
Skolebiblioteket

41. ÅRG.    NR. 9 2013

www.skolebibliotekarer.dk

sk
ol

eb
ibl

ioteket '73

skolebiblioteke
t '

1
2



2
Skolebiblioteket

N
r. 9       oktober 2013

Sidste frist for materiale:
Nr. 1-2014: 1. januar – Udk. primo februar
Nr. 2-2014: 1. februar – Udk. primo marts
Nr. 3-2014: 1. marts – Udk. primo april

Artikler i ”SKOLEBIBLIOTEKET” dækker ikke 
nødvendigvis redaktionens og/eller Danmarks 
Skolebibliotekarers synspunkter.
Forside: Charlotte Pardi
Medlemsinformation
Oplysninger om Danmarks Skolebibliotekarer:
Sekretær Lone Rode: Tlf.: 61 70 13 99
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden eller 
telefonisk på 51 95 67 77
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: På e-mail 
adressen: danmarks.skolebibliotekarer@
besked.com
Flytning, navneskift, m.v.: På e-mail adressen: 
danmarks.skolebibliotekarer@besked.com

OPSLAGSTAVLEN - LOUIS JENSEN - 70 ÅR INDHOLD
•  Opslagstavlen er helliget Louis Jensens  

70-års fødselsdag på Gyldendal. . . . . . . .  side 2
•  Lederen er C. C. Rasmussens sidste.  

Læs den på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 3
•  Den årlige konsulentkonference havde  

fokus på ”Skoleudvikling” og ”21'ST Century 
Skills”. Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 4

•  Modtagerne af DSA´s Børnebogspris 2013, 
Camilla Hübbe & Rasmus Meisler portrætte-
res fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 7

•  Den svenske journalist Ann-Britt Sternfeldt 
har mødt den indonesiske forfatter Asma 
Nadia. Læs fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19

•  Eline Mørch Jensen ”har lige læst” to bøger 
om Ramadanen. Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22

Louis Jensen læser op
Til slut fik fødselaren selv ordet og læste først ”De tre” 

(2013) med illustrationer af Hanne Bartholin og derefter 

nogle kapitler af 
”Kong Knab og 
bamsens forsvundne 
øje” (2013) med 
illustrationer af Line 
Wegger, Louis Jensens 
datter. Med årene er 
han blevet en bedre 
og bedre oplæser, ja, 
superb – og de to hi-
storier illustrerede på 
fornemste vis Jensens 
skrive- og oplæsnings-
kunst med humor og 
stor underfundighed.

Fødselsdagseminar
Forfatteren Louis Jensen blev 70 i juli måned og blev natur-

ligvis behørigt fejret, men også Gyldendal ville være med 

og inviterede til fødselsdagsseminar i ”Trykkeriet” d. 25. 

september 2013. Redaktionschef Elin Algreen-Petersen bød 

velkommen og præsenterede forelæserne, Anna Karlskov 

Skyggebjerg, Torben Weinreich, Trine May og fødselaren 

himself samt et par overraskelser.

Om Louis Jensen
Louis Jensen er født i 1943 i Nibe og voksede op med alle 
provinsbyens mangfoldige muligheder for drengelege, 
m.m. Da han var 12-13 år gammel, flyttede familien til 
Beder syd for Århus. Det gik hurtigt op for ham, hvor stor en 
rolle barndomsbyen, dens mennesker og legekammerater-
ne egentlig havde spillet i hans tilværelse. Louis Jensen tog 
realeksamen i 1960 og besluttede sig for, at han ville være 
møbelarkitekt og gik i lære som møbelsnedker, men holdt 
op efter kort tid og rejste i stedet for rundt i Europa på tom-
melfingeren. Året efter – 1961 – startede han på Århus Ka-
tedralskole, og det blev en dejlig tid. En ny og spændende 
verden åbnede sig for ham. Han begyndte at skrive digte 
til elevforeningens protokol, ”Gjallarhornet”, der fungerede 
på den måde, at digtene blev læst højt og kommenteret. 
Senere blev Louis Jensen redaktør af skolebladet ”Parnas” 
og tog i det hele taget meget aktivt del i gymnasielivet. I 
1964 blev han student, og efter en kort tid på Handelshøj-
skolen i Århus startede han på 
Arkitektskolen – ligeledes i Århus 
– og blev arkitekt i 1971. Efter 
nogle år i et privat firma fik Louis 
Jensen ansættelse på Stadsarki-
tektens kontor i Byplanafdelin-
gen i Århus Kommune, og her 
arbejdede han frem til 1991, hvor 
han besluttede sig for at blive 
forfatter på fuld tid. I ”Et hus er 
et ansigt” (1994) kombinerer han 
sine to fagligheder, arkitektens 
og forfatterens, og fortæller for 
børn om arkitektur. 

Hundreder af historier
Louis Jensen kalder sine ”Hundreder af historier” for en 

slags Marx Brothers-historier. Måske kunne de slet ikke 

være skrevet, hvis jeg ikke havde set Marx Brothers-film, 

siger Louis Jensen. Marx Brothers latterliggør autoriteterne, 

de fire ”tåber” bringer dem til fald, og fælles latter får den 

falske autoritet til at bryde sammen. Det er det anarkistiske, 

galskaben, der tiltaler ham, for satire og latter punkterer det 

selvhøjtidelige. Revyer, parodier udstiller det tåbelige, og 

latteren forløser. ”Jeg vil gerne kunne skrive en lattervæk-

kende historie, for jeg sætter stor pris på det sjove, på 

humoren og det skøre,” fortæller Louis Jensen, hvis humor 

ligger meget i det underforståede, det underspillede. 

Torben Weinreich
… forelæste om ”Kontekst og intertekst” og citerede til 

indledning Torben Brostrøm for følgende: ”Man kan ikke 

fortælle en historie uden at kende en historie.” Eventyret 

er ofte udgangspunktet, men Louis Jensen insisterer på at 

være sig selv, men skjuler ikke, at han er inspireret – især 

af H.C. Andersen, som han også har skrevet en strålende 

bog om, ”Tinhjerte og ællingefjer” (2004). Weinreich tog 

udgangspunkt i romanen 
”L.I.V.”, der er skrevet 
på ryggen af eventyret 
”Klods Hans” i serien 
”Kontekst”, som Weinreich 
redigerer. Det er der kom-
met en meget morsom 
og nutidig fortælling 
ud af. Torben Weinreich 
fremhævede desuden 
de mange hundrede 
firkantede historier som 
originale værker og slut-
tede med at understrege, 
at overalt i forfatterskabet 
spiller kærligheden den 
helt afgørende rolle.

Trine May
… har skrevet bogen ”Louis Jensen – en fantastisk fortæl-
ler” (2008) og gav med stor energi eksempler på, hvordan 
Jensen kunne bruges i undervisningen. Der er ingen 
”Kære mor” i forfatterskabet, 
ingen nostalgi. Barnesynet 
er romantisk med fokus på 
kompetente børn. Ofte er 
forældrene inkompetente. 
Tænk blot på forældrene i 
”Skelettet på hjul”! Trine May 
var – forståeligt nok – også 
meget begejstret for de 
firkantede historier, som 
morsomt nok blev benævnt 
som ”Rittersport-litteratur”, 
og hun gav flere gode ek-
sempler på de firkantede.

Overraskelser
To gange i programmet var der annonce-
ret ”overraskelser”. Første overraskelse var 
Teatergruppen ZeBU, der på fornem vis opførte 
uddrag af en dramatisering af Louis Jensens 
”Rejsen til Gud” (2011). Den anden overraskelse 
var forfat-
teren Tina 
Sakura 
Bestlé, der 
var indkaldt 
som hyldest-
taler til fød-
selaren – og 
hun holdt 
en smuk, 
rørende og 
poetisk tale, 
der kom lige 
fra hjertet. 
Flot!

… påpegede til indledning, at Louis Jensens forfatterskab 
er centralt, vigtigt, produktivt, måske det vigtigste i nyere 
tid med hele 76 titler siden debuten med ”Krystalmanden” 
i 1986. 2,8 bog pr. år! Hun fremhævede, at Louis Jensen 
rammer direkte ind i ”barnekammeret”, og at der i forfat-
terskabet ofte er nogle mønstre:
•   En søgen efter eget ståsted
•   Begær og seksualitet
•   Rejsen og mødet >>> dannelse
•   Søgen efter mening
•   Konfrontation med det overnaturlige
•   Skriften som medium, fabulering – metafysisk

•   Patos – humor – det groteske – det metafysiske
•   Realisme og fantastik
Og så er englen ofte en hjælper, en 
slags psykisk guide igennem hele 
forfatterskabet. Anna Karlskov Skyg-
gebjerg sluttede med at pointere: 
Louis Jensen har flyttet grænserne, 
der er kommet en større radikalitet og 
udvikling af det groteske og humo-
ren, teksterne er overskudsagtige og 
legesyge, og så er der kommet mere 
”fri leg” ind i forfatterskabet.

Anna Karlskov Skyggebjerg
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1988     Kulturministeriets Initiativpris:  
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Børnebogspris

1998     Dansk Forfatterforenings  
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LEDER

Overskriften henviser til Gertrude Steins berømte frase fra hendes digtsamling 
”Sacred Emily” fra 1913. Frasen lyder ”en rose er en rose er en rose”. Den blev en 
slags modernistisk programerklæring. Som oftest bliver frasen tolket i betyd-
ningen ”tingene er, hvad de er”. Ifølge Stein selv udtrykker sætningen det fakta, 
at når man benytter navnet på en ting, en genstand, fremmer man billeder og 
følelser, som er knyttet til tingen.
 På at læse følgende:
 ”Det (skolebiblioteket) er en meget gammel institution, der er dannet i en 
periode, hvor der var knaphed på læremidler. Derfor var der brug for en distribu-
tions- og forvaltningsenhed for bogmaterialer. De er altså defineret i forhold til 
et analogt medie. I dag er læremidler og behov nogle helt andre.”
 Hvad er det for et billede disse ord tegner af tingen, skolebiblioteket? Hvad er 
det for følelser disse ord sætter i gang i omtalen af skolebiblioteket?
 Ordene er udtalt af Karsten Gynther fra University College Sjælland i ”Folke-
skolen” nr. 17/2013 i en omtale af, at Slagelse og Vordingborg kommuner afskaf-
fer it-vejlederne, som vi kender dem.
 Det er en udmærket ting og argumenterne herfor synes gode nok. Men med 
Karstens Gynthers ord står skolebibliotekerne og skolebibliotekarerne for skud 
næste gang. Hvordan er det så lige med argumenterne på det område?
 Historisk set opstod skolebiblioteket ikke, fordi der var knaphed på læremid-
ler.  Det opstod, fordi også skoleelever skulle have en mulighed for at blive dan-
nede mennesker og for at fremme elevernes læselyst. Desuden skulle der være 
et sted på skolen, hvor lærerne kunne få hjælp. Læs rådgivning og vejledning.
 Karsten Gynther kunne med fordel orientere sig i skolebibliotekernes historie.
 At udtale at skolebibliotekerne er defineret i forhold til et analogt medie og at 
læremidler og behov i dag er nogle helt andre, er nærmest en frækhed. En helt 
utilladelig generalisering.
 Undertegnede kender ikke alle landets skolebiblioteker/læringscentre. Men 
jeg kender nok til, at det billede, som Karsten Gynther tegner, ikke passer. Der er 
i allerhøjeste grad en udvikling i gang med at udvikle det sted og den funktion 
på skolen, hvor kultur, medier og læring kommer i spil på andre måder.
 En leder bliver til en leder bliver til mange ledere. Der er en afslutning på alt. 
Denne lederskribent slutter nu efter at have haft rådighed over denne plads i 14 
år. På ganske få undtagelser nær, hvor redaktøren måtte udfylde pladsen, er det 
blevet til mange, mange ledere. Det har været et privilegium at få lov til at sætte 
ord på Danmarks Skolebibliotekarers holdninger. 
 DSA er DSA er DSA. Tak for ordet!

C. C. Rasmussen, Tønder den 13. oktober 2013
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KONSULENTKONFERENCE MED FOKUS PÅ ”SKOLEUDVIKLING” OG ”21ST CENTURy SKILLS”

”Er læringscentret det rigtige  begreb 
i en netværksbaseret skoleudvikling?”

Af Anna Barbara Bach & Camilla 
 Johansen, konsulenter og medlemmer 
af DSA´s Landsstyrelse

Hvad kræves der af elever, 
der skal klare sig godt i det 
21. århundrede? Hvilke krav 
stiller det til undervisningen 
i dag? Og hvilken vej skal 
udviklingen af vores lærings-
centre tage for at kunne 
matche dette?

Lige midt i landet – eller tæt på – dér, 
hvor Niels Bugge blev slået ihjel, i 
byen, der blev brændt ned under 
Grevens Fejde, og hvor man byggede 
ikke én, men hele to smukke broer, 
lige dér mødtes 35 konsulenter for 

sammen at forholde 
sig til det fremtidige 
arbejde som kommu-
nale skolekonsulenter 
med fokus på lærings-
centeret.
 Konferencen, med 
titlen “21. århundredes 
kompetencer” fandt 
sit afsæt i “21st Century 
Skills” samt inspiration 
fra en af årets bedre 
bogudgivelser ”Net-
værksskolen” (Af Aslak 
Gottlieb & David Garde-
Tschertok (red.). Akademisk Forlag).

Kirsten Panton
Kirsten Panton fra Microsoft indledte 
med at fortælle om det international 
forskningsprojektet “Assessment and 

Teaching of the 21st Cetury Skills” Hun 
rejste spørgsmålene: 
 Hvad er innovativ undervisning?  
Hvilke forhold karakteriserer innova-
tive skoler? 
 På baggrund af en omfattende 
international undersøgelse har man 
i 21st Centurys regi udarbejdet en 6 
punkters analysemodel til at måle, i 
hvor høj grad undervisningen tager 
højde for de kompetencer, som 
eleverne får brug for i det 21. århund-
rede. I undersøgelsen nævnes færdig-
heder som kommunikation, kollabora-
tion, kreativitet og kritisk tænkning.

Bo Klausen
Bo Clausen, konsulent i Holbæk Kom-
munes Børne- og Ungesekretariat og 
forfatter til flere udgivelser om blandt 
andet inklusion, stillede skarpt på 
skoleudvikling og læringscenterets 
plads heri med de noget provoke-
rende spørgsmål:
 ”Hvad skal læringscentret bi-
drage med i børnenes læring i en 
moderne(netværks)skole?”
 ”Hvor mange år er der til klas-

Kirsten Panton forelæser.

Tilrettelæggerne: Camilla Johansen 
og Anna Barbara Bach
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sesættene og den didaktiserede 
lærebog ikke længere findes i folke-
skolen?” Og ”Er læringscentret det 
rigtige begreb i en netværksbaseret 
skoleudvikling?”
 Bo Clausen efterlyste mere “vikin-
gemod” og mindre “1864” i skoleud-
viklingen.

Mette Milling
Arkitekt Mette Milling, som har stået 
for indretningen af flere skolebiblio-
teker, gav os “opskriften”, ikke i form 
af færdigt indretningsdesign, men i 
form af metode. 
 Ifølge Mette Milling er det eneste 
rigtige at analysere, hvilke funktioner 
man ønsker i lokalet og designe dem 
bedst muligt uden på forhånd at 
have en forestilling om møbler. Man 
skal med andre ord ikke starte med 
læsetrappen, men med et ønske om 
at indrette sig til en læseaktivitet.

Spændende oplæg, debat og 
netværk
De 2 dage var fyldt med spændende 
oplæg, debat og netværk. Hvis man 
var åben for det, kunne man sagtens 
blive flyttet på. Og som konsulent 

skal man jo ofte favne 
det hele, indretning, 
funktioner, pædago-
gik, skoleudvikling…
 Vi skal i vores 
virke være med til at 
facilitere anderledes 
læringsfællesskaber. 
Vi skal understøtte 
udvikling, drive 
projekter og sætte 
mål. Og vi skal hjælpe 
læringscentrene med 
at holde modet og 
gejsten oppe.

 Det kan være drønende svært at 
sætte aftryk på den pædagogiske 
udvikling, og der er meget andet der 
fylder derude på skolerne. Arbejds-
tid, arbejdsmiljø, frustrationer og 
brune sofaer – alt sammen noget, 
der kan vanskeliggøre konsulentens 
arbejde. Ledere, lærere, vejledere og 
læringscentermedarbejdere – alle er 

udfordret på funktion, tid og profes-
sionalisme.
 Men vi er heldigvis enige om, at vi 
må klø på og tro på det. Vi må holde 
os ajour og være klar når chancen 
byder sig. Derfor brugte vi 2 dage 
på at snakke skoleudvikling, kompe-
tencer og konsulenters arbejde for 
fremtidens skole. 

Tak til dem, der deltog
Vi glæder os meget til at se jer samt 
andre konsulenter næste år.

Bo Klausen i gang med forelæsningen...

Mette Milling i gang med 
at inspirere...



7

Børnebogsprisen 2013

Danmarks Skolebibliotekarers
Børnebogspris 2013

Camilla Hübbe   
  Rasmus Meisler&

Foto: John G. Dinesen
Tegning & collage: Rasmus Meisler
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MOTIVERING

Danmarks Skolebibliotekarers Børne-
bogspris 2013 tildeles ikke én, men 
to kunstnere, nemlig forfatteren Ca-
milla Hübbe og illustratoren Rasmus 
Meisler for udgivelsen ”TAVS”.
 Camilla Hübbe er uddannet dra-
maturg og har som sådan arbejdet 
først på en stribe danske teatre og 
siden for DR som manuskriptkon-
sulent. Selv om det var spændende 
arbejdspladser, og selv om arbejdet 
gav stor mulighed for at være med-
skaber af mange historier, var lysten 
til at skabe sit helt eget større. Derfor 
blev beslutningen om at skrive sine 
helt egne historier taget, og debuten 
som forfatter var en realitet i 2007 
med bogen ”Cirkus Saragossa”. Siden 
da er der kommet en stribe velmod-
tagne og populære bøger, lidt mere 
om Saragossa, en historie om tvil-
lingedansepigerne i ”Flamenco” og 
romanerne ”SOS”, alle med børn som 
målgruppe.
 Den anden kunstner, Rasmus Meis-
ler, er illustrator og medejer af firma-
et ”Spild af tid”, en grafisk tegnestue, 
der arbejder med de fleste udtryks-
former inden for de visuelle medier – 
analoge som digitale. På tegnestuen 
er samarbejdet tæt, der idéudvikles 
og sparres, og både tegnestuen og 
de enkelte grafikere synes hele tiden 
at være på vej videre.
 I skabelsen af ”TAVS” har begge 
kunstnere kunne arbejde med deres 
eget, Camilla har kunne skrive sin 
historie helt der ud, hvor hun ville 
have den – og det er langt, Rasmus 

har kunne illustrere og fabulere yder-
ligere, og sammen har de beriget 
hinandens udtryk.
 Med ”TAVS” er der ikke tale om en 
fortælling, der er illustreret, eller om 
en tegneserie, der er tekstet. I dette 
værk kan man ikke skille tekst fra 
billede. Hele vejen gennem bogen 
er der et særligt samspil, en særlig 
vægtning og en total integration af 
ord og streg og farve. 
 ”TAVS” er på mange måder en 
meget ualmindelig udgivelse.
Det er historien om drengen, der 
vælger at være TAVS. Han føler sig 
ensom og amputeret efter tabet 
af sin tvillingebror, og han føler sig 
fremmed og fortabt, placeret i Japan 
med sine forældre.
 Han føler ikke nogen forbindelse, 
hverken til forældrene, som presser 
ham til at optræde, eller til musikken, 
som han har stort talent for. Bogen 
beskriver/illustrerer en rejse TAVS 
kommer ud på. 
 Han søger sin mening, og han 
søger sin tvilling Teo, og rejsen går 
gennem et japansk Mangaunivers 
befolket af væsener, dyr, mennesker 
og dyremennesker, der enten hjæl-
per ham eller er ude efter ham. Der 
et farligt og skræmmende sort og en 
giftig kombination af rødt og grønt 
på siderne, som viser hans rejse over 
Skrækkens Bjerg, senere kommer han 
til lyset og stranden.
 Ord og streg blander sig med hin-
anden hele vejen og viser os drøm, 
virkelighed, mareridt og kærlighed. 

Og som virkelighed og drøm flet-
ter sig ind i hinanden for TAVS, på 
samme måde fletter teksten sig med 
illustrationerne. Store billedflader og 
små. Ved siden af og ind i mellem.
 Rejsen ender med et valg, TAVS 
kan følge sin bror Teo eller vælge det 
svære liv.
 Ud over at være en både interes-
sant og flot bog har den en særlig 
udviklingshistorie. Forud for og side-
løbende med tilblivelsen har Rasmus 
og Camilla rejst i Japan og samar-
bejdet med eleverne fra to 5. klasser, 
som har fulgt processen og givet 
respons både til tekst og tegning. Og 
efter udgivelsen af den analoge bog 
er materialet viderebearbejdet, igen i 
samarbejde med elever, og i septem-
ber udkommet som app.
 Alt i alt en ualmindelig bog i sin 
tilblivelse og sin udformning, og 
samtidig en relevant bog om at finde 
sig selv i en kaotisk verden.
På alle måder en pris værd.

Prisudvalgets medlemmer:
Anna Barbara Bach  
(formand) Landsstyrelsen
Susan Lassen,  
Lokalkreds Hovedstaden
Lisbeth Thue Hansen,  
Lokalkreds Midtjylland
Karen T. Odegaard,  
Lokalkreds Syd/Vest

Eksternt medlem:
Damián Arguimbau, anmelder på 
”Weekendavisen”

Årets prismodtager
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Af Eline Mørch Jensen, kommende 
redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Egentlig kan man takke en 
13-årig dreng for den illu-
strerede roman TAVS. Det var 
nemlig ham, Frode, Camilla 
Hübbes søn, som først fik sin 
mor sporet ind på japanske 
Manga-tegneserier og den 
prisbelønnede historie. 

TAVS er det, der hedder en illustre-
ret roman, som både i ide, ord og 
billeder er inspireret af Manga. På 
samme måde som bogens to ophavs-
mænd, forfatteren Camilla Hübbe 
og illustratoren Rasmus Meisler, var 
inspireret af Manga-universet uden 
i begyndelsen helt at fatte, hvad det 
gik ud på. Som Camilla Hübbe selv 
formulerer det:
 - Fra starten var jeg faktisk lidt 
hægtet af. Jeg vidste ingenting om 
hvad en oni eller yokai var – det er 
dæmoner og overnaturlige væsner 
fra japansk mytologi - eller hvilke 
naturånder og monstre, der myldrede 
rundt i Draganball, Shaman King og 
alle de andre Manga-bøger, min søn 
læste. 
 Men så begyndte jeg at studere 
dem og Frode hjalp mig med at sætte 

man det hypermoderne med en 
tegnetradition, der har rødder helt 
tilbage i 1700-tallet, fortæller Camilla 
Hübbe.

Alligevel stammer kimen til ideen 
om den sørgende og ensomme 
dreng Tavs helt tilbage herfra. Hurtigt 
allierede hun sig med grafiker og illu-
strator Rasmus Meisler, som allerede 
havde lavet omslag til flere af hendes 
bøger som blandt andet SOS Gilleleje. 

mig ind i Manga-karaktererne og det 
fantastiske mytologiske univers, som 
japanske tegneserier trækker på. 

- En del af historierne var sådan ret 
comme ci, comme ca … Min søn 
kunne rigtig godt lide dem, men jeg 
opfattede dem lidt som industripro-
dukter, du ved, masser af action og 
fart på, men ikke så meget dybde 
eller kælen for detaljen. Figurgalleriet 
er dog ret enestående, her blander 

En dreng  
kommer til sig selv…

PORTRÆT AF DSA´S BØRNEBOGSPRISMODTAGERE 2013
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Selv om hun først tænkte at ”han sgu 
nok var for fin på den til at ville give 
sig af med Manga – det her har jeg 
vist aldrig sagt til Rasmus!” 

- Han var jo ikke Manga-tegner, men 
hvad, jeg var jo på den anden side 
heller ikke japaner, vel? Til gengæld 
vidste jeg, at han var glad for at 
tegne dyr, du ved den slags ekstre-
me dyr, som optræder i bogen som 
for eksempel kæmpefrøen, den le-
vende tøjkat og den cigaretrygende 
flue. Så det havde jeg selvfølgelig i 
tankerne, da jeg begyndte at stykke 
historien sammen, forklarer Camille 
Hübbe.

Hun tilføjer, at hendes søn blev lidt 
sur, fordi han gerne ville have været 
mere med ind over TAVS. ”I virkelig-
heden tror jeg gerne han ville have 
både tegnet og skrevet hele bogen 
selv.” Men han var altså kun med 
i idéudviklingsfasen og gav gode 
råd om blandt andet naturånder og 
monstre.

En sorgproces

Jeg har sat de to prismodtagere i 
stævne ved spisebordet i mit hus på 
Østerbro, hvor Camilla efter aftale 
dukker op lidt før Rasmus, som først 
skal slippe af sted fra et andet møde, 
og lægger ud med at fortælle om 
bogens tilblivelsesproces. Hun beret-
ter, at de første spadestik til TAVS 
går tilbage til 2010, hvor Statens 
Kunstråd udskrev en konkurrence om 
den illustrerede børnebog. Camilla 
Hübbe og Rasmus Meisler vandt ikke 

1. præmien, til gengæld blev de hver 
især tildelt 100.000 kr., hvilket gjorde 
det muligt at tage på researchrejse 
til Japan i efteråret 2010. I maj 2012 
udkom TAVS på papir, og i september 
2013 udkom den som app. 

TAVS er fuld af sorg, ensomhed, 
død og parallelle verdener – lidt 
á la en blanding af Murakami 
og Min nabo Totoro - hvad vil 
du selv sige, den handler om, 
overordnet set?

- Den handler først og fremmest om 
en 13-årig drengs sorgproces. Om 
hans sorg over at miste sin bror og 
om, hvordan han langsomt kommer 
op til overfladen igen og opdager, at 
der – gennem kærligheden – er no-
get andet og mere i livet. Eller også 
er det ikke engang kærlighed, det er 
måske for stort et ord, men så bare 
interessen for piger … I hvert fald 
ender det med at livet vinder over 

døden, og livslysten vender tilbage, 
fortæller Camilla Hübbe.

Hvad fik I ud af at rejse til Japan?

- Jamen alt! Selve historien om Tavs, 
som savner sin tvillingebror Teo så 
meget, at han er ved at gå i opløs-
ning, lå ret klar fra begyndelsen. 
Men alt hvad vi siden har fyldt på 
historien, har vi suget ud af turen til 
Japan. Her oplevede vi jo alle de her 
naturånder, for eksempel statuerne 
af frøer, som sidder ved karpedam-
mene. De er, lige som de parallelver-
dener du refererer til, en levende og 
aktiv del af mange japaneres liv, hvor 
de ofrer til deres naturånder ved små 
altre spredt rundt om i landskabet.

- Vi besteg blandt andet bjerget 
Takao uden for Tokyo, som folk tager 
på søndags-udflugt til, iført det 
mest utrolige vandreudstyr i øvrigt! 
Så brænder de røgelse af og ofrer 
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til deres bjergånd Tengu, for at han 
kan passe på dem, når de færdes i 
bjergene. I Koyasan, syd for Kyoto, 
besøgte vi en fantastisk buddhistisk 
kirkegård, og nordpå besøgte vi 
bjerget Ozoresan, Skrækkens bjerg. I 
historien optræder Skrækkens bjerg 
med de små vindmøller, som blæser 
de dødes sjæle ind i evigheden, så 
både det og Tengu er tyvstjålet fra 
virkeligheden. 

Third culture kids

En anden vigtig 
inspiration var mø-
det med en dansk 
kvinde, som i årevis 
havde været lærer på 
Den Internationale 
Skole i yokohama, en 
forstad til Tokyo. Hun 
introducerede Camil-
la Hübbe og Rasmus 
Meisler for begrebet 
”Third culture kids”, 
som dækker over de 
børn, der ligesom 
Tavs rejser verden 
rundt med deres 
forældre og føler sig 
rodløse, fordi de al-
drig når at knytte sig 
til hverken menne-
sker eller steder. Hermed faldt endnu 
en oplagt brik i historiens puslespil 
på plads, for Tavs´ ensomhed spillede 
godt sammen med rodløsheden som 
et omflakkende third culture kid.

- Udover at besøge skolen og snakke 
med børnene om deres skole gang 

og liv - og i øvrigt få en masse råd 
om at putte nogle flere spøgelser, 
gengangere og zombier ind i historien 
– mødte jeg også en japansk klaverlæ-
rerinde, som jeg siden benyttede som 
model for Tavs´ spillelærerinde Mrs. 
yamamoto. Jeg lånte også yokohama-
forstaden som det kvarter, hun lever 
sammen med sin datter i, ligesom jeg 
har brugt hotellet, vi boede på i Tokyo, 
Park Hotel, fortæller Camilla Hübbe.

Hun tilføjer at bogen i udgangspunk-
tet nok var tænkt som lidt venligere 
og henvendt til en yngre målgruppe, 
sådan lidt i tråd med Flemming Quist 
Møllers Bennys Badekar. Men meget 
ændrede sig med rejsen til Japan, 
hvorfor hun kasserede de første 

udkast og begyndte forfra med en 
noget mørkere version af historien, 
efter hjemkomsten.

Parallelle verdener

Da teen har trukket færdig, støder 
Rasmus Meisler til for at bidrage med 
sin vinkel på samarbejdet:

- Japan er et land, jeg altid har drømt 
om at komme til, et 
utrolig smukt land, 
både hvad angår 
naturen, klædedrag-
terne og alt muligt 
andet. At rejse rundt 
og opleve landet 
sammen var meget 
inspirerende for det 
videre forløb, det at 
indsnuse den her 
næsten filmiske, lidt 
sørgmodige stem-
ning, ja, hele tristes-
sen i Tokyo … Både 
historien om Tavs og 
japanernes æstetik 
spillede godt sam-
men og appellerede  
i dén grad til mig!

- Hele Manga-univer-
set var godt nok me-

get nyt for mig og også lidt mærkeligt, 
må jeg indrømme. Men som grafiker 
kendte jeg selvfølgelig overordnet 
set til deres traditioner med mange 
pangfarver og stor typografi for ek-
sempel. Også på tegnefilmsområdet 
har japanerne nogle særlige tradi-
tioner, for eksempel bruger de færre 
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frames i deres Animé-tegnefilm end vi 
i Vesten, Disney for eksempel, gør, og 
deres stil er mere staccato, forklarer 
Rasmus Meisler og tilføjer:
 - Også af økonomiske grunde har 
man genbrugt mere og derfor måske 
været nødt til at larme lidt mere med 
det, man har, og det sætter naturlig-
vis sit præg på det æstetiske udtryk.  

Japansk æstetik

Den japanske æstetik 
har smittet tydeligt 
af på TAVS, inklusive 
mange Manga-træk, 
men uden at medta-
ge de karakteristiske 
store øjne, eksempel-
vis i farvevalget med 
den udtalte brug af 
sort, rød og hvid, den 
gentagne brug den 
røde cirkel svarende 
til den i Japans flag 
samt i kapitel-indde-
lingen, som står skre-
vet lodret ligesom de 
japanske skrifttegn.      

- Derudover er der, 
som Camilla nævnte, 
også en forbindelse 
til Bennys Badekar, hvor vi har blandet 
brugen af fotografier og tegninger i 
illustrationerne. Måske ligner de ikke 
ligefrem hinanden i deres udtryk, 
men i hvert fald har de det grafiske til 
fælles, siger Rasmus Meisler.

Sjovt nok har de to bøger også de-
res parallelle verdener til fælles …

bog. Først skrev Camilla Hübbe den 
grundlæggende historie, hvorefter de 
to mødtes – ”mange, mange gange!”  
- for at klippe den fra hinanden og 
sætte den sammen på ny, side for side 
og kapitel for kapitel. Rasmus uddyber:

- Selve grundhistorien om drengen 
Tavs lå sådan set fast, men dog var 
Camillas oplæg ret åbent … Vores 

samarbejde gik 
ud på hele tiden 
at finde balancen 
mellem tekst og 
billede, ligesom yin 
og yang, hvor hvert 
opslag skulle gå op i 
en højere enhed og 
 supplere hinanden.

Camilla Hübbe 
lægger til:

- Balancen er måske 
ekstra vigtig i en illu-
streret roman, hvor 
billederne skal være 
lige så fortællende 
som teksten. Samti-
dig fik vi også nogle 
gode input gennem 
vores samarbejde 
med elever, lærere og 

skolebibliotekarer fra Vibenhus Skole 
og Øster Farimagsgade Skole, hvor 
børn fra to 5. klasser – som undervejs 
blev til 6.klasser -  løbende prøvelæste 
og kommenterede kapitlerne.

- Børnene var rigtig gode at sparre 
med. For eksempel gjorde de 
opmærksom på det, hvis de mente, 

- Det har de nemlig! TAVS er langt fra 
hverdagsrealisme, men indeholder 
flere verdener eller virkeligheder, hvor 
det er usikkert om det er manifest eller 
ej. Og i takt med at Tavs´ verden går 
i opløsning, går også teksten i opløs-
ning – helt konkret, grafisk, så teksten 
begynder at skride ud og opløses. Så 
ja, der er både lidt af Bennys Badekar og 
også et stænk af Murakamis parallelver-

dener – også Murakamis katte – i TAVS, 
selv om kattepigen er hentet fra alle de 
skolepiger, der gik rundt i Tokyo iført 
katteører, supplerer Camilla Hübbe. 

Yin og yang

Begge beskriver arbejdsprocessen 
som lidt á la at udarbejde en dreje-
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noget var lidt for mærkeligt. Det er 
jo herligt at arbejde med børn, for 
selv om tingene bliver lidt syretrip 
á la Den lille prins, hvor virkelighe-
den går helt i opløsning, så siger 
de bare ”nå, men sådan er det”. De 
kører med næsten uanset hvad, i 
modsætning til lærerne, som ind 
imellem godt kan være lidt gam-
meldags og have svært ved at følge 
med i en ikke-logisk, ikke-kausal 
fortællemåde. 

Rasmus Meisler supplerer:

- Også rent dramaturgisk var de nog-
le opmærksomme læsere. De kunne 
for eksempel finde på at pege på, at 
der var noget galt i teksten – ”hov, 
havde han ikke en fløjte der?” Ikke at 
de fik lov til at bestemme eller lave 
om på det det hele, TAVS var jo trods 
alt vores projekt og kunstneriske 
ansvar, men eksempelvis var pigen 
Shiro først en hel del mere Manga-
punket, men børnene overbeviste os 
om, at vi hellere skulle gøre hende 
mere katte-agtig, hvid og piget.  

Arrangementet med de to køben-
havnske skoler kom i øvrigt i stand 
via Kulturstyrelsens Huskunstner-
 ordning, som Camilla Hübbe og 
Rasmus Meisler søgte om støtte for 
at hægte to 5. klasser på projektet. Til 
gengæld har Camilla Hübbe ”gæste-
optrådt” med højtlæsning af TAVS. 

Den mørke side

Som nævnt handler TAVS om en 
13-årig dansk dreng, der har mistet 

sin tvillingebror. Brorens død skyldes 
en faldulykke fra et norsk fjeld nogle 
år tidligere, og siden har Tavs følt 
sig alene og ensom. Oven på tabet 
har Tavs svært ved at knytte sig til 
andre mennesker, bortset fra et kort 
spirende venskab med Andreas, 
som dog fylder Tavs med dårlig 
samvittighed. Han føler, han er ved 
at glemme Teo og derfor svigter det 
tætte forhold, de havde til hinanden. 
Venskabet med Andreas får imidler-
tid en brat afslutning, da faren får 
nyt job i Japan, og familien flytter fra 
Danmark.
 Tabet af broren er altså ikke bare 
forbundet med sorg, savn og en-
somhed, men også med skyldfølel-
se. Hvorfor er det for eksempel ikke 
Teo, der lever, og Tavs, der er død? 
Og har Tavs overhovedet ret til - el-
ler lyst til - at leve videre uden sin 
tvilling? Lidt efter lidt kommer også 
hadet og aggressionerne sivende 
ind i historien. 

Hvorfor krydre den brutale 
adskillelse af de to brødre med 
andet og mere end sorg og 
tomhed?

- Måske fordi det giver karaktererne 
mere dybde, at der også optræder 
både skyld og had … Teo er jo blevet 
ond af at sidde og vente på Tavs. På 
en eller anden måde er Tavs nødt til 
at finde frem til de mørke sider i sin 
bror for selv at komme fri … Tiden er 
gået, og Tavs er vokset, siden brorens 
død, men det er broren ikke. Han 
er blevet anderledes, og de to har 
ikke længere noget til fælles, selv 
om de var så nært forbundne, mens 
de begge levede, forklarer Camilla 
Hübbe.

Rasmus Meisler tilføjer: 

- Det er jo det, man somme tider kan 
opleve – at man vokser fra hinanden, 
og intet har tilfælles - for eksempel 
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når man møder en gammel ven efter 
flere år. Det mærkelige her er, at Tavs 
selv først ser det meget sent, ser, at 
Teo er blevet ond … Og først da kan 
han vælge livet og pigen Shiro til.
 Trods bogens noget dystre univers 
insisterer de to dog på, at de har 
moret sig meget under dens tilbli-
velsesproces, både med eleverne og 
indbyrdes, blandt andet over syrede 
påfund til historien - som da der 
pludselig dukker en nordsjællandsk 
iskiosk op på Skrækkens bjerg, i øv-
rigt i form af en illustration, der inklu-
derer et fotografi med en meget ung 
Camilla med lange fletninger bag 
disken. Så jo, de har grinet en hel del 
undervejs, også fordi de supplerer 
hinanden og spiller godt sammen, 
som Camilla Hübbe udtrykker det.  

Musikken understreger stem-
ningen  

Musikken spiller en fremtrædende 

rolle både i papir- og app-versionen 
af TAVS. I bogen drejer det sig om 
Carl Nielsens Romance nr. 2, et musik-
stykke for fløjte og klaver, som Tavs 
og klaverlærerinden Mrs. yamamotos 
datter Shiro skal optræde med ved 
en gallamiddag på Park Hotel. Efter 
planen skal Tavs spille fløjte og Shiro 
akkompagnere ham på klaver, men 
så langt kommer de aldrig, for det er 
netop da, i samme øjeblik den første 
tone skal til at slås an, at grunden for 
alvor begynder at skride under Tavs. 
Han stikker af fra koncerten i panik, 
hvorefter virkeligheden, eller rettere: 
historien, går i opløsning. 
 Når det lige blev Carl Nielsen var 
det, ifølge Camilla Hübbe, fordi den 
japanske klaverlærerinde, hun mødte 
i Tokyo, tilfældigvis var helt vild 
med den danske komponist. Og når 
netop Romance nr. 2 blev udvalgt til 
koncerten, skyldtes det, at det var et 
musikstykke for netop de to instru-
menter.

- Musikken er med til at understrege 
bogens stemning, både i papirudga-
ven, men især i app´en selvfølgelig. 
Det er Stefan Pasborg, en af Danmarks 
fremmeste jazz-trommeslagere, som 
har stået for musikken på app´en, og 
her har han også ved siden af sine egne 
kompositioner inddraget Carl Nielsens 
Romance nr. 2, fortæller Rasmus Meis-
ler, der i øvrigt selv har lavet omslaget 
til Stefan Pasborgs seneste CD.

TAVS som e-bog

At TAVS nu også er udkommet i en 
helt ny iPad-version skyldes et ini-
tiativ fra gode kræfter på Silkeborg 
Seminarium, som har koordineret 
projektet med at udvikle bogen 
TAVS til app´en TAVS. App’en er et 
led i forskningsprojektet Litteratur-
læsning med nye medier – fra e-bog 
til i-bog, et projekt, som er støttet af 
Udviklingspuljen for folke- og skole-
biblioteker ved Kulturministeriet.
 Efter at have arbejdet mere eller 
mindre intenst på bogen i to år, 
tænkte Camilla Hübbe og Rasmus 
Meisler først: ”Pyha, nu igen!” Og 
herefter gik der så endnu et år, før 
app´en lå klar til via Apple. 

- Der var jo tale om et udviklingsarbej-
de, som vi syntes, det kunne være rig-
tig sjovt at gå ind i. App´en som medie 
er meget anderledes end en bog, så 
for eksempel læserytmen er blevet lidt 
mere rolig, og formen har også givet 
mulighed for, at flere af illustrationerne 
har fået plads til at fylde mere, fortæl-
ler Camilla Hübbe og tilføjer:
 - Vi har bestemt ikke fortrudt at vi 
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gik med hele vejen. Og så håber vi 
selvfølgelig også på, at opmærksom-
heden omkring app´en vil smitte af 
på papirbogen og omvendt.

De to føler selv at den digitale app-ud-
gave af TAVS fremstår som et genre-
skabende mix af tekst, still-billeder og 
animation, og at de animerede billeder 
og det suggestive lydunivers tilsam-
men forstærker historiens skiftende 
stemninger.  

En asiatisk trilogi        

Så hvordan tegner fremtiden sig for 
Camilla Hübbe og Rasmus Meisler, 
har de noget i støbeskeen hver for sig 
eller sammen? Tjo, faktisk pønser de 
på at lade TAVS vokse sig større som 
projekt, muligvis som den første del 
af en asiatisk trilogi, måske endda 
som e-bog. 

- Det er nu ikke noget, vi har talt 
med forlaget om endnu, men det 
kunne da være sjovt at lave TAVS 
som e-bog også, at prøve at gå nye 
veje både visuelt og lydmæssigt, 
mener Rasmus Meisler.
 Han tilføjer at forlaget Høst & Søn, 
som har udgivet TAVS, tidligt i for-
løbet kom på banen med sin støtte 
til projektet, hvilket, sammen med 
støtten fra Statens Kunstråd, gav ro 
til at frikøbe hans arbejdstid i en pe-
riode, så han med god samvittighed 
kunne fordybe sig i illustrationer og 
layout. Det sidste, den grafiske tilret-
telægning af TAVS, foregik i øvrigt i 
samarbejde med Laura Danielsen fra 
den grafiske tegnestue Spild af tid, 

som både hun og Rasmus Meisler til 
daglig er en del af.

Når I taler om en asiatisk trilogi, 
er der så fordi I har nogen kon-
krete planer i ærmet?

- Den anden bog skal hedde Kattens 
år og foregå i Kina. Den skal handle 
om adoptivpigen Xitroën, der vender 
tilbage til Kina og bliver hvirvlet ind 
i et forrygende eventyr. Den tredje 
bog kommer måske til at foregå på 
et bjerg i Nepal … Jeg er ikke sik-
ker, men jeg har en forkærlighed for 
bjerge. Sidste sommer gik jeg rundt 
om Kailash, det helligste bjerg i Tibet. 
Jeg synes, at bjerge er cool. De ligger 
bare dér og er. Mens vi andre går 
rundt og falder, griner Camilla Hübbe 
og tilføjer:
 - For ikke at nævne tvillinger – 
jeg ved ikke hvad det er, men jeg 
har også noget med tvillinger! 

Rasmus Meisler smiler indforstået:
 - Mmm, og for at det ikke skal være 

løgn, blev jeg far til tvillinger, mens vi 
arbejdede på TAVS.

Ellers er Camilla Hübbe på vej til Kina, 
fordi Opera Nord har inviteret hende 
med i et teatersamarbejde med en 
gruppe kinesiske teaterkunstnere, 
hvor hun skal skrive teksten. Desuden 
har hun netop afsluttet arbejdet som 
hovedforfatter på TV2´s julekalender 
i år. Rasmus Meisler arbejder på teg-
nestuen Spild af tid med blandt andet 
animeret satire, TV-grafik og diverse 
bog- og blad-illustrationer m.v., senest 
som nævnt omslaget til en Stefan 
Pasborg-CD.

Rasmus Meisler (f. 1973) er illustrator, grafisk designer og medstifter af 
tegnestuen Spild Af Tid. Han er uddannet fra Danmarks Designskole i 1998 
og har siden primært beskæftiget sig med avis og magasin illustration samt 
med titelsekvenser til dansk film & tv og animeret satire på DR2.  
Se www.spildaftid.dk

Camilla Hübbe (f.1963) forfatter og manuskriptforfatter. Debuterede som 
forfatter med Cirkus Saragossa i 2007 og har siden skrevet Bye, bye Elvis, SOS 
Gilleleje, Flamenco og Rigets sikkerhed. Camilla Hübbe har desuden været 
hovedforfatter på tv-serien ”Nynne” og årets julekalender ”Tvillingerne og 
julemanden” på TV2, 2013. Se www.camillahubbe.dk.
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Af Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Forfatteren Camilla Hübbe 
og illustratoren Rasmus 
Meisler har sammen lavet 
pragtværket "Tavs", der er 
en illustreret roman om 
identitet, ensomhed, død og 
kærlighed inspireret af de 
japanske Manga-tegneserier. 
 
Drengen Tavs er tretten år, og hans 
liv har været meget tungt at bære de 
seneste par år. Hans tvillingebror, Teo, 
døde ved en faldulykke på et fjeld 
i Norge, og nu er familien flyttet til 
Tokyo. Man aner en vis uro i familien, 
der øjensynligt har svært ved at falde 
til noget sted efter tragedien med 
tabet af Teo.

Tavs føler sig enormt ensom i Japan, 
har svært ved at få venner – og han 
savner i den grad tvillingebroderen, 
som han ser skyggen af overalt. Tavs 
spiller fløjte hos Mrs. yamamoto, og 
faderen tvinger ham til at optræde 
med en Carl Nielsen-komposition i 
forbindelse med noget selskabelig-
hed, hvor han skal akkompagneres 
af spillelærerindens datter, Shiro, på 
klaver.

Lige inden de skal spille, flygter han 
imidlertid ud på toilettet, hvor han 
brækker sig i lange baner. En kæm-
pefrø dukker op, og Tavs vælger at 
søge efter Teo ind i en fantastisk og 

farefuld verden med Skrækkens Bjerg 
- måske Dødens rige? - i et forsøg på 
at finde tvillingebroderen.

På vejen møder han i computerspil-
lignende sekvenser alt fra menneske-
ædende kæmper over blodtørstige 
insektsværme til monsterdrager, han 
fanges bl.a. af kæmpen Tengu, men 
en kæmpeflue flyver ham videre, 
indtil han skyller op på en kyst, hvor 
han genforenes med Teo.

De to brødre begiver sig på en kami-
kazelignende deroute mod døden i 
et af de gamle fly, som kamikazepilo-
terne brugte under 2. verdenskrig. På 
vejen dukker pigen Shiro imidlertid 
op og afslører, at hun er den kat, der 
har fulgt Tavs hele vejen til Dødens 
Rige.

Til slut kommer det til et voldsomt 
opgør mellem brødrene, hvor det for 
alvor går op for Tavs, at han slet ikke 
er klar til at dø – først 
og fremmest fordi han 
er nødt til at se Shiro 
igen. Endelig tør han 
igen knytte sig til 
nogen!

Den lange skrækind-
jagende rejse er vel 
en slags grænseland 
mellem det bevidste 
og det ubevidste, 
hvor Tavs rives og 
ruskes i. Den tætte 
forbundethed til 
tvillingebroderen 

spiller også en vigtig rolle i denne 
fine graphic novel.

Det er et fornemt værk, der dybest 
set handler om at finde sin identitet, 
om ensomhed, død og kærlighed, 
alle de væsentlige ingredienser i et 
menneskes liv. Det er et værk, hvor 
ord og illustrationer er smukt vævet 
ind i hinanden, det er synergieffekt, 
så det klodser! Også i tekstens opsæt-
ning kommer Tavs´ krise til udtryk, 
og ind imellem laver Camilla Hübbe 
nogle flotte Haiku-agtige tekster. En 
fornem udgivelse!

"Tavs"
Camilla Hübbe
Illustreret af Rasmus Meisler
Høst & Søn, 2012 
167 sider.

PS: Ovennævnte er min let redige-
rede anmeldelse fra maj 2012 på  
www.skolebib.org – Anmeldelser 

ANMELDELSE AF TAVS

Ord & illustrationer  
væves smukt ind i hinanden
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Af Anne Mørch Hansen, redaktionschef 
Høst & Søn/Rosinante & Co

TAVS er et enestående værk: 
formmæssigt nybrydende 
og resultatet af et meget 
intenst samarbejde mellem 
forfatteren Camilla Hübbe 
og illustratoren Rasmus 
Meisler, der har ladet sig 
inspirere af såvel manga, 
Murakami, film noir og unge 
læseres løbende kommenta-
rer til tekst og billeder.  

TAVS var blandt de tre udvalgte 
værker i opløbet til Kulturministeriets 
Illustratorpris 2012. Bogen var også 
nomineret til Ping-prisen og fik Den 
Danske Bogdesign Pris 2012, uddelt 
af Foreningen for Boghaandværk. Og 
nu får Camilla og Rasmus Danmarks 
Skolebibliotekarers Børnebogspris. 
Fantastisk.
 TAVS er en illustreret roman om 
identitet, ensomhed, kærlighed og 
død. Bogen fortæller i ord og billeder 
en fascinerende og kompleks historie 
om 13-årige Tavs, der er flyttet med 
sine forældre til Japan. Han er ensom 
og savner sin afdøde tvillingebror, 
Teo, som han ser skyggen af overalt. 

Fra vinduesflader og spejle forsøger 
broren at lokke Tavs ind i Dødens Rige. 
Fulgt af en lille hvid kat giver han sig 
ud på en rablende rejse gennem byer 
af insektsværme og floder med mon-
strøse drager. Omsider skyller Tavs op 
på kysten, hvor Teo bor, men Teo er 
ikke længere den, han var engang …
 Efter at have rejst og researchet i 
mangaens hjem-
land, opsøgte 
Camilla og Rasmus 
Høst&Søn belæsset 
med tegneserier, 
hæfter, fotos og ho-
vederne fulde af in-
spirationer fra Japan 
og japansk kultur. Vi havde ikke tidli-
gere arbejdet sammen, men Camilla 
og Rasmus havde fået Høst anbefalet 
som det ideelle forlag for en udgivel-
se som TAVS, og der var fra start af en 
intens dialog omkring alle aspekter 
af udgivelsen. For her er en forfatter 
og en illustrator, der har en mening 
om alt fra indhold og form til layout, 
typografi og papirkvalitet. Hver en 
detalje er blevet vendt og drejet, og 
dygtige fagfolk som grafiker Laura 
G. Danielsen, produktionsleder Poul 
Nedergaard og Narayana Press har 
bistået med deres ekspertise. Det har 
været en ressourcekrævende proces 
på alle måder – og det har været det 
hele værd. Efter papirbogudgivelsen 

gik Camilla, Rasmus og forlaget i 
gang med et endnu mere omfat-
tende digitalt projekt med at lave 
TAVS til app. Men det er en anden og 
endnu længere historie … 

Camilla og Rasmus kalder projekt 
TAVS for et fortællemæssigt forsøg. Et 
”forsøg”, hvor forfatter og illustrator 

har arbejdet udsæd-
vanlig tæt sammen 
om ord og billeder, 
i daglig dialog med 
hinanden og samti-
dig undervejs i dia-
log med en gruppe 
unge læsere. Der er 

blevet afprøvet og diskuteret hvilke 
dele af historien, der egner sig bedst 
til at blive beskrevet med ord, og 
hvilke passager, der fungerer bedst 
som illustrationer. Romanen veksel-
virker. Det starter med ren skrift, men 
allerede side 20 begynder satsbilledet 
så småt at falde fra hinanden, og bil-
lederne overtager, siden følges skrift 
og billeder mere ad i et afvekslende 
ping-pong.

Hurra for et meget vellykket ”forsøg”, 
Camilla og Rasmus. I har udviklet 
et unikt værk, som bygger på et så 
usædvanligt vedholdende, engage-
ret og inspirerende samarbejde. Til 
lykke med prisen.

HILSEN FRA HØST & SØN

Stort til lykke med prisen,  
Camilla og Rasmus!

Hver en detalje 
er blevet vendt 
og drejet.
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Af Ann-Britt Sternfeldt, journalist

Asma Nadia är en av Indone-
siens mest produktiva förfat-
tare och hon har fått flera 
litterära utmärkelser. 2012 
utsågs hon till en av årets 500 
mest inflytelserika muslimer 
i kategorin konst och kultur. 
Hennes sociala engagemang 
är imponerande. Hittills har 
hon hjälpt till att sätta upp 62 
bibliotek för fattiga barn runt 
om i Indonesien. 

Asma Nadia, som egentligen heter 
Asmarani Rosalba, var som barn 
både fattig och sjuklig. Men även 
om situationen var svår hade Asma 
en hängiven mamma som såg till att 
hon och hennes syskon läste. Precis 
allt de kom åt. Sällan var det böcker, 
eftersom de inte hade råd, utan istäl-
let kunde det vara tidningen som 
användes för att packa grönsakerna 
de köpte på marknaden. 
 - Jag blev ledsen när jag såg hur 
mina rika vänner hanterade sina 
böcker, som om de inte brydde sig, 
medan mamma satte plast runt våra 
så de inte skulle blir smutsiga. Att 
jag är där jag är idag är tack vare min 
mamma, säger Asma. 

Vet vad det är att vara fattig
Den betydelse Asmas mamma haft 
visar sig i det modertema som finns 
i många av Asmas böcker, som idag 
hunnit bli 48 stycken. 

 - Det är sorgligt att se hur många 
tonåringar det är nuförtiden som inte 
respekterar sina mammor. Genom 
mitt skrivande önskar jag att denna 
respekt kan återerövras. 
 Asma skriver också om kvinnofrå-
gor. Hon tycker att det är viktigt att 
inspirera och uppmuntra unga tjejer 
att tro på sig själva. Precis som hon 
tycker det är viktigt att skildra också 
andra sociala frågor. Själv vet hon vad 
det är att vara fattig och det har blivit 
en drivkraft till att nu hjälpa andra. 
Några av hennes böcker har filma-
tiserats och stor del av intäkterna 
har gått till att förbättra boendet för 
barn i slumområden. Med royaltyn 
från sina böcker har hon startat upp 
en organisation, RumahBaca Asma-
Nadia, som hjälper till med att sätta 
upp bibliotek runt om i Indonesien 
så att fattiga barn ska få tillgång att 

läsa. Hittills har man startat upp 62 
RumahBaca, plus två i Hongkong för 
immigrantarbetare. 
 När jag frågar Asma hur det är med 
de allmänna biblioteken säger hon 
att de börjar bli bättre, men de ligger 
inte där utsatta människor bor. De är 
dessutom ofta stängda på helgerna 
vilket gör det svårt för dem som job-
bar långa veckodagar att kunna gå 
dit med sina barn. I de större stä-
derna kan biblioteken ha ett hyfsat 
utbud, men ute i provinserna är 
urvalet mycket dåligt, mer populära 
böcker finns överhuvudtaget inte. 
 - På våra RumahBaca försöker vi 
ha 95 procent inköpta böcker och 
5 procent som är skänkta. Jag vet 
hur det känns att läsa en bok som är 
relativt nyutkommen. Jag vill att även 
mindre privilegierade barn ska ha 
den förmånen. 

FRA DEN STORE VERDEN...

Kvinnlig muslimsk författare 
bygger bibliotek
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Bibliotek blir lärocenter
- Fattiga människor köper inte böcker, 
det är viktigare att skaffa mat, säger 
Asma. Så det är på de mest utsatta 
platserna som det känns extra angelä-
get att sätta upp ett RumahBaca. På 
någon avlägsen ö, i Papua, eller på en 
plats som har blivit förstörd av en ka-
tastrof, som tsunami eller jordbävning. 
 Asma fortsätter att berätta om hur 
somliga RumahBaca har utvecklats 
till läroplatser för fattiga barn som 
inte har råd att gå i skola. 
 - Så nu har jag har en dröm att 
alla RumahBaca ska ha volontärer 
som lär barnen engelska och data. 
Om de inte har råd att gå i skolan 
så kan de kanske i alla fall hitta ett 
jobb och överleva om de kan lite 
engelska och windows. Faktum är 
att vi redan har volontärer, dom 
som kommer och ber att få hjälp 
med att starta upp ett RumahBaca 
där de bor och som är beredda att 
jobba gratis för att det ska komma 

igång. Otroliga män-
niskor.
 Men Asmas dröm-
mar slutar inte här.
 - Jag har en vision 
om att vi en dag ska 
ha 1000 RumahBaca 
och att alla ska ha 
åtminstone en egen 
dator. Sedan vill jag 
sätta upp biblioteks-
hörnor på ungdoms-

fängelserna i Jakarta, något vi har 
börjat titta på. 

Livet blir mer meningsfullt 
om vi delar med oss
Jag vill veta lite mer om Asma Na-
dias sociala engagemang, hur det 
har blivit så starkt och var det får sin 
näring ifrån.
 - Som sagt, jag hade en väldig 
speciell mamma. Det var inte bara 
det att hon uppmuntrade sina egna 
barn, hon hade även engagemang 
över för andra, för dom som hade det 
ännu sämre än vi. Min mamma var 
en fantastisk förebild. Men sedan har 
jag även haft turen att gifta mig med 
en mycket speciell man som, förutom 
att han själv är författare och förstår 
min passion för att skriva, alltid upp-
muntrat och stöttat mig att i uppfylla 
mina drömmar. När jag en gång sa 
att jag önskade bli lärare frågade han 
mig varför jag inte istället önskade 
att ha min egen skola? Dröm stort 

har alltid varit hans motto. Och 
faktiskt tror jag att Gud ger oss våra 
förmågor för att vi ska göra något 
mer. Inte bara studera, arbeta, gifta 
oss och ha barn. Jag tror att våra liv 
blir mer meningsfulla ju mer vi delar 
med oss och försöker göra något för 
vårt samhälle.
 Asma berättar hur hon och hennes 
syster brukade stå och titta in genom 
fönstren till de stora bokhandlarna för 
att de inte vågade gå in. De var rädda 
att den stora vakten skulle stoppa 
dem för att de såg så fattiga ut. 
 - I RumahBaca får alla barn komma 
in. De behöver inte vara rena eller 
ha några sandaler, de får gärna vara 
barfota. Böckerna har förändrat mig 
och samma sak kan hända med vilket 
fattigt barn som helst i Indonesien.

Vår hijab ska inte hindra oss
Asma uppmuntrar kvinnor att ta för 
sig mer och säga ifrån. Hon har work-
shops om att skriva och hon säger att 
skrivandet kan vara en ventil för att 
reducera stress, såväl som ett sätt att 
protestera. Om man är rädd för re-
aktioner går det bra att skriva under 
pseudonym. 
 - Det är viktigt att dela med sig av 
sina berättelser och erfarenheter då 
det kan hjälpa någon annan som är i 
samma situation. Bland annat skriver 
jag själv om mina resor ute i världen, 
hur jag faktiskt som ensam kvinna 
med hijab (slöja som täcker huvud 

Asma Nadia föddes 1972 i Jakarta, Indonesien, i en fattig 
familj. Idag har hon producerat omkring 50 böcker och flera 
har filmatiserats. Hon har fått otaliga utmärkelser, några är 
bästa nationella författare år 2000, 2001 och 2005, Sydost-
asiens litterära utmärkelse 2008, Grace IBF utmärkelse för 
bästa muslimska romanförfattare 2008. Förutom att starta 
upp bibliotek driver Asma Nadia en bokklubb i olika städer 
för att uppmuntra kvinnor att läsa. Hon är ofta inbjuden till 
skrivarforum i andra länder som inspiratör och för att hålla 
i workshops om författarskap. Hon har grundat Pen Circle 
Forum som är till för att hjälpa unga författare. Hon är VD för 
AsmaNadia Förlagshus som grundades 2009 och som hon 
driver tillsammans med sin man. Hon är gift och har två barn.
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och axlar) kan resa utan problem. 
Jag vill uppmuntra andra kvinnor att 
göra samma sak. Vår hijab ska inte 
hindra oss. 
 2009 startade Asma och hennes 
man ett eget bokförlag och det var 
även samma år som Asma skrev sin 
första resebok The Jilbab Traveler 
(jilbab är det indonesiska ordet för 
hijab), som nu snart ska få en up-
pföljare om hennes resor i Europa. 
Resor som hon har passat på att göra 
i samband med att hon har blivit 
inbjuden för att tala om sitt skrivande 
och hålla workshops. 
 Asma har såklart uppmuntrat 
sina egna barn att skriva och föga 
förvånande har de också publicerat 
böcker. Dottern som är 16 år har 
redan hunnit publicera 12 stycken. 
Sonen som är 12 år har publicerat två 
böcker varav en kanske snart blir film.   
 - Mina barn uppmuntrar också an-
dra barn att skriva, säger Asma stolt. 
 Stolt kan Asma vara över mycket 
och när jag nämner att hon blev 
vald som en av de 500 mest inflytel-
serika muslimerna år 2012 viftar hon 
bara bort det och säger att det finns 
så många goda människor som har 
gjort mycket mer än hon. Men vad 
är hon då mest stolt över? 
 - Min första berättelse som blev fil-
matiserad. Den handlar om kärleken 
till en mamma, om att drömma och 
att aldrig tappa hoppet, hur svårt än 
livet kan vara. 

Vill du stödja arbetet med 
RumahBaca kan du sätta in en 
slant till yayasan Asma Nadia på 
Bank Mandiri Depok branch 15700-
4534-154-3 eller genom Paypal via 

email asma.nadia@gmail.com Om 
du är tveksam över hur man gör, 
skicka ett mejl till Asma på engelska, 
hon svarar gärna! 



22
Skolebiblioteket

N
r. 9       oktober 2013

Af Eline Mørch Jensen

Første børnebog på dansk 
om muslimernes hellige må-
ned og fest – for børn af alle 
kulturer og for voksne, der 
arbejder med danske mus-
limske og flerkulturelle børn.

Hvorfor faster man egentlig fra 
solopgang til solnedgang i muslimer-
nes hellige måned ramadanen? Og 
hvad vil det sige at faste – må man 
slet ingenting spise og drikke eller 
må man godt snyde lidt? Hvordan er 
det at være sulten, når man er barn, 
og hvad er eid-festen – svarer den til 
juleaften?

Disse og mange flere spørgsmål 
optager drengen Eid, mens han sam-
men med sin mor og lillesøster Aya 
klipper og klistrer eid-pynt og prøver 
at komme igennem fasten og få tiden 
til at gå inden spisefesten eid. Faktisk 
ved Eid ikke rigtig selv, hvad han skal 
svare, da hans klassekammerat Elias 
spørger ham, hvorfor han faster, og 
hvad ramadanen egentlig går ud på. 

”Jamen, bliver du ikke helt vildt 
sulten?”, vil Elias vide. Og jo, det 
gør Eid, men alligevel kommer han 
til kort, når han skal svare på Elias´ 
spørgsmål. Derfor går han videre 
med sin undren og spørger både 
sine forældre og sin farfar ud, for at 
blive klogere på ramadanen og eid. 
Det kommer der både nogle lidt 
flyvske og små-filosofiske svar ud af, 
bl.a. sammenligner faren ramadanen 
med en rumrejse, hvor man nemme-
re kan flyve ud i universet, når man 
ikke spiser og drikker, mens farfaren 

mener, at ramadanen går ud på at 
”finde ro, tro og tænke tanker”. 

I modsætning til sin lillesøster, som 
gerne vil være stor og prøve at faste 
rigtigt som de voksne, er Eid ikke me-
get for det. Hans mor trøster Eid med 
at fortælle om sine egne barndoms-
oplevelser med fasten, hvor hun ind 
imellem var nødt til at spise lidt i al 
hemmelighed og derfor mente, at 
hun snød. Selv om det faktisk var 
– og er – helt i orden at lave nogle 
individuelle aftaler for, hvor længe 
man, fx hvis man er barn, syg, gravid 
eller ammende, faster. 

Bogen fortæller også om samvæ-
ret med familien, besøg og bøn 
i moskeen, maden der serveres, 
kagerne, pynten og alle gaverne, 
som karakteriserer højtiden. Og om 
det at tænke positivt, tale pænt og 
gøre gode gerninger – noget man 
vel helst skulle gøre året rundt, men 
måske nok har lidt mere fokus på 
under ramadanen. Sådan lidt á la 
julen og hjerternes fest ...

Lille Eid er illustreret af Marie Priem, 
hvis kønne, sjove og sprudlende 

farverige tegninger fungerer godt 
sammen med Laila Muhareb Udbys 
tekst som et fint og på ingen måde 
firkantet bud på, hvad muslimer-
nes kulturelle og religiøse højtid 
betyder, for danske muslimske børn 
såvel som for børn fra alle mulige 
andre kulturer, og desuden for 
voksne, som arbejder med flerkul-
turelle børn. 

Herudover står de to bag bogen Eid-
Pynt, som med sine skabeloner med 
symboler, der har betydning for ra-
madanen og spisefesten, fx stjerner, 
halvmåner, palmer og dromedarer, 
og kan bruges som inspiration til og 
instruktioner i at lave eid-pynt hjem-
me og i skolen. Bøgerne indeholder 
ordlister og forklaringer, og desuden 
har de to udarbejdet forslag til brug  
i undervisningen inden for forskellige 
sværhedsgrader og klassetrin, som 
kan ses på www.lilleeid.dk

Lille Eid, 36 sider, 2013. 
Eid-Pynt, 48 sider, 2013. 
De to bøger er udgivet af forfatteren 
og kan købes direkte af Laila Muhareb 
Udby for hhv. 199,95 kr. og 149,95 kr. 
pr. stk. via lmu@lilleeid.dk.

”JEG HAR LIGE LÆST…”

Hvorfor holder man ramadan?
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Sæt tanker i gang!

Under samme himmel er et system til hele 
skoleforløbet. Kristendommen og de bibelske 
fortællinger er i centrum, og allerede fra 
1. klasse er de andre store religioner, islam, 
jødedom, hinduisme og buddhisme, integreret 
i materialet.

Her får du et materiale, hvor du nemt kan 
inspirere eleverne til refleksion, motivere til 
klassesnak og give en alsidig undervisning.

Læs meget mere på alinea.dk.

Systemet er komplet med 5. klasse,  
der udkommer primo 2014.

• Skaber undren og refleksion hos eleverne

• Masser af opgaver 

• Faglig læsning

Kristendom  ·  1.-9. klasse
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Rost til skyerne:

… overbevisende materiale …

… Den tilhørende lærervejledning er i 
topklasse og forklarer, underbygger og 
inspirerer til en alsidig undervisning.

Folkeskolen 

”
” alinea.dk · tlf.: 3369 4666


