikt forhåbentlig afværget, eller også er vi midt i den 
med alt, hvad det indebærer.

Undertegnede har de sidste uger flere gange tænkt på den tyske filosof Victor 
Klemperers bog ”LTI – Lingua Tertii Imperii”. På dansk ”Det Tredje Riges sprog”. Udgi-
vet på tysk i 1947 og på dansk i 1996. Et uhyre vigtigt værk, der beskriver, hvorledes 
en sprogbrug ganske langsomt ændrer den virkelighed borgerne lever i. Et citat 
fra bogen: ”Ord kan virke som små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes 
ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel.” 
Klemperer beskriver i bogen, hvorledes tyskernes hverdag langsomt ændrede sig i 
retning af et nazistisk styre på grund af det sprog og de ord, som de blev udsat for.

Er det ikke en uhyrlighed at henvise til et værk om, hvorledes et nazistisk dikta-
tur blev til lige her midt i en konflikt mellem KL og DLF?
Læs så følgende. I en kronik i KL’s blad ”Danske Kommuner”, Nr. 1-2013 skriver 
tidligere topembedsmand i KL Jonatan Schloss under overskriften ”Krigen om 
lærernes arbejdstid”:
 ”Man ser de ledende embedsmænd kigge hinanden dybt i øjnene… og den 
ene stiller de andre det helt afgørende spørgsmål: ”Ich frage euch: Wollt ihr 
den totalen Krieg? Jeg spørger jer: Vil I have den totale krig? Vil I have den om 
nødvendigt så altomfattende og radikal, som vi i dag kun kan begynde at gøre 
forestillinger om? Så rejs jer, folk, og lad stormen bryde løs” (frit oversat efter J. 
Goebbels, Sportpalastrede, 1943)”.

I artiklens rubrik skriver en redaktør formentlig følgende: ”Som det vil være 
læseren bekendt, varmes der for tiden op til en af de helt store konflikter på det 
offentlige arbejdsmarked. Nemlig de allierede i KL og regeringen mod aksemag-
terne i DLF og deres vaklende allierede i de øvrige FTF-forbund.” 

”Aksemagterne i DLF”? Så er niveauet da vist lagt!

Det er en gammel sandhed at ord skaber virkeligheden.  På det fagpolitiske og 
politiske område kaldes det spin. Men formålet er med bevidste fordrejninger at 
skabe en anderledes virkelig.
 Hør blot på KL: ”Lærernes arbejdstid skal normaliseres”, ”Ældre lærere forkæ-
les”, ”DLF udfører optisk bedrag”, ”Flere undervisningstimer øger kvaliteten i 
undervisningen”, ”Skolebibliotekarer underviser ikke”, osv., osv.

Michael Ziegler (KL´s chefforhandler og borgmester i Høje Tåstrup) udtaler: ”Jeg 
er meget tilhænger af de nye principper i aftalen. Jeg tror, det er en aftale, der 
er bedre både for den enkelte skoleledelse og den enkelte lærer. Den kan give 
plads til, at ledelsen kan være ledelse, som den er i andre virksomheder. Den 
giver mulighed for, at ledelsen kan ændre strategi undervejs”. Udtalelsen stam-
mer fra 2009 og blev udtalt efter, at Michael Ziegler havde været lærervikar på 
Gadehaveskolen i Taastrup.

Men det var før, at lærerne skulle betale for en folkeskolereform.

Tønder den 13. marts 2013
C. C. Rasmussen
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Danmarks Skolebibliotekarer har fået 
ny hjemmeside

Af Birgitte Reindel, webmaster & 
næstformand i Danmarks Skole
bibliotekarer

Du kan finde vores nye 
hjemmeside på www.skole-
bibliotekarer.dk – eller følg 
os på facebook.

I godt et år har vi i landsstyrelsen 
drøftet vores hjemmeside, som vi 
fandt lidt overvældende, rodet og 
teksttung. Vi syntes også, at det var 
svært at finde grænserne mellem 
vores side og EMU’ens andre sider.
 Vi diskuterede, om vi skulle redi-
gere hjemmesiden, eller om det var 
tid at starte forfra. I løbet af foråret 
blev vi så kontaktet af UNI-C, som 
var i gang med store ændringsplaner 
for hele EMU’en. De ville gerne høre, 
om vi ville blive der, og i så fald ville 
de gerne høre, hvem der skulle være 
vores redaktør.

Enkel, indbydende og klar
På formandsmødet i april 2012 drøf-
tede vi de forskellige muligheder med 

formændene, og det endte med, at vi 
tog beslutningen om at starte forfra. 
Vi ville gerne have en hjemmeside, 
der fremstod enkel, indbydende og 
klar. Derefter fulgte en periode, hvor 
vi kiggede på mange forskellige hjem-
mesider for at finde det rigtige firma. 
Det er åbenbart et flygtigt medie, 
for flere af firmaerne fandtes ikke 
længere. Vi endte dog med at finde 
et firma af en rimelig størrelse, så de 
ikke lige lukker i morgen – og med en 
rimelig let hjemmeside, som vi alle 
kan lære at arbejde med.
 Siden december har et lille 
hjemmesideudvalg (Rie Sørensen, 
Karen Fransen og Birgitte Reindel) 
så arbejdet på at få hjemmesiden 
klar, og selv om alle funktioner 
endnu ikke er helt klar, vil vi gerne 
byde vores medlemmer indenfor i 
vores nye og meget enkle univers. 
Vi har indtil videre valgt en model, 
hvor alle siderne er åbne for alle, for 
vi håber ad den vej ’at reklamere’ 
for foreningen. Er der ting, som vi 
gerne vil holde kun for medlemmer, 
har vi jo stadig medlemskonferen-
cen på Skolekom.

Tak til Bjarne Thostrup
I forbindelse med arbejdet med 
hjemmesiden vil vi gerne takke tid-
ligere næstformand Bjarne Thostrup 
for hjælpen med at få de vigtigste 
elementer med fra den foregående 
hjemmeside.
 Vi håber, I vil tage godt imod den 
nye hjemmeside – og I skal være 
meget velkomne til at komme med 
input, som vi kan tage med i det 
kommende arbejde med siden.
 Vi kan da løfte sløret for, at vi har 
tænkt os et slags nyhedsbrev, man 
kan melde sig til at få tilsendt – må-
ske ikke med egentlige nyheder, men 
snarere med nogle af de tanker, vi 
hver især går rundt med om vores fag 
og vores forening. 
 Jeg vil også lige benytte lejlighe-
den til at erindre om vores facebook-
side, som vi gerne vil have jer alle til 
at være aktive på, når I har tid og lyst. 
Søg på Danmarks Skolebibliotekarer 
og anmod om at blive medlem af 
gruppen – og I skal snarest blive luk-
ket ind i varmen.
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DE STORE  FAGBØGER

Inspirerende faglig fordybelse  

og udfordring til sikre læsere

DE STORE FAGBØGER er overskuelige og beskriver de  

forskellige emner bredt og nuanceret. Serien udfordrer de  

sikre læsere med masser af faglig viden inden for bl.a. historie,  

religion, geografi, biologi, teknik og videnskab. Bøgerne er 

skrevet af danske forfattere og tilrettelagt for elever fra 11 år. 

På fagliglaesning.dk kan du med et  årsabonnement 
hente opgaver til alle titler i serien.

Alle bøger i serien: 
48 sider  kr.139,- ex moms

FAGLIG LÆSNING

8612_Ann_skolebiblioteket_store_fagboeger_210x297.indd   1 28/02/13   12.56
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Af Peter Sis, illustrator og forfatter

En af hovedtalerne på IBBY's 
31. Verdenskongres i Køben-
havn i 2008 var illustratoren 
og forfatteren Peter Sis, født 
i Tjekkoslovakiet, nu bosid-
dende i USA. Forelæsningen 
var dedikeret til 
Jon Amos Komen-
sky (Comenius), 
1592-1670. 

På Børnebogsmessen i Bologna 
tidligere samme år modtog Peter Sis 
Bologna Ragazzi Award 2008 i kate-
gorien ”Non Fiction” for den fornem-
me billedbog ”The Wall – Growing Up 
Behind The Iron Curtain”, der handler 
om opvæksten i Tjekkoslovakiet. Det 
modige forlag CDR-Forlag udgav i 
2009 dette enestående værk – og tak 
for det! 
 I forbindelse med IBBY´s Verdens-
kongres i London sidste år modtog 
Peter Sís H.C. Andersen Prisen for sine 
fremragende og originale illustra-
tioner. I ”Klods Hans” Nr. 1-2013 kan 
man læse Peter Sís´ fornemme tak-
ketale. Nedenfor bringer vi Peter Sís´ 
forelæsning fra 2008 i København. 
Den har tidligere været bragt i ”Klods 
Hans-bladet”. (Red.)

Peter Sis´ forelæsning i Kø-
benhavn 2008:
Det er for ambitiøst at sammenligne 
mig selv med denne store tænker 
og underviser, men jeg kan ikke lade 
være med at være stolt af, at han er 
forfatter af det, som regnes for at 

være den første illustrerede bog no-
gensinde, som blev udgivet for 350 
år siden. Ligesom jeg, blev han født i 
Moravia (nu en del af Tjekkiet) midt i 
en konflikt, som til sidst fik ham til at 
gå i eksil, og alligevel troede han på, 
at verden kunne blive bedre gennem 
læring, uddannelse og bøger …
 Så tilgiv mig, hvis jeg forsøger at 
finde forbindelser mellem denne 
store mand og mit arbejde. Der er 
trods alt ikke ret mange moravianere 
i billedbogsverdenen.

Opvækst
Som barn har du ingen indflydelse 
på, hvor du bliver født. Men selv om 
du ikke ved det – du er kun et lille 
barn – bliver du født ind i historien, 
ind i en historie. Jeg blev født midt i 
århundredet, midt i Europa. Jeg blev 
født netop, som kommunisterne 
overtog Tjekkoslovakiet, men det 
vidste jeg ikke, for jeg var en glad lille 
dreng, omgivet af en kærlig familie i 
den mørke by Prag. 
 Så kolliderede min families historie 
helt uventet med en fjern verdens hi-
storie, og ændrede mit liv for altid. Min 
far, en ung filmskaber, blev indkaldt til 
hæren og sendt til Kina for at under-
vise i, hvordan man laver dokumentar-
film. Han sagde til min mor, at han ville 
komme tilbage til jul (det kom han 
også, men først en del år senere …). 
 I Kina var man ved at anlægge en 
vej gennem Himalaya til Tibet. Det 
ville blive den højst beliggende vej 
i verden. Min far og hans kinesiske 
studerende var midt i at lave en film 
om vejbyggeriet, da et stort stykke 
af bjerget styrtede ned, vejen blev 
blokeret, og filmholdet var strandet 
og fortabt. 

 Al min fars omstrejfen og alle 
hans vandringer førte ham til sidst 
til et møde med Dalai Lama. Jeg har 
skrevet en bog om hans oplevelser, 
som hedder Tibet Through the Red 
Box for at lovprise Tibets magi og 
mystik, som for altid blev en del af 
vores familie. Men allerede som barn 
tegnede jeg de historier, jeg hørte fra 
min far. Måske som en modvægt til 
den kommunistiske indoktrinering, 
jeg fik i skolen.

En vidunderlig periode
Jeg tegnede og tegnede. Jo mere 
undertrykkende den omgivende ver-
den blev, des mere frihed fandt jeg i 
at tegne, i at skabe min egen verden. 
Jeg udsmykkede hele det hus, vi 
boede i, fra top til bund, lyskontak-
terne, køleskabsdøren, stolene. Jeg 
tegnede i skolen, i alle timerne, selv 
matematik og fysik (så spørg mig 
ikke om elektricitet eller om, hvordan 
man tæller). 
 Min tid på kunstskole var en 
vidunderlig periode i mit liv. Livet var 
relativt friere, end det havde været 
med Beatles fremkomst, 'The Sum-
mer of Love' og Prag-foråret. Hvilken 
vidunderlig synergi. Men så rullede 
de sovjetiske tanks ind i Prag, og alt 
brød sammen. Det er svært at se, 
hvad der sker, mens det sker i histo-
rien. Du følger med strømmen og ser 
først ting klart mange år senere.
 Jeg forsøgte at fortælle mine 
historier. Det var svært under det 
stadigt mere undertrykkende regime. 
Det duede ikke at tegne. Maleri blev 
censureret. Tegnefilm lod til at være 
den bedste udvej. Jeg kunne fortælle 
historier i bevægelse! En syv minut-
ter lang tegnefilm tog mig et helt år 

H.C. ANDERSEN-PRISEN 2012 TIL PETER SíS

Orbis Pictus  
– Tegnet ind i verden af Peter Sis
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at lave. Jeg lavede adskillige, og de 
begyndte at vinde priser på filmfe-
stivaler. Det åbnede verden på den 
anden side af jerntæppet for mig.

”Eksportvare”
Da jeg havde vundet ”Den Gyldne 
Bjørn” i Vestberlin, blev jeg en eksport-
vare for Den Nationale Tjekkoslovaki-
ske Filmorganisation. Jeg blev sendt 
til Schweiz, London og Los Angeles. 
 Jeg rejste til Hollywood, det skulle 
kun have været i et par måneder for 
at lave en film, der skulle lovprise 
menneskeligt fællesskab og De 
Olympiske Lege i 1984. 
 Jeg var næsten færdig med filmen, 
da Sovjetunionen og Østblokken 
besluttede at boykotte De Olympi-
ske Lege. Jeg blev kaldt hjem. Men 
jeg ville færdiggøre min film. Og det 
gjorde jeg. Men så turde jeg ikke 
rejse tilbage. Jeg havde overskredet 
min udrejsetilladelse. Svært at for-
klare unge mennesker i dag.
 Dengang besluttede jeg, at jeg 
ville blive vanvittigt succesfuld, så 
jeg – når jeg kom hjem – kunne sige, 
at jeg havde gjort det alt sammen for 
mit land.

Op ad bakke!
Naiv som jeg var, troede jeg, at jeg 
kunne dreje historier ud af min 
barndoms eventyr og omskabe dem 
til bøger og film. Jeg, som ikke var 
vokset op med pizza og baseball! Det 
var op ad bakke!  Netop som jeg 
tænkte, at det ikke ville gå, fik jeg et 
skub af Maurice Sendak. Tak Maurice!
 Forlæggere fandt mine historier 
vildt eksotiske. Jeg udviklede en 
særlig pen- og blæk-tegneteknik, 
som involverede skygger lavet af 

hundredtusindvis af små prikker. Den 
efterlod ingen tid til socialt liv. 
 Jeg fik til opgave at illustrere andre 
menneskers bøger, og redaktørerne 
sagde, at mine ansigter var for euro-
pæiske, at jeg var nødt til at ændre alle 
detaljerne. Det var hårde år. Jeg havde 
ikke noget land og ikke noget pas. 
 Men så efterhånden blev jeg op-
muntret til at lave mine egne bøger. 
Bøgernes personer bevægede sig 
parallelt med mine egne opdagelser i 
den nye verden, jeg var i – mennesker, 
der opdagede og undersøgte gader, 
elevatorer, strande. Og så bøger om 
opdagelsesrejsende, Columbus, Welzl. 
Eksotiske steder som Komodoøerne. 
Steder, jeg gerne ville hen, men i 
øjeblikket kun kunne tegne.

En historiefortæller
Jeg blev gift og fik to børn. Og så 
snart de var født, begyndte jeg at 
lave historier til dem. Jeg kunne 
umuligt fortælle historier på et sprog, 
der ikke var helt mit eget, uden 
forbindelser til min egen barndom. 
Så jeg fortalte mest mine historier i 
billeder. Og jeg forsøgte at tale om 
mennesker, som kunne få os til at 
se tingene på en anden måde, som 
f.eks. Galileo eller Darwin.
 Bøgerne førte til nye vovestykker. 
Flere film, plakater, kæmpemosaikker 
på offentlige steder. Mine børn vok-
ser op. Hvad vil de huske? Jeg ser mig 
selv som en historiefortæller, som 
rejser på den gamle silkevej og digter 
historier ved kaminen. Fortællinger 
om forskellige kulturer, jeg har set og 
forestillet mig. 
 Og nu også fortællinger fra min 
egen barndom, som mine børn kan 
fortælle andre.

Oversættelse: Elin AlgreenPetersen

PS: Jeg var så heldig at møde Peter Sis 
på BolognaBørnebogsmessen i april 
2008, og her fortalte han om det at 
skifte nationalitet. Han føler sig ikke 
som en rigtig amerikaner, men han er 
heller ikke længere tjekke, men så må 
jeg – som han udtrykte det – være ”in 
between”. Han nævnte også, at han 
nok aldrig blev en John Steinbeck som 
forfatter, men det gør heller ikke noget, 
for i kombinationen med både at skrive 
og illustrere er han helt unik. (Red.)

Peter Sis på dansk:
Muren – at vokse op bag jerntæppet. 
CDR Forl ag, 2009
Livets træ. En bog om naturforskeren 
Charles Darwin, CDR Forlag, 2008.
Madlenkas hund. Thorup, 2002.
Madlenka. Thorup, 2000.
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ESSAY 1 MED AFSÆT I BØRNEBOGENS LITTERÆRE PERIODE 1960-2010

Af Bent Rasmussen, forfatter
 

Tynget af tiden ligger fortæl-
leren med sin resignation 
under den varme dyne og 
brænder op sammen med 
sine ufortalte historier. Tiden 
som sådan er et begreb, 
der altid er til diskussion og 
selvransagelse. Også i litte-
raturhistorisk forstand. Ret 
beset oplever vi måske tiden 
som en skov. 

Den opleves som grænseløs, når man 
går i den, mens man på den anden 
side ved, at engang træder man ud 
af den i et uoverskueligt åbent land. 
Jeg forholder mig yderst ydmygt til 
tiden og dermed også til skoven, jeg 
vader rundt i. Gule marker, blå hori-
sonter og mørke tanker. Måske. Men 
just nu kan jeg ikke se nogen ende 
på frodigheden, mens jeg på den 
anden side ikke vil fornægte tidens 
begrænsning.
 Ethvert forløb – også fortællerens 
gang på jorden – må i sit udgangs-
punkt baseres på noget så banalt 
og solidt som en indædt vilje til at 
realisere de ting og sager, man har i 

hovedet. Og viljen må nødvendigvis 
vokse til en drift, inden man som lit-
terær skaber kan gøre noget alvorligt 
ved det.

Det midtjyske Pegasus-føl
Jeg var i min barndom den lykkelige 
ejer af et trykkeri, en sættekasse 
med typer af sprælsk gummi. Altid 
løb bogstaverne ud af hænderne 
på mig og blev i ny og næ væk i 
støvsugeren. Altid manglede der 
e-er , s-er og r-er. Dem var der 
aldrig nok af, når man nu havde den 
frygtindgydende ambition at digte, 
at skrive og trykke siderne fulde af 
noget, der lignede rigtige historier. 
Bogstaverne blev sært levende som 
de gummifyre, de var.
 Arbejdet med at klemme dem på 
plads i de tilhørende metalrammer 
udfordrede ens tålmodighed ud over 
al rimelighed. Og alligevel arbejdede 
vilje, fantasi, indædthed og håndkraft 
godt sammen. Det lod sig alt forlige, 
og det midtjyske Pegasus-føl fløj af 
sted med en tryksag på fire sider, 
som man med sin barnlige frimo-
dighed godt kunne kalde et skrift. 
Solgt blev det til den nære familie i 
et oplag, der sjældent rundede de ti 
eksemplarer. Så hvorfor flæbe over 
nutidens vigende oplagstal, kære 
forlæggere! Der er langt til bunden. 

En ensom kamp
Tidligt erfarede fortælleren i mig, at 
man i sine manuskripters indledende 
anslag med største lethed kunne 
hente personer ind i handlingen. Så 
let, som tælleapparaterne lukker folk 
ind til en fodboldkamp. Den første 
besværlighed var at karakterisere 
dem på troværdig og retfærdig vis. 
Den anden var at bruge de indbragte 
til noget handlingsbefordrende i 
meningsfulde sammenhænge og 
samspil. Det tredje og tit sværeste 
problem lå i det at kunne skaffe sig 
af med dem, skrive dem ud af plottet 
med en logisk pointe i halen.
 Er man så sluppet igennem disse 
små kampe i elfenbenstårnet, kommer 
den omstændighed ind i metieren, at 
arbejdsgiveren, forlæggeren, skal ind 
over med sin ultimative vurdering, der 
i sin respons ofte udtrykker en blan-
ding af litterær bedømmelse og kom-
merciel duelighed. Og når man når til 
skelsår- og alder, hvordan overbeviser 
forlaget så en given forfatter om, at 
nu er nok nok? Om at tiden kræver 
nye boller på suppen? Kan man som 
kreativ sjæl komme dertil, at man i 
udviklingens navn må tage sit gode tøj 
og pakke sig?  Der søges på markedet 
efter nyheder, der ikke er der og ikke 
kommer, fordi tiden går mediet imod. 
Og du har fortjent at blive fritstillet. 

Tiden er en skov 
– Et retrospektivt essay
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 At skrive en fortælling er i sin 
klassiske attitude en ensom kamp, 
der kan koge op og eksplodere i 
en usammenlignelig tilfredsstil-
lelse, hvor man så geråder i en farlig 
tilstand af manglende selvkritik og 
manglende situationsfornemmelse. I 
baghovedet lurer virkeligheden, som 
punktvis slår ned i processen. Hvem 
vil sætte penge i det, du laver, og 
er der nogen, der i videste forstand 
gider råbe hurra eller i det mindste få 
en oplevelse ud af den vare, du har at 
afsætte?

Tidens marketingsinferno
Måske er vi i tidens marketingsin-
ferno og best-seller-kultur kommet 
dertil, at forfatteren må skrive på 
en trend, som er ham fremmed og i 
litterær henseende ligegyldig, men 
livsnødvendig for bogens afsætning 
og dermed overlevelse. Børnebogen 
skal nok klare sig som bog, men kan 
den også leve som litteratur?  Den 
forfatter, der kan vejre som et dyr og 
erkende lugten af smag og behag, 
populisme og den ledsagende 
positionering har altid siddet bedst 
i sadlen.
 Som skrevet står: Den kendsger-
ning er der ikke noget nyt i. Det 
forventes af forfatteren, at han nu og 
da er parat til at give køb på sin skri- Bent Rasmussen
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vestil, sine ideer, sit temperament, sit 
emnevalg og styre sin formåen hen 
imod den kommercielle virkelighed, 
som er udgiverens. Engang for år 
tilbage, da landbruget for 117. gang 
havde en svær tid, spurgte et forlag 
mig, om jeg ikke havde tid og lyst til 
at skrive en roman for børn om det 
at opleve en tvangsauktion på landet 
i Jylland. Opportunt og relevant. 
Det var også i de dage, at et første 
oplag var på mellem femtusinde og 
sekstusinde.
 Det kan være undtagelsen mere 
end reglen, at gudsforgående og 
grafomaniske gemytter insisterer på 
at skrive videre. Og hvad skal det dog 
gøre godt for? Har de slet ikke kigget 
på klokken?

Længsel efter en ny Ole Lund 
Kirkegaard
Og hvor går forfatteren hen, når 
håret gråner, og børnenes sprog 
vokser fra ham? Hvad sker der i en el-
lers produktiv sjæl, når kuglepennen 
definitivt lægges i skuffen? Således 
som Thøger Birkeland (1922-2011) 

formulerede det i et af sine sidste 
julebreve til mig.
 Kan man blive skrivemæt og lem-
pes ud gennem bagbutikken, såfremt 
man ikke længere er værd at se på, 
lytte til eller læse? Og hvis idioten er 
god nok, hvorfor ser vi ham så ikke i 
fjernsynet?
 Enden kan være nær, som be-
gyndelsen er svær. Alle med et vist 
mål af indsigt kan klart fornemme, 
når et nyt talent dukker op. Gode 
debuter har der været mange af i 
dansk børnelitteratur – dengang som 
nu. For en stor dels vedkommende 
bliver det ved debuten. Gyldendal 
har siden 1979 længtes efter en ny 
Ole Lund Kirkegaard, og mere end én 
gang blev et nyt navn udråbt til hans 
efterfølger. Så skuffer det træske mar-
ked med sine alt afgørende salgstal. 
Og man må så på den igen med lys 
og lygte med den fæle bagtanke, at 
børnebogens rolle er meget mindre 
i almenbevidstheden end i de glade 
dage for snart længe siden.
 Apropos Ole Lund Kirkegaard blev 
hans debut i 1967 anmeldt i Politiken 
sammen med Jørn Birkeholms ”nul-
lermænd” og min bog nummer to ”Et 
hul i vejen”. Alle var vi opkomlinge og 
bundtet sammen i en rimelig kort, 
men positiv omtale. Nu kan man 
skrive lange pamfletter om anmel-
dere og deres hærgen, men hvorom 
alting er, skal en børnebogsudgivelse 
i dag være exceptionel eller kontro-
versiel for blot at blive nævnt.

”Hwilken fantasi!  
Hwilken fantasi!”
Den mest præcise mening om en 
anmeldelses karakter og valør har 
jeg fået fra Ole Lund Kirkegaards 
egen mund. Vi sad sammen over en 

flaske rødvin, efter at vi begge havde 
holdt foredrag på et kursuscenter 
nær Vejle, og alt fagligt var på banen, 
mens vi snakkede. Også anmeldelser. 
”Min bedste anmeldelse fik jeg en 
dag hos købmanden,” sagde han. 
”Jeg havde betalt, løftede op i bære-
poserne og gik mod døren. Midtvejs 
blev jeg standset af en hærdebred 
bondemand. Han greb mig i begge 
arme, stirrede mig dybt i øjnene og 
rystede mig og hviskede: Hwilken 
fantasi! Hwilken fantasi! Det er den 
bedste anmeldelse, jeg nogen sinde 
har fået!” Emnet var sat på plads, og 
solen veg i horisonten.
  Få måneder efter var det slut. I 
marts måned 1979 kunne dansk 
børnelitteratur – med eftertryk på 
”litteratur” – notere sig for store 
tab. Den 7. marts døde Leif Esper 
Andersen (1940-1979), et andet 
betydeligt talent og et rart kollegialt 
bekendtskab. Hans helbred havde 
længe været vaklende, og han var 
på det rene med, hvor han var på vej 

Ole Lund Kirkegaard

Thøger Birkeland
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hen. Hans store gennembrud skete 
med romanen ”Heksefeber” (1973), 
som blev præmieret af Danmarks 
Lærerforening. Hvorfor gør de ikke 
sådan noget mere? Er lærerne så di-
gitalt afmarcherede, at de har glemt 
børnebogen? Leif boede i splendid 
isolation syd for Silkeborg. Han 
besøgte os, og vi fik en fornøjelig 
aften sammen, inden han tog afsked 
i døren med replikken: ”Jeg dør sgu 
snart, Bent.” Og sådan blev det. Knud 
Holst ringede til mig på vegne af 
Forfatterforeningens blad ”Forfat-
teren” og udbad sig en nekrolog, 
hvilken jeg påtog mig at skrive.  Knap 
tre uger efter, d. 24.marts, døde Ole 
Lund Kirkegaard. Og samme Knud 
Holst ringede på ny, om jeg ikke også 
kunne nedfælde noget om denne, 
det tyvende århundredes største 
danske børnebogsforfatter. Jeg bad 
mig fritaget, og det var så i orden.

Få år og få udgivelser
I uhyggeligt mange tilfælde strækker 
en børnebogsforfatters karriere sig 
over få år og få udgivelser. Og hvor 
blev de så af? Hæderligt skrivende 
folk som f.eks. Ole E. Christiansen 
(debut 1976), Steffen Jakobsen (de-
but 1979), Iben Melbye (debut 1974), 
Jørn Birkeholm (debut 1967), Aage 
Brandt (debut 1983), Lise Helledie 
(debut 1993) og med dem så mange 
andre. Skrev de sig ud, blev de skæve 
i hovederne, hoppede de ikke med 
på tidens trends, eller mistede de 
bare lysten? Og hvis de lagde bånd 
på sig selv eller mistede motivatio-
nen til at fortælle, hvorfor så?
  I børnebogens gyldne periode 
blomstrede også børneteatrene op, 
drog land og rige rundt og spillede, 
hvor børnene var. For mit eget ved-
kommende blev de en inspirationskil-
de qua de ildsjæle, man mødte, og de 
nye ”arbejdspladser”, der åbnedes for 
skriverkarlene. Her var en ny og frodig 
platform at skrive ud fra. De kollektive 
arbejdsprocesser mellem dramati-
ker, instruktør og spillere fik mig lidt 
væk fra skrivebordets ensomhed. Og 
børneteatrene har det til fælles med 
børnebogen, at de begge kommer ud 
til det enkelte barn i den enkelte skole, 
hvor i det ganske land, det skal være. 
Det mest enestående demokratiske 
og demografisk udbredte kulturtiltag 
for børn nogensinde - kun overgået af 
de danske skolebiblioteker. 

Et første oplag på femtusinde!
”Bent, fortæl om dengang, det første 
oplag var på femtusinde!” sagde 
forfatteren Sally Altschuler til mig 
ved et møde.
 Jeg tror ikke engang, jeg kan 
huske det. 

 Tiden er en tanke værd. Og selv om 
løvet hænger lavt, er der højt til loftet 
mellem skovens træer.
 Du kan røre ved skoven, men ikke 
ved tiden. Den er til alligevel – ofte 
som en hårdtpumpet virkelighed, vi 
bare kaster bag os, inden det går op 
for en, at et stykke af den ikke læn-
gere er til vores rådighed. Derfor kan 
vi jo godt give agt på de herligheder, 
der er givet os. For eksempel littera-
turen, det langsomme og flegmatiske 
medium.
 Fra Berlingske kan hentes et 
hjertesuk fra en, der må ile for at 
være dér, hvor det sner, musikeren og 
sangskriveren Tim Christensen: ”Den 
tendens med, at alt skal gå hurtigere, 
og at vores hverdag består af en 
masse hurtige fix, er jeg ked af. Hele 
fordybelsen forsvinder. Folk sidder og 
sms´er i biografen, fordi de er paniske 
over at gå glip af noget. Men det er 
netop det, man gør. Går glip af noget, 
når man ikke fordyber sig.”
 Hvem bestemmer, at det skal være 
sådan? 

PS: Essay 2 bringes i ”SKOLE
BIBLIOTEKET” Nr. 42013 (maj)!
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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

Peter har arbejde hos pedellen på 

en skole, men går og drømmer om at 

få et helt andet liv. En dag finder han 

en pung fuld af penge. Man kan købe

meget for 50.000 kroner, og Peter behol-

der pengene. Men det skulle han ikke 

have gjort. Kort tid efter opsøger en mand

i læderjakke ham, og Peter bliver hvirvlet

ind i et net af bedrag, tyverier og mord.

Heldigvis bor der en sød pige på 3. sal,

der gerne vil hjælpe, men kan hun?
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LæseLyst 13

Humoristisk krimi. Kunsteksperten
Viggo Nielsen har en skidegod plan!

Sammen med to andre kunstkendere 
vil han ombytte den ægte Mona Lisa med

en kopi og score kassen i Brasilien. Men 
vil det lykkes ham at snyde både det fran-
ske og det danske politi, en brasiliansk
gangster og dennes glubske kone?
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LæseLyst 16

Rosa er en smuk og efterstræbt 
sy-pige i Laksegade i København i

1800-tallet. Mange mænd er vilde med
hende, men hun vil kun have sin Albert.

Han kan til gengæld ikke tage sig sammen
til at fri og købe ringe.
Hendes mest ihærdige tilbeder er en klam,
gammel, rig dommer fra Bredgade. Hun 
er nødt til at komme i hans hus, for hun
skal sy hans datters brudekjole. Da hun 
får nok af hans tilnærmelser og gramseri,
bager hun en giftig kage til ham. Bagefter
hører hun til sin rædsel, at han er død.
Skal hun nu dømmes for mord, og får hun
aldrig sin Albert?
En underholdende, farverig historisk 
roman skrevet i et let, men godt sprog af
Gerd Rindel, der har skrevet mange bøger
for både børn og voksne.
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LæseLyst 17

Kasper og hans venner har længe
lagt planer om en vandretur op på 

en stor gletscher i det øde Grønland.
I sidste øjeblik springer en af vennerne

fra og en fremmed pige kommer med i
stedet.
Kasper er tiltrukket af pigen, men noget er
galt.
Gletscheren gemmer på en hemmelighed.
Det bliver en dramatisk tur,  hvor et fald i
en af de dybe sprækker kan betyde døden
på bunden af en iskold grav.
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En iskold grav
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To unge veninder, Anna og Sophie,
tager til Egypten sammen med

Sophies far, som er en skør arkæolog.
Han skal lede en udgravning i ørkenen,

hvor man vil åbne en grav, som før har
kostet andre arkæologer livet.
I den hede ørken oplever pigerne både
kærlighed, mord og den magiske kraft fra
de nedgravede mumier og deres skatte.
En spændende kærlighedsroman fuld af
magi.

NADIA KADINADIA KADI

Den egyptiske
forbandelse

Den egyptiske
forbandelse
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Serien henvender sig til voksne og utrænede læsere, men kan også bruges i 
folkeskolens ældste klasser. Fra nr. 25 kan bøgerne leveres med mp3-filer på CD.

Se den eventuelt på nærmeste CVU eller læs på www.bibliodan.dk.

Pris pr. bind  kr. 158,40
Med mp3 filer  kr. 396,-
Mp3 filer alene  kr. 238,40

Priserne er uden moms og forsendelse.

Dør der lidt for mange på pleje-
hjemmet, hvor Naomi er sygehjælper? 

En gammel dame, der bor på pleje-
hjemmet, får overtalt Naomi til at kigge

nærmere på dødsfaldene. Og pludselig 
bliver Naomi og hendes kæreste Anders
trukket ind i en drabelig sag med mord 
og millioner.
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Samtidig med at Thomas og Rune
passer deres nyheds-bureau på

Nørrebro, prøver de at finde oplysnin-
ger til deres nazi-arkiver. Men nogen er

meget interesserede i at få fat i deres lister
over nynazister, og Thomas og Rune føler
sig truet.
Samtidig bliver deres praktikant fængslet
for at deltage i en uanmeldt demonstra-
tion, og pludselig er han død! 

En tankevækkende, selvstændig fortsættel-
se til Nyheds-jægerne, LæseLyst 18.
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Hvem er det, der besøger fru Holm
om natten? Det kan vel ikke være den

døde datter, som fru Holm er sikker på
blev myrdet?

Uden at vide det, sætter sosu-hjælperen
Kamma livet på spil, da hun begynder at
grave lidt i sagen. Et gammelt klassebillede
bliver smidt ind ad Kammas brevsprække.
På forreste række sidder der fire piger. 
Hen over brystet på tre af pigerne er der
tegnet sorte kors.
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Af Iben Melbye, forfatter

Forfatteren Iben Melbye 
fyldte 56 + moms i februar, 
og samtidig fejrede hun, at 
det i år er 40 år siden, hun 
fik udgivet sin første bog. I 
de glade anledninger udgav 
hun i februar bogen ”Klemt” 
(Attika), der indeholder for-
tællinger og artikler med stof 
fra forfatterens research i 
fængsler, om kriminalitet og 
straf, konfliktråd, nyreligiøse 
bevægelser og gruppevold.

Bogen består af to hoveddele:
1.  Ti historier og fortællinger fra 

antologier, blade og aviser
2.  Udvalgte artikler fra aviser, 

blade og tidsskrifter, herunder 
tre dele med artikler, kronikker, 
interviews:

     A.  Straf 
Bl.a. om fængsel og konflikt-
råd.

     B.  Ideologi og vold 
 Bl.a. om nyreligiøse bevæ-
gelser, om gruppevold og  
2. verdenskrig.

     C.  Børn og bøger 
Om børnelitteratur, om lit-
teratur i skolen, om forfatte-
rens arbejde.

 Ikke mindst takket være grafiker 
Mia Mottelson, uden hvis store ar-
bejde og idérigdom, denne bog ikke 
ville være lavet. 
 Blandt andet er det hendes idé 
med de små portrætter ved hvert 
indlæg, billeder der er samtidige med 
teksternes tilblivelse.
 Bogen består af to hoveddele: 
 1. Historier og fortællinger fra 
antologier, aviser og blade. 
 2. Udvalgte artikler fra aviser, blade 
og tidsskrifter.
 Bogen viser vekselvirkningen 
mellem de journalistiske artiklers 
virkelighed og fortællingernes fiktive 
virkelighed.

”Klemt” er en meget personlig rejse 
igennem fire tiår, hvor Iben Melbye 
har udvist et mere end almindeligt 
menneskeligt engagement via sit 
forfatterskab, m.m. – og det koster 
naturligvis, men det kan ikke være 
anderledes, når man hedder Iben 
Melbye. Cand.psych. Ida Kock har 
skrevet forord, hvori hun meget 
rigtigt fremhæver, at Iben Melbye 
igennem hele sit forfatterskab har 
haft blik for ”de klemte” i samfundet, 
udkantsmenneskene, som Ida Kock 
meget rammende benævner dem. 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET” har fået lov 
til at bringe Iben Melbyes indledning 
fra jubilæumsbogen og takker og øn-
sker hjerteligt til lykke med de runde 
dage. (Red.)

Iben Melbye:
I anledning af min 70 års fødselsdag i 
februar 2013 og mit 40 års jubilæum 
som forfatter udgiver jeg denne bog. 
 Min debut ”Uro i Lammekøbing” 
udkom ganske vist først i 1974, men 
da jeg skrev bogen i 1973, har jeg til-
ladt mig denne dobbeltfejring.
 Ideen til denne bog var egentlig 
en gammel vens, og han ville stå for 
projektet med arbejdstitlen: ”Det var 
ikke nok med romaner!”  
 Jeg sprang glad til, men han 
sprang derimod fra. Så stod jeg dér. 
Skulle jeg selv overtage eller opgive?
 Det betød, at tiden blev presset, 
men nu ligger bogen her.

”Klemt”
FORFATTEREN IBEN MELBYE FYLDER RUNDT OG FEJRER 40 åRS FORFATTERJUBILÆUM
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Fiktionen krydser virkelig-
heden
 Jeg trives godt i det landskab, hvor 
fiktionen krydser virkeligheden.
 Jeg har skrevet i 40 år, og det er en 
lang rejse, jeg valgte at begive mig 
ud på. I begyndelsen syntes jeg mest, 
det var spændende og sjovt at skrive 
og havde ikke forestillet mig, at jeg 
skulle VÆRE forfatter.
 Fra jeg var helt ung, var jeg opta-
get af de fortabte, af dem, der faldt 
på den forkerte side af kridtstregen. 
Min nysgerrighed har altid drevet 
mig til at finde historierne og skæb-
nerne bag den streg. 
 Det var ikke tilfældigt, at jeg som 
ung var dybt optaget af Dostojevski, 
og ikke mindst af hans roman ”For-
brydelse og straf ”.  Men samtidig var 
jeg også bidt af det absurde teater i 
1960’erne og hørte alle Beckett- og 
Ionesco-hørespillene i radioen eller 
læste dem. Blandingen af skævhed 
og realisme i det tilsyneladende 
absurde betog mig.

En drivkraft
Mit engagement i omverdenen er 
en drivkraft for mig til at skrive, men 
engagement skaber ikke nødvendig-
vis en god historie. 
 For mig skal gnisten til en historie 
tændes indefra, som reaktion på 
noget udefra, som en streng, der 
bliver slået an. Og forhåbentligt kan 
engagementet og tilbagespillet fra 

mit eget liv være en styrke. 
 Historien er det overordnede, og 
processen med sproget blev gennem 
årene mere og mere vigtig. 
 Når jeg ser tilbage på essensen af 
mine skriverier, så bliver det tydeligt, 
at jeg har været meget optaget af 
mennesker i klemme, mennesker 
under pres, marginaliserede grupper, 
optaget af gruppepres og gruppety-
ranni. Og hvad sker der i totalitære 
grupper?
 Mennesker, der ikke selv kan for-
svare sig, forklare sig, har jeg haft lyst 
til at give en stemme. 
 Og jeg har forsøgt at forstå, hvor-
dan opstår aggressioner og vold. 
 Jeg har ofte arbejdet med en 
større research, altså noget udenfor 
mig selv. Så fyldes min baghave af alt 
muligt, stort og småt, tykt og tyndt, 
mørkt og lyst, og alt det stof skal ind 
i mit eget hus, op og ned ad trap-
perne, ned i kælderen, ind på de små 
kamre og ind i de lyse stuer, på loftet 
og ud på tagterrassen. 
 Til sidst kommer der forhåbentligt 
en lille blomst op ude i min forhave, 
som jeg håber, nogen har lyst til at 
plukke.
 Efterhånden har jeg kunnet se, 
hvorfor jeg er gået så kraftigt løs 
på virkeligheden og har beskrevet 
og gendigtet den, omdigtet den og 
digtet ud fra den. 
 Alt dette søger jeg at opnå gen-
nem en kombination af: Ren fiktion.

Fiktion i form af omdigtet dokumen-
tarisme. Direkte benyttet dokumen-
tarisme.

Min umådelige nysgerrighed
Min nysgerrighed efter hele tiden at 
lære og at forstå mere, skubber mig i 
favnen på såkaldt realistiske historier. 
Hvad er historien inde bag den tilsy-
neladende historie? Det provokerer 
og udfordrer mig, og jeg kan blive 
høj af at lave research midt i alt det 
slid, som det jo også er. Ikke mindst 
fordi jeg ofte vælger mørke miljøer, 
hvor man skal være yderst skærpet 
følelses- og tankemæssigt for at nå 
tørskoet i land. Det giver mig et kick 
at færdes på de mørke, snoede og af 
og til sumpede stier.
 Det er min umådelige nysgerrig-
hed, der driver mig som forfatter.
 Jeg er vild med, at det handler om 
her og nu i en form for virkelighed. 
At komme ind i den tilstand og den 
verden, som jeg skriver om – det er 
det, der for mig gør forskellen på at 
være forfatter og debattør.
 Det er spændende og vigtigt at lave 
research, men når man har været ude 
og lyttet, skrevet notater og båndet, 
så må man lægge stoffet til side, så 
må man selv til, der skal ske noget i en 
selv, og man skal transformere stoffet, 
ikke bare kopiere. Man skal sparke sig 
videre op fra den affyringsrampe, som 
researchen er. Ellers hæver bogen sig 
aldrig op over reportagen.
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 Man kan ikke skrive virkeligheden! 
Forsøger man at flytte den direkte 
over på papiret, bliver alt fladt, og en 
roman fører det jo ikke til.
 Men jeg kræver altid af mig selv, at 
oplysninger og detaljer er korrekte 
og  præcise.
 Efter en stor research laver jeg en 
ramme, som er min opfattelse af en 
slags virkelighed. F.eks. fængslet, 
mooniernes hverdag. Når detaljerne 
og kulisserne er i orden, kan jeg 
bevæge mine personer frit rundt i 
min historie.
 Af og til er der bipersoner, der nær-
mest er portrætter fra virkeligheden, 
men mine hovedpersoner er aldrig 
direkte portrætter. På den anden side 

kunne jeg ikke have lavet mine ho-
vedpersoner, f.eks. i fængselsbøger-
ne, i ”Moonie” og i ”Ramt” uden et tæt 
samvær og samarbejde med nogle 
virkeligt eksisterende mennesker. 
 Jeg har forsøgt at sanse dem og de-
res univers med mit modtagerapparat 
og derudfra lave autentiske personer, 
der passer ind i min historie.
 Mit største ønske er så at få perso-
nerne til at fremstå ægte – autentiske. 

Sproget
Man kan aldrig direkte afskrive bånd 
i en roman eller novelle. Og man kan 
ikke uden videre citere de interviewe-
des sprog. Man skal sanse karakteren 
og nerven i det. Det bliver en usand 

oplevelse, hvis man ikke skriver med 
en følelsesmæssig styrke. 
 Der er stor forskel på at sidde og 
tale sammen, og på at føre spro-
get over i en historie. Jeg har altid 
måttet lytte mig langt ind i den 
interviewedes sproglige univers, (ex 
fangens, mooniens, bankrøverens, 
den røveriramtes), og så genskabe 
det sproglige univers, sådan som jeg 
har oplevet det, opfattet det. 
 Desuden er det under lange sam-
taler lige så vigtigt med de andre 
’sprog’: Kropssproget, mimikken, 
pauserne. Alt det, der ikke bliver 
sagt. Også det, der bliver sagt, fordi 
den interviewede tror, at interviewe-
ren gerne vil have det svar.

Iben Melbye (f. 1943), fra 1952-1954 bosat i Norge, student i 1961, 
fra 1963-1968 igen bosat i Norge, bibliotekar fra Norges Biblioteks-
skole i 1996. Debut med Uro i Lammekøbing i 1974. I 1988 udkom 
Moonie, der handler om den 20-årige dansker Michael. Under et 
sommerferieophold i San Francisco bliver han kontaktet af Moon-
bevægelsen. Først er han skeptisk, men ender med at underkaste 
sig totalt. Det ender til sidst med, at hans opskræmte familie lader 
kidnappe. Iben Melbye har udgivet 19 bøger for børn, unge og/
eller voksne på flere forskellige forlag og har fået arbejds- og 
rejselegater fra Statens Kunstfond m.fl., bl.a. Poeten Poul Sørensen 
og fru Susanne Sørensens Legat.
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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 skrive 
og redigere og har lyst til at være 
opsøgende mht. relevant bladstof, og 
det vil også være en fordel, men ikke 
et krav…

•   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 hjemme-
side

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.

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.
Yderligere oplysning vil kunne fås 
hos formanden for Kommunikations-
udvalget Karen Fransen på tlf.  
41 67 80 05 og hos bladets nuvæ-
rende redaktør Bent Rasmussen på 
tlf. 61 67 56 34

Ansøgning sendes til Karen Fransen, 
Kroghsvej 24 E, 8600 Silkeborg –  
E-mail: karen.fransen@skolekom.dk  
– inden 1. maj 2013.

ANNONCE

 Skolebiblioteket  
søger ny redaktør
” ”

Danmarks Skolebibliotekarers bladredaktør gen-
nem 22 år, Bent Rasmussen, stopper som redak-
tør af en lille, men vigtig del af verdenspressen, 
”Skolebiblioteket”, ved udgangen af 2013.
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Af Bent Rasmussen, redaktør af ”SKO
LEBIBLIOTEKET”

Forlaget Alrune har til huse 
på herregården Krengerup, 
der ligger midt i de vestfyn-
ske skove mellem Glams-
bjerg og årup. Krengerup 
har været i slægten Rantzaus 
eje siden 1770 og drives i 
dag som et traditionelt land- 
og skovbrug. På herregården 
finder man også Skoda-mu-
seet og Hørvævs-museet. I 
et fhv. Kurt Thorsen-vinlager 
har Alrune indrettet sit store 
lager. ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
besøgte forlagsleder Gorm 
Nielsen en solrig, men sne-
kold dag i december 2012.

Sidste nyt! 
Special-pædagogisk forlag har netop 
pr. 1. januar 2013 købt Alrune. Det 
betyder, at Alrunes bøger fremover vil 
blive ekspederet fra ekspeditionen på 
Special-pædagogisk forlag. Alrune-
bøgerne bliver integreret i www.
spf-herning.dk  så hurtigt som muligt. 
I overgangsperioden kan man bestille 
Alrune-bøger på alrune@spf-herning.
dk eller på www.alrune.com
 Forlaget Alrune fortsætter som en 
selvstændig redaktion med Gorm 
Nielsen som redaktør og daglig leder.

Forlaget Alrune
Iflg. forlagets hjemmeside udgiver 
Alrune bøger, der skal handle om no-

get. Det skal være levende, vedkom-
mende historier om ømme punkter, 
om sejre, om nederlag, om at glæde 
sig og om at være bange, men først 
og fremmest skal det være histo-
rier, som lukker op for erkendelse, 
indlevelse og fortrøstning i stedet 
for at lukke i afmagt – vel at mærke 
på et realistisk grundlag i forhold til 
historiens univers.

Infocom
Infocom, som forlaget oprindelig 
hed, udgav som den allerførste 
bogen ”Min bog”, som Gorm Nielsen 
lavede sammen med sin daværende 
kompagnon, Per Midtgaard. Det var 
en aktivitetsbog, som henvendte sig 
til børn, der skulle begynde i skolen. 
Den solgte man i 33.000 eksemplarer, 
og så var vi jo ligesom i gang, som 
Gorm Nielsen udtrykker det.
 Herefter gik man over til at udgive 
bøger til læsetræning, fordi Gorm 
Nielsen med sin lærererfaring så et 
stort og tydeligt behov hos de børn, 
der havde svært ved at lære at læse. 

”Hø på hylderne”
Daværende undervisningsmini-
ster Bertel Haarder talte engang i 
1980´erne om ”hø på hylderne”, og 
det følte Alrune sig meget udfordret 
og provokeret af, og Gorm Nielsen 
mener, at forlaget i høj grad har 
bevist, at letlæsningsbøger godt 
kan have en høj kvalitet. På forlagets 
hjemmeside kan man fx læse følgen-
de: ”"En letlæsningsbog er en bog, der 
er let at læse for den, der læser den" er 
der engang en klog mand, der har sagt. 
Læsning er en individuel størrelse! Med 
det i tankerne er vores målsætning at 

udgive bøger, der får børn til at læse. Vi 
følger læseudviklingen fra skolestarten, 
og vores bøger stimulerer og vedlige
holder læselysten hos børn i skolen.” 

”Jeg føler, at Alrune i høj grad har 
medvirket til, at letlæsningsbøger er 
blevet anerkendt som kvalitetslitte-
ratur. Det er ikke ”hø på hylderne”, og 
der er behov for et bredt spektrum af 
litteratur,”
siger Gorm Nielsen

Historiebøger
Også historiebøger har Alrune haft 
– har – på programmet, bl.a. en serie 
på 5 bøger skrevet af Karsten Kjer 
Michaelsen og med fotos/illustratio-
ner af Lars Skaaning m.fl. ”Stenalder 
– jægeren bliver bonde”, ”Jernalder 
i Danmark og Gudme”, ”Bronzealder 
– imellem sten og jern”, ”Vikingetid 
– Danmark midt i verden” og ”Mid-
delalder – Kirke og adel, borger og 
bonde”. Alle historiebøgerne frem-
træder meget indbydende og flotte 
med en fornem formidling af stoffet. 

PORTRÆT AF FORLAGET ALRUNE

"En letlæsningsbog er en bog,  
der er let at læse for den, der læser den!"
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Udgivelsen af historiebøgerne var 
faktisk lidt af en provokation. Vi ville 
– fortæller Gorm Nielsen – gerne 
lave nogle fortællende historier frem 
for det kildekritiske historiesyn, som 
florerede en overgang.

På hjemmesiden kan man læse, 
at I er et forlag, der følger godt 
med i den pædagogiske udvik-
ling i skolen. Hvordan gør I det?
”Jeg føler, at jeg stadig er med på, 
hvad der foregår i skolen, bl.a. er jeg 
lige blevet certificeret som tilsynsfø-
rende ved privatskoler. Jeg er tilsyns-
førende for Køng Idrætsfriskole. Jeg 
var også med i et projekt, mens jeg 
var i Nordjylland, og det gik bl.a. ud 
på at sætte fokus på det enkelte barn, 
og det er jo stadigvæk en superak-
tuel problematik i folkeskolen.”

Man kan også på forlagets 
hjemmeside få et kursus i læse-
forståelse?
”Ja, vi har udarbejdet et læsekursus til 

Josefine Ottesens ”Drageherren-se-
rie”. Christina Staalgaard har udarbej-
det det i samarbejde med mig – og 
det viser sig, at mange børn har lært 
at læse med ”Drageherren”, der er for-
laget ubetinget største succes. Den 
er solgt i et astronomisk antal, og den 
sælger fortsat hver eneste dag.”
Læsekursusmaterialet består af to 
mapper: en mappe med opgaver, 
som opdeler læseprocessen i 3 dele 
og en mappe med Ordkort, Viklekort 
og et Gulvdomino. Man skal også 
bruge Alrunes hjemmeside.

Palle-bøgerne
Den ferme læselet-skriver Jørn 
Jensen har skrevet o. 40 bøger om 
Palle og hans far for Alrune. Palles 
far skal prøve alt muligt, og han 
vil gerne være ung med Palle. Han 
prøver fx at køre på rulleskøjter 
og ski, han spiller golf og fodbold, 
og ofte går det galt for Palles far. 
Heldigvis kommer der altid en sjov 

historie ud af det, og i virkelighe-
den er det Palles far, der er seriens 
hovedperson. Bøgerne om Palle og 
hans far kan læses, så snart man har 
lært at læse, og de rummer masser 
af fine sproglige udfordringer. Claus 
Bigums streg hjælper godt til med 
at gøre serien til en indbydende og 
sjov læselet-serie. Til Palle-bøgerne 
har Karin Erbo Jensen udviklet læse- 
og skrivekurser.

Ungdomsbøger
Også ungdomslitteratur er på Alru-
nes program, bl.a. har Linda Lassen 
skrevet et par gedigne romaner, ”I 
vægtens tegn”, der handler om ano-
reksi, og ”Bag volden”, der handler 
om nogle begivenhedsrige som-
meruger i den 16-årige Gry`s liv. Hun 
har mistet sin bedste veninde af en 
overdosis, og kæresten er skredet, 
men arbejdet med voldspillet og 
venskabet med Anders bringer 
hende videre. 
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Gendigtninger
Josefine Ottesen har på flotteste vis 
gendigtet H.C. Andersens ”Snedron-
ningen” med utroligt smukke illustra-
tioner af Emil Landgren, og desuden 
har hun gendigtet ”Skarnbassen” 
og andre historier af H.C. Andersen. 
Hans Høygaard har illustreret.

”Den tossegode skomager”
Kirsten Mejlhede har skrevet det 
flotte eventyr ”Den tossegode 
skomager” med illustrationer af 

Lilian Brøgger. Eventyret handler om 
en fattig skomager, der virkelig er 
tossegod. Han hjælper de fattige og 
reparerer deres fodtøj gratis. Desvær-
re evner han ikke at kræve penge af 
de rige bønder, og det er hans kone 
meget utilfreds med. En vinterdag 
redder han en nøgen mand, der lig-
ger afkræftet ved et lille kapel. Denne 
tavse fremmede, der måske er en 
engel, bliver hos skomagerfamilien, 
og alt begynder nu mirakuløst at gå 
fremad. Skomageren bliver velhaven-
de, men han ændrer også karakter... 

Teseus
Teseus er en figur fra de græske my-
ter, og om ham har Josefine Ottesen 
foreløbig skrevet 3 af 5 bøger i en 
serie, der bli-
ver illustreret 
af Christian 
Højgaard. I 
”De tre porte” 
skal Teseus 
finde sin far, 
som er konge 
i Athen. Det 
er en farlig 
rejse, hvor 

han skal passere de tre porte til de 
dødes rige, og i ”Kongens søn” er 
Teseus kommet til Athen, men ingen 
vil tro på, at han er kong Ægæus søn. 
 ”Medeas onde plan” handler om, 
at Heksen Medea vil gøre alt for, at 
Teseus ikke bliver konge i Athen. 
Historierne om Teseus er en yderst 
velskrevet serie.

Seriesynenergi
Alrune har været meget optaget af at 
lave serier, det giver ”seriesynenergi”, 
mener Gorm Nielsen. Det er nemlig 
efter hans mening vigtigt, at børn 
lærer en person at kende, enten det 
nu er Rune, 
Leif, Palle, 
Ane, Peter 
Pirat, Roselil, 
Hilde, Anya, 
Drageherren, 
Sigurd…
 Alrunes 
politik på det 
skønlitterære 
område er 
altså primært letlæsningsbøger, men 
man udgiver også bøger for mellem-
trinnet, krimier og spændingsbøger 
og ungdomsbøger. Vi har – siger Gorm 
Nielsen – fået os godt placeret, og 
det er mit 
indtryk, at Al-
runes bøger 
står tæt på 
skolebiblio-
tekerne. Vi 
lægger også 
stor vægt 
på billed-
siden, der 
skal kunne 

Forlægger Gorm Nielsen er født i 1952 i Viborg og blev lærer i 1977 fra 
Silkeborg Seminarium.  Han var lærer frem til 1988, hvor han blev vice-
skoleinspektør på Glamsbjergskolen. Gorm Nielsen har taget 1. del af en 
cand. pæd. psych.-studiet Fra 1994-1996 var han konsulent for specialun-
dervisningen i Glamsbjerg kommune, men siden 1996 har han arbejdet 
med forlaget på fuld tid. Forlaget hed oprindeligt InfoCom og havde til 
huse i Sæby. Gorm Nielsen stiftede det i 1985 sammen med Per Midtga-
ard, men fra år 2000 har Gorm Nielsen stået som eneejer af Alrune. I 1988 
købte Infocom Bent B. Nielsens forlag Alrune og solgte navnet Infocom 
til et sønderjysk firma, der gerne ville købe navnet. Gorm Nielsen er med i 
Forlæggerforeningens forretningsudvalg og formand for FUI.
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og så ryger noget af vores backli-
stesalg. Desuden er der lagt utrolig 
mange besparelser ind over skolerne, 
der simpelt hen ikke har de samme 
ressourcer at købe for længere.”

Månedens tilbud?
”Lige nu er der ikke hausse i noget 
som helst, men der har været en 
god respons på månedens tilbud 
igennem årene. Det kan imidlertid 
undre mig, at nogle skoler fx mangler 
et bind i en serie. Det kan virke lidt 
tilfældigt, synes jeg, men det kan 
månedens tilbud somme tider rette 
op på. Jeg oplever også, at skoler 
først nu køber en af vores letlæs-
ningsserier, og det er de naturligvis 
velkomne til.”

Forfatterstalden?
”Vi har 54 forfatter i stalden, og jeg 
er naturligvis glad for dem alle, men 
Josefine Ottesen er alligevel noget 
helt særligt for mig og Alrune. Jeg 
næsten stalkede hende pr. telefon i 
3 dage i træk, før hun sagde ja til at 
skrive en fantasyletlæsningsserie for 
mig – og det blev så til ”Drageherren”. 
Hun har simpelt hen i kraft af sine 
bøger fået enormt mange børn til at 
læse. Først udgav vi fx ”Drageherren” 
i 11 bind, men så samlede vi dem i 3 
bindsudgaver, og det bevirkede sjovt 
nok, at også eleverne i 5.-6. klasserne 
begyndte at låne dem.”

Børnebibliotekarernes Kultur-
pris
I 2004 modtog Josefine Ottesen og 
de to illustratorer Niels Bach og Hans 
Høygaard Børnebibliotekarernes Kul-
turpris for den fine letlæsningsfanta-

”læses” af børnene, så man næsten kan 
opfatte, hvad der står i teksten.”

Dem fra sjette og syvende
Gorm Nielsen fremhæver også gerne 
Trine Juul Hansens bogserie ”Dem 
fra sjette”, der handler om en flok 
drenge og piger i en helt almindelig 
sjette klasse, men der kan hurtigt 
ske ting og sager i klassen, der får 
vendt alting på hovedet. Faktisk er 
det ikke altid nemt at være tolv år - 
og at skulle opføre sig sådan, som 
alle andre helst vil have det! Og dem 
fra sjette kommer i syvende, bliver 
teenagere, og alting forandres. Man 
forandres selv, og det kan være hårdt 
arbejde at lære sig selv at kende igen 
på en helt ny måde.
 Mange af vores bøger handler 
om marginalbørn, fremhæver Gorm 
Nielsen, fx Hans Chr. Hansens Leif 
med illustrationer af nu afdøde René 
Terney. “Leif-bøgerne” handler bl.a. 
om at lyve, dårlig samvittighed, 
døden, mobning samt en lang række 
andre temaer. Hans Chr. Hansen 
skriver fortsat om Leif, men nu med 
Claus Bigum som illustrator.

Salg af bøger?
”Meget af vores salg foregår nu som 
online-salg. Vi har tidligere sendt 
breve ud til skolerne – o. 2.400 breve 
– men i dag er der ikke længere sær-
lig stor respons på brevene. Vi bruger 
naturligvis også mailen, men jeg må 
desværre konstatere, at lige netop 
et forlag som vores er blevet ramt 
af den økonomiske krise. Når der 
nedlægges o. 500 skoler, så bliver de 
nedlagte skolebibliotekers materialer 
båret ud på de eksisterende skoler, 

syserie ”Drageherren”, der er udgivet 
af Alrune, og som henvender sig til 
elever i 2.-3. klasse. Serien er i øvrigt 
solgt til både Norge og Sverige.

Hvordan markedsfører du Alru-
nes produkter?
”Det gør jeg først og fremmest pr. mail 
og på diverse udstillinger i forbindelse 
med konferencer. Jeg har også brugt 
skolebesøg, og tidligere har jeg faktisk 
haft en bogsælger i Jylland. Jeg vil 
også til at deltage på BogForum igen. 
Det, jeg så i Bella Center i november, 
var rigtig flot og godt.”

E-bøger er en ret stor proble-
matik lige nu. Hvad gør du?
”Vi har valgt at lægge o. 25 bøger på 
Publisheren, og så arbejder jeg på 
at samarbejde med en række andre 
forlag. Det vil være godt at ligge på 
en af portalerne, der retter sig til 
skolerne. Det er helt klart et problem 
mht., hvordan vi skal tjene penge på 
E-bøgerne. Udlånene på biblioteker-
ne giver næsten ingenting, så vi skal 
ind og ligge på en platform, så de 
kan sælges til skolerne som et abon-
nement. Det er helt givet, at man 
kommer til at læse bøger på denne 
måde, og det kommer til at tage mar-
kedsandele fra de analoge produkter. 
Det bliver en svær balancegang.” 

Hvad er den største forlags-
mæssige udfordring lige nu?
”Det er, at jeg rent faktisk søger et 
samarbejde med et andet forlag, og 
jeg er ved at få lavet en aftale med et 
forlag, der er interesseret i at overta-
ge Alrune, og jeg skal selv følge med.” 
(Se mere ovenfor!) 
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Af Jakob Høgh Sørensen, bachelorstu
derende på litteraturvidenskab.  

Den læreruddannede Kevin 
Japsen skriver normalt lyrik, 
men debuterer nu med en 
ungdomsroman, der sprog-
ligt sprudler, men desværre 
halter i udfoldelse af og 
tyngde i handling.

I Kevin Japsens kortroman Blå øjne 
døjer teenageren Victor med de 
typiske, men dog ikke mindre proble-
matiske kvaler, der gør sig gældende 
for netop denne besværlige periode 
i livet: den ugengældte forelskelses 
hjertesmerter, en dødirriterende lil-
lesøster og pinlige forældre. Samtidig 
begynder en ny dreng i klassen, Paco, 
og han er tilsyneladende fuldstændig 
perfekt og modtager straks samtlige 
af klassens pigers udelte opmærk-
somhed til stor frustration for Victor. 
 Victors ambition bliver hurtigt at 
sikre sig Pacos venskab i håb om, at 
Pacos sociale succes kan smitte af 
på ham. Snart sidder han på Pacos 
store værelse i et stort hus indehol-
dende alt, hvad et teenagehjerte kan 
begære og får guitarundervisning af 
Paco – for Paco kan selvfølgelig spille 
guitar og synge, så samtlige pigehjer-
ter smelter. Langsomt går det dog op 
for Victor, at Paco skjuler noget. 
 Det er et (måske lidt for) klassisk 
greb, som Japsen benytter sig af med 

lade det perfekte afsløre sig som 
uperfekt; den tilsyneladende virkelig-
gjorte drømmeverden, som Paco lever 
i med Playstation, skinnende guitarer 
og regelmæssige fester, er i virkelighe-
den et skalkeskjul for, at denne verden 
også er fuld af mørke skygger.  
 Japsens romanfortælling er skrevet 
med sikker hånd, men den bliver lige 
lovlig tyndbenet og lidt for kort, når 
man tager de emner i betragtning, 
som romanen skildrer. Forsømmelse, 
stofmisbrug og seksuelt overgreb – 
det er tungtvejende sager, der sniger 
sig ind i romanen. 
 Romanens personer bliver 
ikke rigtig foldet ud og kom-
mer til at stå som en smule 
hule og tegnefilmsagtige 
uden særlig meget psykolo-
gisk dybde. Og netop dette 
faktum harmonerer i min 
optik ikke særlig godt med 
ovennævnte emner, som ro-
manen kredser om. Roma-
nen byder på lidt for lette 
løsninger på de problemer, 
den rejser, så selv om plot-
tet er ganske velturneret 
løfter det sig aldrig rigtig 
op i højderne. 
 Og det er og bliver en 
stor skam, at handlingen 
halter, for hu-hej for en 
herlig skrift, som Japsen 
serverer. Sproget emmer 
af egensindighed, komiske 
krumspring og sindrighe-
der. Japsens sproglige tæft 

forlener romanen med flow, rytme 
og lethed, som de færreste roma-
ner, som jeg har haft til anmeldelse, 
besidder. Alene af den grund er jeg 
villig til at se bort fra en lang række af 
de ovenfor anførte kritiske bemærk-
ninger og som slutnote tilføje, at jeg 
meget gerne modtager flere bøger 
fra sprogbetvinger Japsen.  

”Blå øjne”
Kevin Japsen
Forlaget Facet, 2013
120 sider.

JEG HAR LIGE LÆST…

”Blå øjne”  
af Kevin Japsen
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Af Aksel Grønvall, skolebiblioteks
konsulent i IkastBrande Kommune

Politikerne i Ikast-Brande 
kommune godkendte i 
foråret 2012 den af skole-
forvaltningen udarbejdede 
IT-handleplan og bevilgede 
midler til indkøb af compu-
tere til alle elever og lærere 
på kommunens skoler. 

Forventningerne fra politikerne var 
også helt klare, nemlig at dette var 
en engangsbevilling og IT-satsningen 
skulle kunne afspejle sig entydigt i 
den daglige undervisning bl.a. ved 
et ændret indkøb af de didaktiske, 
semantiske og funktionelle læremid-
ler, således at der sker et øget indkøb 
af online baserede materialer 
 I løbet af august – oktober måned 
2012 blev computerne klargjort af 
kommunens IT-vejledere og udslu-
ses til elever og lærere på kommu-
nens skoler. 
 De tekniske strategier til håndte-
ring af alle disse maskiner på sko-
lerne var selvfølgelig på plads og har 
i de første par måneder af skoleåret 
fået deres ilddåb.
De første satsninger på indkøb af 
digitale læremidler har igennem 
de sidste 3 – 4 bl.a. været på skole-
bibliotekernes dagsorden og med 
indførelse af denne nye IT-strategi i 
kommunen har disse indkøb fået en 
helt ny betydning, som nu skal ind 
i en ny strategi. Dette er især også 
blevet tydeliggjort i disse tider, hvor 
udbuddet af digitale læremidler 
mere er præget af kvantitet end 

kvalitet, takket været de ministeri-
elle tilskud.
 Siden skoleårets start har skolefor-
valtningens konsulenter arbejdet på 
højtryk med at få opkvalificeret indsat-
sen omkring brugen af IT i undervis-
ningen. Vi har udarbejdet Målhieraki 
for ”IT og udvikling af pædagogiske 
læringsmiljøer”, hvor forskelige 
elementer indgår både fra IT-hand-
leplanen, byrådets visioner omkring 
IT-satsningen og inklusion samt det 
vigtigste af alt, nemlig inddragelse af 
kommunens IT-vejledere, skolebiblio-
tekarer og læsevejledere med henblik 
på udmøntning af Målhierakiet
Fundamentet i Målhierakiet er: 
•  Uddannelse af medarbejdere
•  Etablering af kommunale fagfag-

lige netværksgrupper
•  Servicering af hardware/teknik
•  Udvikling af Læringscentre på 

skolerne
•  Koordineret indkøb af digitale 

læremidler
•  Inddragelse af elever som super-

brugere

I disse tider er det ikke nemt af få hele 
kabalen til at gå op, med de manglen-
de afklaringer omkring Folkeskolefor-
lig, arbejdstidsaftaler, ny bekendtgø-
relse for skolebibliotekerne, CFU’ernes 
satsning på online materialer, DDB, 
Kombit samt andre forhold, der snart 
hører den gamle verdensorden til.
 Ikast-Brande kommune har igang-
sat en meget spændende proces, 
hvor mange faktorer er i spil, og hvor 
vi som skolebibliotekarer skal finde 
vores egen nye faglige identitet i 
forhold til de nye digitale og gamle 
analoge læremiddeltyper, vi skal 
nytænke vores formidlingssituationer 
og især vores formidlingskanaler. 
 Vi skal have fokus på skolebiblio-
tekets kulturelle og læringsmæssige 
praksis som et værested, lærested og 
værksted, der samler det bedste fra 
den analoge og digitale verden. 
 Og så skal vi have defineret, hvilke 
fælles opgaver vi har sammen med 
IT- og læsevejlederne, samt vores 
lokale Folkebibliotek. 
 Tjoh, det bliver ikke kedeligt.

”KONSULENT-KLUMMEN”

Et øjebliksbillede i en  

dynamisk tid
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Er der mobning i klassen? Kliker? Grimt sprog? Eller vil I bare 
gerne være på forkant og forebygge, at det kommer til at ske?
 
Et positivt læringsmiljø, hvor alle er inkluderet, er af afgørende 
betydning for elevernes læring.
 
Med Classbuilding & Teambuilding får du hundreder af korte, 
meget strukturerede aktiviteter, der styrker elevernes følelse 
af at høre til og være en del af fællesskabet.
 
Du kan læse meget mere om Classbuilding  
& Teambuilding på alinea.dk.
 

med Cooperative Learning strukturer
– en investering i trivsel og bedre læring

Classbuilding & Teambuilding
med Cooperative Learning strukturer 

Denne bog henvender sig til alle, der underviser – i grundskolen, på 
ungdoms uddannelserne eller i andre sammenhænge – og som ønsker at 
fremme et positivt læringsmiljø med inklusion af alle elever. 
Den indeholder et væld af helt konkrete aktiviteter, der kan vende op og ned 
på stemningen i klassen, styrke den indbyrdes tolerance og lære eleverne at 
forholde sig nysgerrigt og tillidsfuldt til hinanden. 

Med 5 -10 minutters Classbuilding og Teambuilding et par gange om ugen 
vil du ikke alene styrke motivation og arbejdsglæde hos eleverne. Du vil også 
hjælpe dem med at træne helt konkrete samarbejdsstrategier til gavn for det 
faglige arbejde. 

Bogen er bygget op om et antal af Kagans Cooperative Learning  strukturer 
med en lang række af ideer til indhold og masser af kopiark lige til at bruge 
i klasserne. Hermed får danske lærere nu adgang til mange hundrede 
 Class building og Teambuilding muligheder – og inspiration til selv at finde  
på flere.

En vigtig ingrediens i Classbuilding og Teambuilding er gode spørgsmål. 
Derfor har bogen en netdel, hvor du kan finde ca. 400 spørgsmål opdelt i 
overordnede temaer til anvendelse med en række af strukturerne.  
Brug dem. De er en væsentlig del af bogen. 

Find netdelen på www.classteam.dk

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, skaber af 
Cooperative Learning strukturerne og grundlægger af Kagan 
Publishing and Professional Development. Hans strukturer 
såvel som hans Classbuilding og Teambuilding aktiviteter 
bruges i skoler over hele verden. 

Jette Stenlev er tidligere seminarielektor og medforfatter til 
succesbogen Cooperative Learning – Undervisning med samar-
bejdsstrukturer. Hun er leder af Cooperative Learning DK, 
hvorfra certificerede instruktører leverer workshops og vejled-
ning i Cooperative Learning på skoler, gymnasier, erhvervs-
skoler, sprogcentre mv. over hele landet.
Se www.cooperativelearning.dk
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