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OPSLAGSTAVLEN

Godt nyt til alle, der er vilde
med børnelitteratur!

LæringsCentret
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Selskabet for Børnelitteratur - IBBY Danmark
inviterer i samarbejde med Københavns
Hovedbibliotek til Statusseminar om børneog ungdomslitteraturen i 2015, fredag den
22. januar 2016, kl.10-16, på Hovedbiblioteket i Krystalgade i København. Formålet er
at skabe overblik over årets udgivelser og
vigtige tendenser i både danske og oversatte
børnebøger, samt inden for forskningen på
området. Programmet er under udarbejdelse, men vi kan afsløre, at den elskede og
internationalt anerkendte børnebogsforfatter
og -illustrator Stian Hole har sagt ja til at
komme og tegne og fortælle. Mere information følger inden længe.
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen
fredag den 22. januar 2016!

Nr. 9
november 2015

FILM: Iqbal Farooq og
Den Hemmelige Opskrift
Premiere: 17.12.2015

Filmen Iqbal og den hemmelige opskrift
handler om den nok som bekendte Iqbal
Farooq, der er en fantasifuld og charmerende dreng med masser af sjove ideer. Men
ifølge hans far er det slet ikke nok, hvis man
vil frem i verden. En dag kommer Iqbal, veninden Sille og lillebroren Tariq til at sprænge
deres skole i luften. Selv om det sker ved et
uheld, bliver de to forbrydere, Æselmand
og Svinet, inspirerede af eksplosionen. De
vil have fingrene i den tilfældige bombeopskrift, så de kan sprænge Tivoli i luften. Men
Tariq kan ikke huske rækkefølgen. Derfor
kidnapper de to forbrydere den mindste
lillebror Dindua, så de kan få formlen og
jævne Tivoli med jorden. Nu må Iqbal, Tariq
og Sille på en farlig redningsaktion, der
kræver en masse fantasifulde ideer fra Iqbal.
Filmen er baseret på Iqbal Farooq og den
sorte Pjerrot af Manu Sareen og er instrueret
af Tilde Harkamp. Skuespillere: Bl.a. Janus
Nabil Bakrawi, Dar Salim, Rasmus Bjerg,
Andreas Bo og Ditte Hansen.

INDHOLD

FILM: Villads Fra Valby
Premiere: 25.12.2015

Villads fra Valby følger den 6-årige Villads
i skolen og derhjemme og er en familiefilm, der bygger på Anne Sofie Hammers
populære børnebogsserie af samme navn.
Villads har en livlig fantasi, som de voksne
slet ikke forstår. Det betyder, at han tit
overtræder de usynlige "voksenregler" for,
hvad man må og ikke må. Især hans mor er
optaget af, hvad der er rigtig og forkert, og
af alt det, der kan gå galt. Det er ikke hans
mening at bryde reglerne, men han er ikke
klar til at overgive sig til en voksenverden –
og måske er det i virkeligheden de voksne,
der engang imellem skal opleve verdenen i
børnehøjde.
"Det er en moderne Emil fra Lønneberg eller
Busters verden. En dreng med et stort hjerte,
som ofte havner i interessekonflikt med de
voksne. Det er Villads' uskyld og oprigtighed mod de voksnes hverdagsregler," siger
konsulent Åke Sandgren.
Instruktør Frederik Meldal Nørgaard har
skrevet manuskriptet og spiller også rollen
som Villads' far. De øvrige roller spilles af
Iben Dorner, Patricia Schumann, Jesper
Riefensthal og Kristian Ibler. Regner Grasten
producerer for Regner Grasten Filmproduktion. Villads fra Valby har et budget på 6
mio. kr., og Det Danske Filminstitut støtter
med 3,6 mio. kr. gennem konsulentordningen ved Åke Sandgren. Filmen er også
støttet af DR.

Forfatter Anne Sofie Hammer med
Villads i papfigurversion.

”SIGTAT”

Give og vokse

”Frugttræer giver frugt,
samtidig med at de selv vokser.
Det synes jeg er et godt billede
på trivsel. Vi skal give OG vokse
af det selv.”
(Helen Eriksen, erhvervspsykolog, m.m.
I “Morgenavisen Jyllands-Posten”
(Viva) d. 19. januar 2014)

t Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
t Leder:
PLC og litteraturen. . . . . . . . . . . . . . . .3
t Fejr Børnerettighedsdagen. . . . . . . .4
t Grænser i børne- og ungdomslitteraturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
t Pædagogisk LæringsCenterForenings pris 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
t En åben skole - for elevernes og
omverdenens skyld . . . . . . . . . . . . . 19
t Jeg har lige læst:
Det indre monster . . . . . . . . . . . . . . 22
t Konsulent-klummen . . . . . . . . . . . . 23

KLODS HANS 3-2015

… der udgives af Selskabet for
Børnelitteratur - IBBY Danmark, har
fokus på ”Anmelderi” med artikler af
bl.a. Anne Middelboe Christensen,
balletanmelder i ”Information”, Bjarne
W. Andresen og Merete Flensted
Laustsen, begge medlemmer af IBBYs
bestyrelse, René Jean Jensen, digter,
kritiker og oversætter, interview v/
Søren Fanø med Anita Brask Rasmussen, kulturjournalist og børnelitteraturanmelder ved ”Information” og
interview v/ Jens Raahauge med Ines
Galling, Det Internationale Jugendbibliotek i München, Marie Elmegaard,
lærer på Skolerne i Oure og Rikke
Dyrhave, forfatter og dansklærer.
KLODS HANS 3 er produceret sammen
med Dansklærerforeningens blad
”DANSK”.
www.ibby.dk
www.facebook.com/ibbydenmark
Medlemskab (inkl. abonnement)
af Selskabet for Børnelitteratur,
IBBY Danmark:
Private kr. 250,Pensionister/
studerende kr. 175,Institutioner kr. 650,-

Deadlines:
Nr. 10: 1. november (udkommer primo december)
Nr. 1: 1. januar (udkommer primo februar)
Nr. 2: 1. februar (udkommer primo marts)
Artikler i LæringsCentret dækker ikke nødvendigvis
redaktionens og/eller Pædagogisk LæringsCenterForenings synspunkter.
Forside: Lars Gabel
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden på
www.plcf.dk.
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: Skriftligt via
hjemmesiden (PLCF.dk)
Flytning, navneskift m.v.: Skriftligt via
hjemmesiden (PLCF.dk)
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PLC og litteraturen
På denne plads plejer jeg at skrive om, hvordan vi på PLC kan være med til at
udvikle skolen og dermed være med til at implementere folkeskolereformen og
bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter.
I denne uge vil jeg i anledning af efterårets mange prisuddelinger hæfte mig
ved reformens § 19 stk. 2, der siger:
” Stk. 2. Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske
læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler
til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes
fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.” (Min understregning).
Det er jo en af de opgaver, der er taget med over fra den tidligere lovtekst, og
som måske bliver lidt overset midt i vores iver efter at forstå og fortolke den nye
tekst. Det er en skam. Der er nemlig i litteraturen så meget, vi kan berige vores
elever med.
I en travl hverdag får jeg ikke selv læst så mange bøger, som jeg egentlig gerne
ville. Avisen lokker til en overfladisk læsning, når jeg kommer brugt hjem fra
dagens dont, og fjernsynets mange kanaler lokker også til en passiv aften. Før
lov 509 tog jeg ofte bøger med hjem for at holde mig ajour med de mange
nye udgivelser, men det har jeg skåret drastisk ned på. Jeg er dog så heldig, at
jeg i forbindelse med mit hverv i Skriverprisudvalget får en pæn stak bøger til
gennemlæsning i løbet af sommeren, hvilket er en stor fornøjelse.
Det er en nydelse at se det store og kvalitetsfyldte udbud af nye bøger, der
er til børn og unge i disse år. Den forglemmelse af verden udenfor, når man
fuldstændig opsluges af en god bog, er altid fantastisk at opleve. Og den
oplevelse af at være set og forstået, som man kan opleve, er guld værd for
mange af de udsatte børn. Bare den helt simple oplevelse af, at andre lige ved
siden af lever et helt andet liv, er med til at danne vores børn og unge og give
dem grundlaget for empati. Alt dette skal vi huske også at tage med i det nye
og udviklingsorienterede PLC.
Når dette blad udkommer, har vi lige uddelt vores egen pris. Og på BogForum i
november uddeles også traditionelt en række priser. Bl.a. den tidligere nævnte
Skriverpris, som uddeles fredag den 6. november kl. 13.30 på Bella Scenen,
samt Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmarks Klods Hans-pris, som uddeles
samme dag kl. 12.00 på samme scene. Sidste års modtager af Klods Hans-prisen,
Rachel Röst, og hendes projekt Læs for livet har netop fokus på, hvor vigtigt
det er for udsatte børn at have adgang til bøger, fordi det giver mulighed for at
skabe social forandring og muligheder for et bedre liv.
Vejledningen omkring elevernes fritidslæsning er altså
fortsat en af PLC’s væsentlige opgaver, som vi ikke må
glemme i vores iver efter udvikling.
Rigtig god fornøjelse med læsningen og vejledningen,
- og måske ses vi på BogForum?
Birgitte Reindel, formand for PLCF
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Fejr børnerettighedsdagen
LæringsCentret

Af Birgitte Kabel, Red Barnet
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Lav en lærerig og festlig dag
den 20. november, og få
glade og engagerede elever,
der oveni købet er bedre
til at passe på sig selv og
hinanden.
Røde balloner og glade børn
kommer til at præge bybilledet en
masse steder i Danmark, når Red
Barnet igen i år inviterer skoler til at
fejre FN’s børnerettighedsdag. Sidste
år lød der for eksempel taktfaste
’børn har ret’-råb fra eleverne på
Sankt Ansgars Skole, da de dannede
en menneskekæde ned af Nørrebrogade og sendte balloner til vejrs
ud over søerne i København.
På Gl. Lindholm Skole i Nordjylland
udtrykte eleverne deres egne
fortolkninger af børns rettigheder
gennem små kunstværker, som
de holdt fernisering for i skolens
hal. I den anden ende af landet
samledes eleverne på Maribo
Skole i skolegården og hørte taler
om børns rettigheder og deltog i
et fakkeloptog sammen med Red
Barnets lokalforening.
Uanset om I har lyst til at bruge
dagen til at ’vende skolen ud’ mod
lokalsamfundet og skabe positiv
opmærksomhed om jeres skole i
pressen og over for forældre, eller
I har mere behov for at arbejde i
klasserne med børns rettigheder,
er børnerettighedsdagen en oplagt
mulighed for at få eleverne til at
beskæftige sig med deres helt egne
menneskerettigheder - nemlig de
52 artikler, der står i FN’s børnekonvention.

Foto: Louise Dyring Mbae, Red Barnet
Når eleverne har forstået, at de
har rettigheder, bliver de sandsynligvis bedre til at sætte personlige
grænser og sige fra over for mobning
og diskrimination. Ifølge de nye
forenklede Fælles Mål skal der
undervises i børns rettigheder i
Sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab. Desuden passer
børnerettighedsdagen godt ind i den
understøttende undervisning med
det todelte fokus på faglighed og
trivsel.

Party in a box

Hvert år foreslår Red Barnet et nyt
tema for børnerettighedsdagen, som
det er valgfrit, om man vil bruge.
I år har vi valgt at sætte fokus på
de nye verdensmål, der handler
om at afskaffe fattigdom og sikre
bæredygtig udvikling i verden. Det er
oplagt, at lade jeres elever diskutere
hvilken verden, de ønsker sig, når
målene skal være indfriet i 2030.
Eleverne kan også på Red Barnets
skolesite MEGAFONEN følge de 15
unge, som vi har inviteret til at være
ambassadører for verdensmålene.
Blandt andet kan de se en video
med Lina Al-Ansary fra Amager

Fælled Skole, der var i New York for at
overbringe danske elevers bud på en
bedre verden til formanden for FN’s
generalforsamling Mogens Lykketoft.
Red Barnet har lavet et fleksibelt
koncept for børnerettighedsdagen –
hele skolen, et grundtrin, en årgang
eller blot en klasse kan deltage, men
jo flere elever, jo festligere bliver
oplevelsen for dem. Hvis I har lyst
til at fejre dagen, er det vigtigt, at I
tilmelder jer, så I kan få tilsendt et
idékatalog med forslag til aktiviteter,
der gør det nemt at arrangere dagen,
samt balloner, plakater og en pressemeddelelse.

Foto: Louise Dyring Mbae, Red Barnet

Læs mere om børnerettighedsdagen og tilmeld jer her:
www.redbarnet.dk/megafonen/
børnerettighedsdag/lærere

GRATIS
ADGANG

9735

resten af året

112 POPULÆRE FAGBØGER DIGITALT
FAGBOG.GYLDENDAL.DK
Gyldendals populære fagbogsserier er nu tilgængelige
digitalt på fagbog.gyldendal.dk. Her kan eleverne læse
om alverdens emner og arbejde med faglig læsning
og skrivning.
■

112 fagbøger i digital form til 0.-10. klasse – alle indlæst
af professionelle oplæsere.

■

Opgaver til faglig læsning til samtlige bøger på portalen.

■

Læselog, hvor eleverne kan registrere deres læsning
og sætte mål for læsningen.

■

Skriveværksted, hvor eleverne lærer at skrive egne fagbøger,
anmeldelser og arbejde med multimodale produktioner.

Vær blandt de første
på portalen. Tilmeld dig
nyhedsbrev på gu.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Grænser i børne- og ungdomslitteraturen?
LæringsCentret

Af Eline Mørch Jensen, redaktør
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Kan forfatterne i princippet
skrive om alt - eller bør der
være grænser for hvad børn
og unge præsenteres for i
bøgerne? Og er der efterhånden nogle grænser eller
tabuer tilbage at overskride?
Under den overskrift havde Selskabet
for Børnelitteratur – IBBY Danmark
den 30. september inviteret til
fyraftensdebat med et panel
bestående af forfatterne Ronnie
Andersen, Sanne Søndergaard
og Sarah Engell i Domen ved Det
Kongelige Bibliotek i København.
Som rammesætter for mødet lagde
Anna Karlskov Skyggebjerg, Ph.d. og
lektor ved AU, ud med at afvise den
snævre, men sejlivede præmis om
at der kun er plads til to positioner
i debatten, nemlig at man enten er
litteraturens advokat eller barnets
advokat. For en tredje vej må være
mulig, mente hun.
Heri var Sarah Engell ikke uenig, hun
sagde bl.a: - Der kan ligge en stor
omsorg i at tage svære emner op, men
man skal altid passe på at gøre det
ærligt og ikke pakke sine læsere ind i
vat. Det kan være fristende at prøve at
være beskyttende eller opdragende
og videregive gode tråd – det ved jeg
alt om, ikke mindst efter at jeg selv er
blevet mor – men det ville der komme
noget dødssyg litteratur ud af!
Hun tilføjede at hun aldrig selv
ville bryde grænser bare for at gøre
det, men mente omvendt ikke at
forfattere skal underordne sig nogen
regler: - Vi kan i princippet skrive om

emner, der betyder noget, som fx
unges seksualitet. Jeg vil faktisk
rigtig gerne sætte fokus på pigers
seksualitet og sætte ord på det med
at trille ært – både i mine bøger og
når jeg optræder som komiker!

Illustration: Ulrikka Suzanne Pedersen

alt, selv de mest voldsomme emner,
uden nogensinde at komme til at
overgå det, de unge selv kan finder
frem til på nettet.
Ronnie Andersen vendte spørgsmålet
på hovedet og slog fast, at alt var okay
hvis bare det gjorde ondt i ham selv,
når han skrev: - Jeg vil gerne skrive om
og være med til at nedbryde grænser,
selv om jeg snart ikke rigtig ved hvilke
grænser der er tilbage? Jo, onani er
måske nok stadig et tabu! Men jeg
vil kun bryde grænser hvis det giver
mening for mig selv og der er noget
på spil for mig selv. Det hedder sig
ganske vist at man skal passe på med
at tage af hovedstolen – men jeg gør
ikke andet som forfatter!
Den udtalelse fremkaldte energiske
nik fra Sanne Søndergaard, som
var enig i at det efterhånden kun er
muligt at støde nogen med emnet
onani: - Sjovt nok taler vi kun om
alt det negative, når vi snakker om
grænser - om død, vold og stoffer
- men det der klart provokerer de
unge mest er deres egen seksualitet.
- Som komiker oplever jeg det
samme, så derfor vil jeg gerne
gøre op med den der ligegyldige
komik, hvor man bare skriger
”tissemand” eller ”neger” hø-hø,
men i stedet tager fat på nogle

Sanne Søndergaard tilføjede at
man som forfatter helst ikke må
sige, at man fortryder noget, men
det ville hun gerne gøre op med: Jeg fortryder så meget at jeg ikke
har skrevet sex og onani ind i min
bog Hell Man – fordi jeg fucking
glemte det – men det ville have
gjort soldaterne mere troværdige.
Piger onanerer jo hele tiden, men
jeg glemte at tænkte på, at det gør
drenge selvfølgelig også - også når
de er udstationerede og der er krig.
Debatten fik for alvor liv i kludene,
da man begyndte at diskutere
hvorvidt forfatterne er blevet mere
navlepillende og om det helt store
tabu netop nu er at forholde sig til
samfundet og omverdenen, sådan
at fx Hell Man ikke forholder sig
overordnet til Danmarks aktivistiske
udenrigspolitik, mens Sarah Engell
og Ronnie Andersen gør hhv.
selvmord og misbrug til noget privat
og den enkeltes problem.
Et synspunkt der tydeligvis
provokerede de tre forfattere
stærkt, efter som de hver især følte
de netop tog de emner op, der
brændte på for de unge. Som Sanne
Søndergaard formulerede det: - Det
mest smertefulde ved at være ung
er ens egne tanker og følelser – og
det at føle sig helt alene med dem!
Og som hun tilføjede: - I øvrigt er
det røv fucking kedeligt med det
der politiske og samfundsmæssige
voksen-perspektiv på tingene!

PLCF-PRISEN 2015

Pædagogisk LæringsCenterForenings

pris 2015

Foto: Bjarne Thostrup

Josefine Ottesen
www.PLCF.dk
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Årets prismodtager
LæringsCentret
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Af Anna Barbara Bach
Hvert år siden 1978 har Danmarks
Skolebibliotekarer uddelt en børnebogspris til forfattere for et værk
eller for hele forfatterskabet eller til
illustratorer. I år uddeles den igen,
men da foreningen har skiftet navn,
har også prisen det, så i år uddeles
PLCF-prisen. Kriterierne for og hele
processen omkring udvælgelsen af
årets prismodtager har været den
samme som hidtil.
PLCF-prisen tildeles i år forfatter
Josefine Ottesen for hele forfatterskabet. Forfatterskabet er omfattende
både i antal udgivelser og i bredde.
Langt de fleste elever har haft en bog
af Josefine Ottesen i hænderne, og
rigtigt mange af disse har efter det
første bekendtskab, bedt om mere.
At lære at læse er en kompleks affære,
korte tekster og lydrette ord gør
det muligt at knække læsekoden,
men skal vi skabe en læser, må der
mere til, ikke mindst historier, som
indfanger og fastholder sin læser.
Josefine Ottesens serier til de yngste
læsere gør præcis det, og bøgerne er
blevet slidt op mange steder. Der er
fantasyfortællinger, sagnfortællinger,
myter og fremtidsfortællinger om bl.a.
Enya, Drageherren, Krigerprinsessen,
Sigurd, Teseus og Zip, og de er alle
fulde af drama, kamp og magi. Med
disse bøger har Josefine Ottesen vist
os, at letlæsning ikke nødvendigvis
betyder letfortælling. Disse bøger har
for alvor skabt læsere.

De samme universer har dannet
rammerne om andre serier til de
ældre, læserutinerede elever eller
voksne. De tre trilogier ”Historien om
Mira”, ”Krigeren” og ”Det døde land”
er fortællinger, om at finde sin plads
i livet og om at finde ud af og gøre
det, der er det rigtige for den enkelte.
I alle tre værker møder vi et ungt
menneske, som udfordres af omvæltninger, ondskab, angst, undertrykkelse
m.m.m. Som ung oplever man for
alvor, at man skal finde sin vej i livet,
og det skal også Mira, Odd og Jonah,
de har det til fælles, at de hver især
oplever, at det ikke er let at finde vejen.
Mira føler sig som ”blandet” barn
splittet mellem sine forældres to
klaner, som repræsenterer hver
sit værdiunivers og som pludselig
bekriger hinanden. I det kaos skal
hun finde sin plads.
Odd kender som træl ikke sine
rødder, han undgår den skæbne
der var tiltænkt ham, at blive
ofret til havet. Befriet fra trælletilværelsen går hans udvikling fra
dreng til mand en meget blodig
vej, hvor han som kriger oplever
blodrus, bersærkergang og magtens
intriger. Jonah kender heller ikke
sin egentlige oprindelse. Som ung
mand erfarer han, at hans forældre
ikke er hans biologiske forældre,
men at de har taget ham til sig
engang for længe siden, da de var
på flugt. Det fremtidssamfund han
vokser op i rummer ikke plads til
spørgsmål, alle voksne bærer på en

dramatisk og smertefuld fortid fra
et liv et andet sted. For at kunne
”komme videre” er der en kollektiv
forståelse af, at det er bedst aldrig at
se tilbage i fortiden. Sket er sket og
skal glemmes. Behovet for at forstå,
for at ændre og for at finde sine
egne rødder og svar tvinger også
Jonah væk fra det kendte og ud på
sin egen søgen og overlevelse.
Verden er ikke sort-hvid og det er
Josefine Ottesens romanverdener
heller ikke. Hovedpersoner er
ikke gennemsympatiske, og om
omverdenen er god eller ond er
ikke altid entydigt, dramaet fanger
læseren, og man drives fremad for
at følge og forstå hovedpersonerne.
På denne plads er det ikke muligt
grundigt at beskrive hele forfatterskabet, som også indeholder
oplæsning til indskolingen om ”Hullerikkerne”, ”Roselil” og ”Grønne sø”,
”Eventyret om fjeren og rosen”, som
fik Kulturministeriets børnebogspris
i 1987 og endelig ”Helgi Daner”, som
bygger på myten om Holger Danske.
Spændende, god, meningsfuld og
underholdende læsning, som både
har skabt og fastholdt læsere, derfor
fortjener Josefine Ottesen årets
PLCF-pris.

Prisudvalgets medlemmer:
Anna Barbara Bach
Karen Odegaard
Karin Kjeldsen
Anne Stougaard
Damian Arguimbau
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På min gravsten skal der stå:

Hun fik børn til at læse
Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Josefine Ottesen vil ikke
fremhæve én eller flere af
sine bøger som sine egne
favoritter, for det er altid
den, hun lige har skrevet, der
står hende nærmest. Men
overordnet set er hun særlig
stolt af sine læse let-bøger
- og af at have åbnet børns
øjne for bøger og læsning.

Børnene læser nemlig Josefine
Ottesens bøger, de låner dem på
biblioteket og de køber dem
(eller også er det deres forældre og
bedsteforældre, der gør det?), og
så kommer de endda ofte tilbage
efter mere. Lige som anmelderne
generelt er positive og legater og
priser bliver kastet efter hende med
rund hånd.
Blandt meget andet har Josefine
Ottesen fx modtaget Kulturministeriets Børnebogspris to gange,

både i 1987 for Fjeren og Rosen
og i 2009 for Golak, første bind
af Det Døde Land, Kommunernes
Skolebiblioteksforenings
Forfatterpris for trilogien Krigeren
i 2004, Børnebibliotekarernes
Kulturpris for letlæsnings-serien
Drageherren i 2004, Boghandlermedhjælpernes Børnebogspris i
2005 for Dæmonernes Hvisken, som
også modtog ORLA-prisen i 2006.
Dertil kommer desuden et utal af
fornemme nomineringer, bl.a. til
ALMA-prisen i 2010.
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og jeg har en søster, som er 15 år
ældre end jeg, som også har skrevet.
Så i min optik var kvoten af forfattere
for længst brugt op i min familie. Men
jeg har skrevet fra jeg var en 12-13 år,
hvor jeg fik en dagbog af min mor til
min 12-års fødselsdag, som jeg først
ikke rigtig kunne forstå hvad jeg skulle
bruge til, fortæller Josefine Ottesen.
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Så jeg er nødt til allerførst at
spørge: Betyder endnu en pris
overhovedet noget for så garvet
en forfatter som dig?
- Det kan du tro den gør! Navnlig
en pris som den her betyder faktisk
rigtig meget, for netop skolebibliotekarerne har jo været mine hovedformidlere til børn gennem mere end
30 år. Så en anerkendelse fra dem –
fra læringsvejlederne, som I nu kalder
jer - er jeg virkelig, virkelig glad for!
Josefine Ottesen både ser og lyder
da også rigtig glad, mens hun
gestikulerer med begge arme og
fortæller løs om sit forfatterskab i
skyggen i hængesofaen i sin skønne
blomstrende have. På bordet foran
ligger et udvalg af hendes mange
letlæsningsbøger, som hun gerne
her vil benytte lejligheden til at slå
et slag for, fordi de har det med
at blive overset i den samlede
produktion, hvor researchtunge
mobbedrenge som fx den seneste
om Helgi Daner ofte løber med al
opmærksomheden.
- Det er faktisk dét, der ligger mig
mest på sinde: At børn og unge læser
mine bøger. Dét er nok i virkeligheden
den allerstørste og fornemste pris, jeg
som forfatter kan få, fastslår Josefine
Ottesen.

Hun kommer straks i tanke om en
anekdote, en skolebibliotekar en
dag fortalte hende: To små drenge
dukkede op på skolebiblioteket
og opdagede, at der var kommet
et nyt bind af Drageherren. Men de
fik besked på at vente, for bogen
var ikke blevet registret. Men da
bibliotekaren senere på dagen nåede
så langt og skulle til at registrere
bogen, var den pist væk:
- Bare tanken om at der er nogen,
der ville gøre sig til tyv for at læse én
af mine bøger, det gjorde mig altså
ret stolt!

Det begyndte med
en dagbog

Bøgerne har, lige som især musikken
og teatret, fyldt enormt meget i
Josefine Ottesens liv og opvækst.
Først især eventyrene, en passion
der aldrig har lagt sig, men også alt
mulig andet som fx Laura-bøgerne
og Puk-bøgerne, ja stort set alt hvad
der kunne opdrives - først på børnebiblioteket og sidenhen i voksenafdelingen, da hun havde læst sig
igennem børneafdelingen.

Hvordan kom du selv i gang med
at skrive for børn og unge?
- Jeg har aldrig haft en plan om at
blive forfatter. Min mor var forfatter

- Men så i løbet af det år, fra jeg var
12 til jeg blev 13, gik jeg i puberteten,
og pludselig kom alle de der meget
stærke følelser væltende, som man jo
ingen indflydelse har på - man bliver
bare kørt rundt med, som om der
sidder én og styrer det hele med en
remotekontrol. I den overgangsfase
er man utrolig sårbar, fordi man ikke
forstår, hvorfor man har det, som
man har, og der fandt jeg ud af at det
hjalp mig, hvis jeg satte mig ned og
skrev om det.
- Først dagbog, så digte og senere,
måske i 16-17-års-alderen, små
historier og eventyr, egentlig meget
H.C Andersen-inspireret, men det
blev jeg først klar over mange år
senere ... Jeg brugte eventyrerne
som metaforiske fortællinger, der
spejlede de problemer jeg selv gik
og baksede med.

Men du skrev først og fremmest
for dig selv?
- Ja, i lang tid var det kun for min
egen skyld, for jeg havde vitterlig
ingen planer om at blive forfatter.
Jeg ville jo arbejde med teater og
det begyndte jeg på allerede som
18-årig. Samtidig brugte jeg hele
tiden dagbogen til at skrive om,
hvordan jeg havde det, lige som jeg
også skrev noveller og eventyr - og
alt sammen handlede om at få et
poetisk blik på min egen virkelighed,
siger Josefine Ottesen og tilføjer:
- Det at skrive var noget meget privat
for mig; jeg viste det ikke til nogen
og delte det ikke med andre. Hvor
teatret – lige som et instrument –
er noget man tager på sig, imellem
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sig selv og virkeligheden, var det at
skrive meget mere personligt.
Lige indtil hun som 27-årig
debuterede i 1983. I dag, 32 år
senere, har Josefine Ottesen udgivet
mere end 90 bøger på diverse
forlag, herunder også sit eget, men
hun er ikke selv helt sikker på det
præcise antal … (Se den opdaterede
bibliografi sidst i dette indstik, red.)

Leg med genrer

Josefine Ottesen er bl.a. uddannet
som skuespiller på Dell’ Arte, School
of Physical Theatre i Californien i
1981, har taget instruktørkurser
på British Theatre Association i
London og er desuden Cand. Phil. i
dramaturgi fra Aarhus Universitet.
Gennem årene har hun både
undervist, spillet med i og instrueret
adskillige forestillinger, bl.a. for
Baggårdsteatret og Verdens Lilleste
Cirkus Variete Theater.
Hun optræder stadig jævnligt,
bl.a. sammen med sin mand, Jan
Schønemann, som er professionel
guitarist og musiker, gerne på gaden
i Svendborg, hvor parret har boet i
samme hus i mere end 30 år, et hus de
stadig bor og begge arbejder i, i dag
hvor deres to børn, en datter på 26 og
en søn på 24, er flyttet hjemmefra.
- Jeg elsker at optræde på gaden!
Det er noget helt, helt andet end at
stå på en scene – der er meget mere
liv og energi i at optræde på gaden,
så ja, det gør vi somme tider når vi
pludselig får lyst til det.

I to optræder bl.a. med koncertfortællinger – hvad er det
blandingen af genrer kan
bidrage med?
- Jamen, de befrugter jo hinanden
og fremmer det legende … Når man
skriver eller læser leger man også at
man er en anden, fuldstændig lige
som når man spiller rollespil fx. For
mig er bogen bare en fortælling, der

er pakket ind i pap. Alle fortællinger
bygger på en mundtlig tradition historier og myter er til alle tider og
alle steder blevet fortalt omkring bålet
– som noget, mennesker var fælles
om. Og sådan er det jo stadigvæk:
Hele meningen med fortællinger er
at skabe fælles referencer og dele
kulturelle værdier, der giver tilhørsforhold og sammenhold.

tværtimod har hun gennem årene rejst
land og rige rundt for at møde sine
mange små og store læsere – bl.a. med
koncertfortællinger og skoleforedrag
– lige som hun er kendt for at inddrage
læserne i ideudviklingen af sine bøger.

- Selv er jeg vokset op med eventyr,
man kan nærmest sige det er en
del af mit dna, bl.a. på grund af min
mors centraleuropæiske rødder, hvor
traditionen med folkeeventyr, myter
og stiliserede udtryksformer som fx
dukketeater er meget stærk. Fælles
for mange eventyr er at de handler
om overgangen mellem barn og
voksen eller om at gå fra at være
ingen til at blive nogen, et grundvilkår
alle mennesker i hele verden deler.
Derfor har det været oplagt for mig
at bruge eventyrets dramaturgi til at
belyse netop de historier, som jeg har
haft brug for at fortælle. De handler
jo stort set alle sammen om finde vej
hjem til sig selv, om at blive til den,
man skal være.

- Jamen, det er jo fordi fortællingen
først bliver rigtig levende, når den
indgår i et fælleskab. Jeg skriver,
fordi jeg gerne vil have læsere, jeg
ønsker at nå ud og berøre andre
mennesker, give dem historier, der
gør noget ved dem.

Hvorfor er det vigtigt for dig at
møde dine læsere og få deres
reaktioner på det, du skriver?

Der er ikke langt fra fælles
fortællinger til læseren som
medfortæller …
- Når der er flow i skrivningen sker
der i hvert fald nogle gange ting i
teksten, hvor jeg tænker ”Hov, hvor
kom det fra?” Der kan ind imellem
være temmelig langt fra den
synopsis, jeg lægger ud med, til der
hvor historien faktisk ender … Dog

Du bliver ofte
rubriceret som
fantasy-forfatter
- er det bevidst du
ikke selv bruger
begrebet fantasy?
- Ja, jeg kan meget
bedre lide begrebet
eventyr og vil hellere
tale om fantastisk
litteratur end fantasy
…

Mødet med
læserne

Som det vil være de
fleste læsere bekendt
er Josefine Ottesen
ikke den slags forfatter,
der sidder og putter
sig bag computeren
i sit arbejdsværelse,

Foto: Bjarne Thostrup
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har jeg sjældent læserne med ind
over selve skabelsesprocessen. Men
bagefter, når jeg møder dem, sker det
ofte, at de gør mig klogere på mine
egne tekster, som fx da en læser,
en ung pige, skrev til mig, at Golak
havde gjort hende opmærksom på
hemmelighederne i hendes egen
familie. Okay, det havde jeg ikke selv
oplevet som et tema i bogen, men
det kunne man altså også få ud af
den …

november 2015

Josefine Ottesen fortæller, at nogle
af de læsere, hun bl.a. har ladet sig
inspirere af, er hendes egne børn.
Akkurat lige som hendes egen mor
digtede og fortalte historier på
sengekanten, har også hun læst højt
og fortalt historier for sine egne børn.
Det var fx på den måde at historien om
feen Roselil opstod, som siden blev til
serien med Roselil-bøger, simpelthen
fordi der ikke var flere alfe-bøger
tilbage at låne på biblioteket, hvorfor
datteren foreslog at de selv gik i gang
med at digte nogle.
Ifølge Josefine Ottesen var det
oprindelig også hendes datter,
som fandt på alle karakterer og i
øvrigt stillede krav om at der skulle
ligge et nyt kapitel klar hver aften,
hvilket til tider var lidt stressende for
hendes mor, men også inspirerende.
Josefine Ottesen måtte også
kæmpe hårdt for at få plads til lidt
fe-konflikt-stof, så det hele ikke gik
op i den rene lyserøde idyl … Og
hun lægger til:
- De udgaver, der kommer af Roselilbøgerne i dag, er simpelthen så
lyserøde og glimmeragtige, at det er
lige før de knaser mellem tænderne!

Glimmer og dødsmetal

Sammen med sin søn har Josefine
Ottesen lavet billedbogen Den lille
ridder og sidenhen har hun – for at
gå fra den ene yderlighed til den
anden - igen inspireret af og under
kyndig vejledning af sønnen, kastet
sig over musikgenren dødsmetal!
Hvorfor nu det?

Foto: Bjarne Thostrup
- Fordi det gjorde mig bange og
fordi jeg ikke forstod det! Så kort
kan det faktisk siges. I mine ører
var dødsmetal ikke musik, men
larm. Fuldstændig lige som det er
for de fleste andre voksne. Nå, men
min søn begyndte altså at lytte til
dødsmetal, da han var omkring
13-14 år. Det var ikke noget han
sad og lukkede sig inde med eller
dyrkede for sig selv på sit værelse,
sådan har vi aldrig haft det i vores
familie, så det fyldte hele huset!
Efter som Josefine Ottesen udover
at anse sin søn for at være musikalsk
også opfattede ham som et fornuftigt
og tænksomt menneske, gik hun ud
fra at dødsmetal-musikken måtte
rumme andet og mere end bare støj,
og at hendes søn derfor måtte være
den rette til at guide hende ind i det
mørke univers. Så i stedet for at give
efter for sin angst, bad hun ham om
at indspille en play-liste med nogle
af de, efter hans mening, bedste
dødsmetal-numre. Det var fx bands
som Opeth, Black Deliah og Finn Troll.
Simpelthen i et forsøg på at åbne op
over for larmen.
- Da jeg efter en grundig introduktion
tog høretelefonerne på, kunne
jeg høre at dødsmetal bare er en
kunstform lige som alt muligt
andet, en undersøgelse af mørket

ved hjælp af musikken. Stadigvæk
skræmmende som Guernica-billedet
af Picasso, men i stedet for at afvise
det kunstneriske udtryk lod jeg mig
inspirere af det.

Hvor mørkt kan det blive?
Dét, hun gik i gang med at skrive,
var science fiction-trilogien Det døde
land, der består af bøgerne Golak,
Genfødt og Gudløs, som handler om
den kreative 17-årige Jonah der lever
i et fremtidigt dystopia. I følge de
gamle mænd, der styrer samfundet
med hård hånd, er det menneskers
trang til udvikling og fremdrift, der
har fået jorden til at gå under. Derfor
er det forbudt at få nye idéer. Det er
kun tilladt at bede, synge og arbejde
– og så bekæmpe de onde golakker.
Dette mørke livssyn hverken kan
eller vil Jonah leve med, hvorfor
han er nødt til at bryde ud og gøre
oprør og dermed starter en lavine af
voldsomme begivenheder.

Hvad betød det for historien at
du sad og skrev med din søns
play-liste i ørene?
- Altså nu handler Det døde land jo
om, hvordan man bedst slår jorden
ihjel, så det er i forvejen en ret barsk
historie. Men musikken har klart
gjort den mere rå og sproget er også
blevet mere skarpskåret …
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Bortset fra at gå ind i musikkens
mørke, hvordan researcher du så
på sådan et emne?
- Jeg har fx læst rigtig meget om
Tjernobyl-ulykken, om hvad der
skete dengang i 1986 og hvilke
konsekvenser det fik for både
mennesker, dyr og naturen. Og
også om den biodiversitet, der er
opstået i kølvandet på ulykken og
som interessant nok er en af de
største i verden, for de planter, der
har overlevet, og siden har fået
lov til at gro i fred og ro og uden
menneskers indblanding
og påvirkning.
- Derudover har jeg tænkt
en hel del over hvad et
menneske er og hvornår
man er et menneske.
Jeg er – igen, kan man
sige – kommet frem
til at relationen er det
grundlæggende. Uden
relationer forsvinder
meningen og så bliver
man umenneskelig.
Man kan sige at jeg har
brugt både musikken
og researchen til at
undersøge, hvor mørkt
det kan blive.

Svært at slå
jorden ihjel

have været oplagt. Jeg føler, jeg
skylder mine læsere at der er et håb.
Det tror jeg jo også selv på. Og som
forfatter har man en forpligtelse
til ikke at tage håbet fra læserne,
især når man skriver for nogen, der
er ved at dannes, mener Josefine
Ottesen.
Til gengæld understreger hun at
der skal være plads til nuancer, bl.a.
i persontegningen. Derfor gør hun
som regel meget ud af at fremstille
sine romanfigurer som sammensatte
og dermed menneskelige, lige som

Hvad er det de her
andre tidsaldre og
fremmede miljøer
kan bidrage med?

Foto: Bjarne Thostrup

- I dag er jeg faktisk
mindre bange for fremtiden end jeg
var inden jeg gik i gang med Det
døde land. Jeg har fundet ud af, at det
heldigvis er rigtig svært at slå jorden
ihjel! Der skal virkelig meget til – og
måske også mere end vi mennesker
er i stand til, selv om vi bliver ved
med at dumme os nok så meget!

Du er optimistisk med hensyn til
fremtiden – klimakatastrofer,
krige og flygtningestrømme til
trods?
- Det er er jeg, ja. Derfor kunne jeg
heller ikke nænne at lade Jonah dø i
sidste bind, selv om det måske ville

I Josefine Ottesens univers er det
næsten altid genkendelige og ofte
evige eller grundlæggende temaer,
der tages op, bl.a. magtstrukturer i
familier, konflikter i forbindelse med
overgangen fra barn til voksen og
unge menneskers individuation. Til
gengæld vælger hun konsekvent
at henlægge handlingen til andre
tider og/eller alternative miljøer. I Det
døde land befinder vi os eksempelvis
i en fremtids-dystopi, Mira-bøgerne
finder sted i en frit opfunden verden –
muligvis inspireret af Middelalderens
Centraleuropa? - mens Helgi Daner
foregår for 1200 år siden
omkring kristendommens
fremtog i det nuværende
Norden og Europa.

der – i hvert fald ifølge hende selv
– sjældent optræder entydige helte
eller skurke, sådan som man ofte ser
det inden for fantasy-litteraturen.

Det gælder dog ikke i tilfældet
Helgi Daner!
- Måske ikke i så udpræget grad
her, nej, fordi det netop er en
gendigtning af legenden om helten
Holger Danske! Faktisk var det lidt
af et benspænd for mig selv at
skrive om en helt som Helgi, selv om
myten om ham, som jo handler om
en korstogsridder, er kompleks og
derfor også så spændende …

- Ved at flytte sted og
tid væk fra ens egen
nære virkelighed, bliver
det muligt at spejle sig
på flere niveauer. Mine
bøger kan både læses
som en spændende
historie, men det er også
muligt at gå dybere
ned i plot og tema.
Det er vigtigt for mig,
at man som læser har
mulighed for at læse i flere lag. Den
stiliserede virkelighed, som mine
bøger udspiller sig i, giver netop den
mulighed. Du kan identificere dig
med hovedpersonens grundlæggende udfordringer, men du behøver
ikke at gøre det. I en samtidsroman
i førsteperson-ental har du ikke
mulighed for at trække dig - der er du
nødt til at gå all-in. Jeg vil gerne give
læseren et valg.

Spejle sig i det fremmede
Josefine Ottesen fortæller at de
steder, hun bruger i sine bøger, altid
er metaforer for emne og handling.
Fx er Krigerne inspireret af området
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ligeglade med kønnet. Måske fordi
drenge ofte er mere skrøbelige i
udviklingen af deres kønsidentitet,
i hvert fald hvis de ikke har haft en
stærk far-karakter i deres tilværelse.
De har ikke råd til at eksperimentere
så meget, som pigerne.
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Går man sig en lille tur i Josefine
Ottesens smukke og overordentlig
velpassede have med drivhus,
terrasser, små runde bede og
kantede stier, kan man ikke lade være
med at spekulere over, om der mon
gemmer sig et par eksotiske urter i et
hjørne, som kunne brygges sammen
til en helbredende mixtur.

november 2015

Foto: Bjarne Thostrup
omkring Limfjorden, hvor de små øer
er afskåret fra hinanden på grund af
vandet, men det er faktisk ret enkelt at
komme fra den ene til den anden. Det
landskab er en metafor for Odd, der
har været nødt til at forskanse sig for
at overleve, men i virkeligheden har
han mulighed for at række ud efter
andre, hvis han kan få øje på det.
Samtidig holder Josefine Ottesen
meget af at opbygge et overskueligt
univers, hvor det er hende, der
bestemmer. Når hun skal skabe et
sted eller miljø til brug for sine bøger,
går hun efter eget udsagn meget
dionysisk, meget sanseligt, til værks
… Fx ved at betragte guldsmedene
og sommerfuglene og suge hele
stemningen, lydene og duftene
til sig omkring nogle skovsøer i
Nordjylland, hun har fundet frem til.

Krige, totalitarisme og undertrykkelse er centrale temaer
i flere af dine bøger, lige som
hovedpersonerne altid tager til
genmæle og gør oprør, hvorfra
kommer inspirationen?
- Krystalhjertet er eksempelvis
inspireret af min egen historie,
bl.a. min mors flugt i forbindelse
med mellemkrigstiden og Anden
Verdenskrig, hvor hun som jøde hele
tre gange måtte emigrere og starte

helt forfra i en ny kultur. Den serie
bygger på en grundig research om
Holocaust og Det 3. Riges tankegang
om over- og undermennesker,
fortæller Josefine Ottesen og
fortsætter:
- Med Helgi Daner var det historiske
udgangspunkt givet på forhånd. Hvad
jeg til gengæld ikke havde forestillet
mig, var, hvor meget kristendommen
og den kristne tros fortrængning af
asatroen ville komme til at fylde. Men
den vinkel var slet ikke til at komme
udenom, for den var fuldstændig
afgørende for forståelsen af perioden
og de mennesker, der levede på
den tid. Heldigvis var det rigtig
spændende at kaste sig ud i, men
sådan går det nogen gange - man
ender et helt andet sted end man
havde forestillet sig …

Også pigerne i dine bøger – ikke
mindst sådan én som Mira – er
rimelig handlekraftige …
- Ja, det er de vel … Men jeg har vel
heller aldrig selv været sådan én,
som sad i et hjørne og forventede
at tingene blev gjort for mig … Og
hvem bryder sig for resten om at se
sig selv fremstillet som magtesløs?
Desværre er drengene jo ikke så
meget for pige-hovedpersoner i
bøgerne, mens pigerne vist er ret

Men selvom flere af de kvindelige
karakterer i hendes bøger er
synske eller besidder andre
overnaturlige kræfter, har Josefine
Ottesen efter eget udsagn ikke selv
nogen særlige evner udi at kurere
hverken sygdomme eller sværdsår.
Rosmarinen og timianen som står
rundt om i haven og dufter godt
og krydret er derfor nok mest til
madlavningsbrug – udover at være
en fryd for øjet.

Du er ret optaget af botanik
og urter – og også af heste og
ridning, våben og meget mere
ovre i ridder-afdelingen …
Er det noget, du på forhånd
har forstand på, eller har du
researchet dig til det?
- Altså, jeg har selv redet og i øvrigt
også dyrket kampsport i mange år, så
lidt har man vel opsnappet. Men ellers
bruger jeg nok i hvert fald 3-4 måneder
på at researche til de større romaner, fx
har jeg brugt megen tid på at studere
det man kalder akademisk ridning,
som jo har rødder i krigsridning, hvor
man brugte hestene som våben.
Her er det igen meget sansninger,
jeg benytter mig af, sansningen af
relationen mellem hest og rytter, som
fortæller noget om hvem eksempelvis
sådan en som Helgi er.
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- Omvendt har jeg også brugt en
forfærdelig masse tid på research, jeg
ikke – i hvert fald ikke endnu! – har
brugt til noget som helst. Jeg kan let
komme til at fare ud af en tangent og
gå i gang med at læse om de mest
sindssyge detaljer. Som fx da jeg
researchede til I vendernes vold og
pludselig blev opslugt af at finde ud
af, hvordan de sådan helt lav-praktisk
fik transporteret riddernes heste
ind og ud af skibene og over havet
… Og jeg skal lige hilse og sige at
der blev eksperimenteret på mange
mærkelige måder – bl.a. ved at hejse
dem om bord!

Plads til kunsten
Kommer vi mon nogensinde til
at se en realistisk roman fra din
hånd?
- Jeg tror det ikke … Jeg har sat mig
lidt ind i hvad der ellers skrives for børn
og unge for tiden, og problemet med
en bog som fx John Greens En flænge i
himlen er jo den, at den meget hurtigt,
måske allerede om fem år, vil komme
til at virke meget gammeldags. Måske
fordi den er så tidstypisk? Min måde at
fortælle på har jo holdt i 50.000 år eller
mere og kommer nok også til at holde
min tid ud. Så nej, jeg kommer nok
aldrig til at skrive hverken sick lit eller
realisme i al almindelighed!
Spørger man Josefine Ottesen
hvordan hendes typiske arbejdsdag
ser ud, kan hun ikke svare lige pt. Det
skyldes at hun henover sommeren har
været underdrejet på grund af stress,
fordi hun lidt efter lidt var blevet
fanget i en rytme, hvor hun stort set
arbejdede fra hun stod op til hun gik
omkuld om aftenen. Hun fortæller, at
den slags aldrig skete mens børnene
var små og hun arbejdede meget
disciplineret, men at den frihed der
pludselig opstod, efter at begge børn
var flyttet hjemmefra, fristede hende
til at arbejde igennem. Det var på
mange måder en fantastisk frihed –
indtil det blev for meget af det gode.

- Derfor har jeg i et godt stykke
tid øvet mig på ikke at lave noget
særligt, eller rettere sagt: på at lave
noget af alt det, der længe ikke har
været plads til i mit liv – nemlig at
gå til koncerter og i teatret og ikke
mindst begynde at læse bøger igen.
Det har været rigtig dejligt. Og også
interessant at opdage, hvor meget
kunsten betyder, efter at jeg har valgt
den aktivt til igen ovenpå min stresssygdom.

Hvad så med din idealdag
– hvordan ser den ud?
- Den skulle starte med to-tre timers
skrivning om formiddagen, hvorefter
jeg holder en god, lang pause, hvor
jeg ordner vasketøj eller går i haven.
Bagefter lidt at spise og måske
en lille morfar i hængesofaen. Og
derefter nogle timer, hvor jeg læser
og redigerer formiddagens arbejde

igennem og måske også skriver lidt
mere … Helst ikke meget mere end
det, siger Josefine Ottesen og tilføjer:
- Med den kadence, jeg efterhånden
har fundet og trives bedst med,
kommer der rundt regnet et par
bøger om året, alt efter tykkelse og
genre selvfølgelig, der er jo forskel
på en gennemresearchet roman som
Helgi Daner og så en bog om hullerikkerne. Eller på en af mine læse
let-serier for den sags skyld, hvor der
på få sider fortælles en historie med
sprogligt begrænsede midler. Det
er faktisk rimelig krævende at lave
et bæredygtigt plot, der kan folde
sig ud på den begrænsede plads på
et passende sprogligt niveau - og
sådan en bog er jo efter min mening
vigtigere end alle de store romaner.
Den kan være med til at bane vejen
for at børn bryder koden og får
adgang til alverdens litteratur.

Foto: Bjarne Thostrup

15

PLCF-PRISEN 2015

At fortælle den rigtige historie om sig selv
Af Nanna Gyldenkærne

LæringsCentret
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En dag i 1998 gik jeg og ordnede have,
da telefonen ringede. Det var Josefine
Ottesen, der havde besluttet sig for at
blive fuldtidsforfatter. I den forbindelse
ville hun skifte forlag, og jeg skulle være
hendes nye redaktør, fik jeg at vide.
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Jeg kendte kun Josefine perifert,
men vidste så nogenlunde, hvad
hun havde skrevet, og at hun
allerede på det tidspunkt havde
fået Kulturministeriets børnebogspris. Det var med til at gøre
hende professionelt interessant
for en forlagsredaktør, selv på en
lørdag med havearbejde, så jeg
stillede spaden fra mig.
Det var ikke bare forfatteren
Josefine Ottesen, jeg havde i
røret. Det var også entreprenøren
af samme navn, der var i gang
med at forme verden, som hun
ville have den. Jeg fik indtryk af
en ret håndfast kvinde, der vidste
hvor hun ville hen. Det indtryk har
sådan set ikke ændret sig, men
i årenes løb er det blevet stadig
tydeligere for mig, at der ikke
kun er et hvor, Josefine vil hen,
der er i allerhøjeste grad også et
hvorfor. Midt i et virvar af stadig
nye aktiviteter er der en fast og
vedvarende kerne af omsorg for
børn og unge og deres udvikling
og dannelse i bredeste forstand.
Der er et budskab.
Vi kom til at arbejde sammen, og
det har vi på forskellig vis gjort lige
siden. Det er der kommet en hel del
bøger ud af, først og fremmest de tre
trilogier: Krigeren, Historien om Mira
og Det døde land og senest romanen
Helgi Daner, hvor Josefine valgte at
springe ud som selvudgiver. Intet
skal være uforsøgt.
Det er ikke bøger, der har været
lette at skrive, og især ikke så hurtigt

efter hinanden. Det er bøger, hvor
begyndelsen er skrevet om mange
gange, inden den rigtige form har
udkrystalliseret sig. Det er bøger, hvor
jeg som redaktør har læst så mange
forskellige versioner, at det har været
svært at holde dem ude fra hinanden.
Men der har ikke bare været sprog og
handling, der skulle fungere. Bøgerne
har også krævet mange overvejelser

Rom

an

om alt det underliggende: psykologi,
filosofi, historie. Og man skal ikke
undervurdere, hvor meget det kræver
af en forfatter at svinge pisken så
hårdt over sine personer, som Josefine
har gjort, for at presse dem til at forstå
og udnytte deres potentiale. Noget
der afspejler et personligt tema for
Josefine som kunstner: at man er
forpligtet til at udnytte sit talent.
Den intense arbejdsproces har
ført vidt omkring. Josefine har en
omfattende viden om blandt andet

historie, musik og natur, og hun laver
masser af research. Jeg kan i flæng
nævne nogle af de emner, hun i
årenes løb har fortalt engageret om:
spejlneuroner, varmekanaler i renæssancehuse, vandingssystemer på
Madeira, shamanisme (en proces hvor
Josefine selv fik en gnaven grævling
som totemdyr), tarotkort, smedearbejde, kamp med blankvåben,
hamskiftere, kz-lejre, kurvefletning og vævning. Og det er
ikke tilfældigt, at håndværkene
fylder på listen. I Josefines bøger
er håndens arbejde – med
væven eller med sværdet – en
uundværlig støtte for ånden.
Grundlæggende handler rækken
af store romaner om, hvilke
historier vi fortæller om os selv
og hinanden, og hvordan vi
derigennem bliver dannet som
mennesker. Med den baggrund,
Josefine har udrustet sine unge
hovedpersoner med, er det ikke
nemt at nå frem til den rigtige
historie om sig selv. Der er
brikker, der mangler, og der er
nødvendige erkendelser, der gør
ondt. Ikke mindst erkendelsen
af, at de også selv kommer til
at svigte. Romanfigurerne må
igennem en katarsis, hvor alt
bliver taget fra dem, inden de for
alvor kan træde ind i deres eget
liv og udfylde deres plads.
I den proces spiller de unges
læremestre en vigtig rolle, og Josefine
har selv med stor autoritet indtaget
rollen som lærermester for unge.
Gennem sit forfatterskab er hun
blevet en stadig stærkere fortaler for
og formidler af den dannelse, der
hjælper os til at finde ud af, hvem vi
selv er, både som individer og sociale
væsener. For Josefine har det været en
lang og krævende rejse. For hendes
omgivelser har det af og til været
hæsblæsende at følge med på turen,
men først og fremmest berigende.
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En åben skole

– for elevernes og omverdenens skyld
Af Peter Hatting. Viceskoleleder,
Østre Skole, Ikast

Skolereformens fokus på samarbejdet mellem skolen og
omverdenen - Den åbne skole
- går udmærket i tråd med
den bevægelse, der gennem
flere år har været i gang i
Ikast-Brande Kommune.
Som Aksel Grønvall skrev i artiklen
Omverdenen gider os godt, der blev
bragt i sidste nummer af LæringsCentret, har kommunen tradition for
og erfaring med samarbejdet mellem

skolen og omverdenen gennem
programmet Entreprenørskabsskolen
(www.entreprenoerskabsskolen.dk),
der er et af fire fyrtårne udvalgt af
byrådet.
Så som kommune og fælles
skolevæsen var vi klar til Den åbne
skole, og selv hvis det ikke havde
været et formuleret mål med
reformen, var vores arbejde fortsat,
fordi der er åbenlyse gevinster ved
en tættere sammenhæng mellem
skolens læringsopgaver og det
omgivende samfund.
Skolerne i kommunen arbejder med
afsæt i en fælles læringsforståelse,

de
STORE
læser

som fremhæver samarbejdet med
omverdenen. Den fælles læringsforståelse bygger på følgende fire
elementer: fællesskabelse, faglighed,
kreativitet og foretagsomhed, der
danner ramme om læringsmålet for
en given sag. Det centrale i denne
læringsforståelse er foretagsomheden, som styrende for valg af viden
og kompetenceudvikling.
Historisk set har undervisning haft
sit afsæt i tilegnelse af viden gennem
teori og lærebogssystemer, hvorefter
færdighederne udvikles til et
kompetenceniveau gennem træning.
Færdigheder og kompetencer
forsøges lejlighedsvis anvendt i

Konference om litteratur og læsning
på de ældste trin i grundskolen
28. - 29. januar 2016 · Golf Hotel Viborg
Hør bl.a. om

læse-, fortolknings-, fremstillings- og
kommunikationskompetencer og it-fagdidaktik i
dansk, litteraturhistorie og læringsmål i dansk
Mød bl.a. Dorthe Nors, Thomas Illum Hansen,

Katrine Marie Guldager, Steffen Larsen, Trine May,
Pernille Tjellesen , Søren Pjengaard,
Nina Berg Gøttsche og Helle Bundgaard Svendsen
VIA Center for
Undervisningsmidler

viacfu.dk/destorelaeser
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praksis eller motiveres gennem
beskrivelse af tænkte eksempler på
anvendelse i hverdagen.

Den produktive skole
LæringsCentret

20

I vores fælles læringsforståelse er det
målet at tage afsæt i foretagsomheden
- altså det vi ønsker at gøre i/ved en
given sag. Handlingsniveauet bliver
dermed retningsgivende for tilegnelse
af viden og kompetencer. Elevernes

- nemlig læring. Det at åbne skolen
op over for sin omverden, er altså
ikke et mål i sig selv, men et middel
til forståelse og læring hos eleverne i
forhold til et givent stof.

Praksis på Østre Skole

Hvordan arbejder vi på Østre Skole så
med Den åbne skole, når nu den skal
understøtte den læring/de læringsmål
eleverne er i gang med? Generelt

blive endnu mere flydende. I en
sådan situation er det blot vigtigt
for os som skole, at vi hele tiden er
opmærksomme på, at samarbejdet
åbenlyst understøtter alle elevers
sociale og faglige læring.
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En samarbejdspartner som har
været ny for os på Østre, er den
kommunale musikskole. Med
folkeskolereformen fik vi som skole
til opgave at samarbejde med de
kommunale musikskoler. For os har
det været en stor berigelse, at have
musikskolens ansatte med som
nye medspillere i skolens hverdag.
Konkret har vores elever fået tilbud
om kor og instrumentalundervisning, og der er blevet taget rigtig
godt imod begge dele.

Idræt og musik

viden og kompetence udspringer
af relevansen som er praksisbundet.
Hermed bevæger vi os fra den reproduktive skole til den produktive skole,
hvor erkendelse og læring er noget
der bliver taget og ikke noget der blot
bliver eleverne givet.
For at lykkes med vores læringsforståelse, er det nødvendigt at åbne
skolen i forhold til dens omverden.
Den åbne skole er symboliseret ved
den entreprenante landsby. Den
entreprenante landsby skal ikke kun
forstås som et geografisk afgrænset
område, men mere som det netværk
af samarbejdspartnere, den enkelte
skole har og er i stand til at skabe.
Som det kan ses i læringsforståelsens
sidste hovedafsnit, er Den åbne skole,
eller den entreprenante landsby
som vi også kalder det, en vital del af
tilgangen til læring. Den åbne skole
er et svar på skolens hovedopgave

er vi stadig i en undersøgelses- og
træningsfase, hvor vi er nysgerrige
på, hvordan og inden for hvilke
undervisningsforløb vi produktivt kan
ændre rækkefølgen skole/læringsmål
—> omverden til i stedet af blive
omverden —> skole/læringsmål. Så
det altså bliver en relevant problemstilling i omverdenen, der motiverer
arbejdet med et givent indhold.
Samtidig med at vi er undersøgende
på hvilke muligheder der findes, synes
jeg at vi i en del tilfælde allerede
lykkes med, at koble omverden og
skole frugtbart sammen.
Som en del andre skoler sikkert også
praktiserer, har vi et godt og tæt
samarbejde med en del forskellige
idrætsforeninger/klubber. Der er
mange åbenlyse gevinster for elever,
lærere og foreninger/klubber i
sådanne samarbejder, og med tiden
kan jeg sagtens se grænserne mellem
skolen og det frivillige foreningsliv

Et sidste eksempel på hvordan vi
gerne vil “hive omverden ind”, er
et samarbejde med et regionalt
boligselskab der hedder BO midtvest.
Som en del af en meget omfattende
renovering af flere boligblokke i
vores område, og et sideløbede
boligsocialt projekt, har der været
løbende dialog mellem BO midtvest
og skolen (distriktet er kendetegnet
ved stor mangfoldighed - vi har en
stor del ejerboliger, men også lejeog almennyttige boliger).
Sammen har vi været optagede
af, hvordan vi kan drage nytte
af hinandens fysiske omgivelser
og ressourcer. Vi vil i nærmeste
fremtid sætte gang i et systematisk
samarbejde, hvor BO midtvest detekter
og formulerer opgaver, problemstillinger, spørgsmål fra beboernes og
boligforeningens hverdag, vi som skole
arbejder videre med.

Det er vores vision, at de dagligdags
problematikker danner grundlag
for, eller knytter an til, elevernes
undervisning. Konkret bliver Bo
midtvests opgaver sat op, så de er
synlige for lærerne - lidt som det
kendes fra andre uddannelsesinstitutioner, hvor firmaer kan have
særlige ønsker i forhold til bachelorer
og specialer. Hver opgave vil udover
selve problembeskrivelsen, også
indeholde en beskrivelse af hvilke fag
der kunne tænkes ind, samt hvilke
klassetrin problemet er rettet imod.

Samarbejde med
boligselskab

For os som skole er det en ambition
at være et af lokalområdets naturlige
samlingspunkter - også uden for den
normale skoletid. Derfor har vi fx
også arrangeret en koncert i efteråret
med Ensemble Midt/vest, og vi vil
gøre en ekstra indsats for at trække
beboere til fra boligforeningens
ejendomme. Det er vores fælles
forhåbning, at koncerten bliver den

første i en række
af arrangementer,
der udbydes.
Samarbejdet med
BO midtvest tjener
altså to formål
for os som skole:
Vi arbejder med
relevante og ægte
opgaver/problemstillinger fra en del
af lokalområdet,
hvor vi har elever
boende, hvilket
gerne skulle
forstærke læringen og motivationen
hos eleverne. Vi bliver som skole
synlig overfor en gruppe af borgere,
der i deres dagligdag ikke oplever
Østre Skole som meget andet end “de
store bygninger”, der ligger på den
anden side af Jyllandsgade.
Der er ingen tvivl om, at realisering af
målene med skolereformen kommer
til at være i centrum i flere år fremad,

hvorfor Den åbne skole vil undergå
flere forandringer, før den finder en
grundform. Det er min vurdering, at
Den åbne skole er særdeles relevant
og betydningsfuld, for at kunne nå
de formulerede mål for reformen,
fordi der i et godt samarbejde
mellem skole og omverden er unikke
muligheder for, at knytte undervisningen sammen med “virkeligheden”
- og dermed løfte eleverne.

Køb stregkodeetiketter direkte hos Danmarks største leverandør af biblioteksprodukter.
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Det indre monster
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Nr. 9
november 2015

Conors mor er ved at dø af
kræft, selv om ingen siger
det højt. Alligevel ved Conor
godt at det er sådan det er
og længes inderst inde efter
at lidelserne skal få en ende
– ikke mindst for ham selv.
Men det er sin sag at længes efter
dét man samtidig frygter mere end
noget andet – nemlig at ens mor skal
dø og for bestandigt forsvinde ud af
ens liv. Derfor er det tabu og frygtelig
skamfuldt, noget der hverken kan
siges højt eller tænkes i vågen tilstand,
hvorfor det dukker op i Conors
natlige mareridt. Mareridtet, som er
det samme hver gang, ender med at
Conors mor styrter i afgrunden fordi
hendes hænder glider ud af Conors
hænder, fordi Conor ikke kan holde
hende fast og til sidst slipper grebet.
Conor har levet alene med sin mor
siden før hun begyndte at blive først
træt, så syg af en influenza, som ikke
ville gå over, og som siden viste sig
at være kræft. Til at begynde med
virkede kemoterapien og de skiftende
behandlinger tilsyneladende efter
hensigten, men lidt efter lidt bliver der
længere mellem de gode perioder,
hvor moren kommer sig og der ser ud
til at være grund til at tro på bedring.
Alligevel bliver Conors mor ved
med love ham at alt nok skal gå; det
handler bare om at tro på at den
nye behandling kan kurere hendes
sygdom, og - når den ikke virker – tro
på den, der kommer derefter. Conor

har ikke nogen venner eller andre
udenforstående at snakke med.
Egentlig havde han veninden, Lily,
hvis mor er veninde med Conors
mor og som han har kendt altid,
men selvom hun er der for ham og
forsøger at forsvare ham mod hans
tre plageånder, Harry, Anton og Sully,
der mobber ham i skolen, afviser han
hende hårdnakket – i vrede over at
hun har fortalt klassekammeraterne
om hans mors sygdom. Dermed er
Conor nemlig blevet én, alle undgår
og tager hensyn til, hvilket ikke bare
får ham til at føle sig ulykkelig men
også usynlig. Desuden trænger han til
at have én at skyde skylden over på.
Som om dette ikke var nok er Conors
far flyttet fra England til USA og
har stiftet ny en familie der, hvorfor
Conor er tvunget til at bo hos sin
isafkølede mormor, som han har
uendelig lidt tilfælles med. Og dog,
for selvom de kun har én eneste
ting til fælles, er det jo ikke hvad
som helst eller rettere hvem som
helst, men netop Conors mor og
mormorens datter de har til fælles.
Hjælpen kommer fra en uventet kant,
et gammelt takstræ, som forvandler
sig til et historiefortællende monster.
Takstræets bær og blade har
helbredende egenskaber, hvis det vel
at mærke er meningen at man, dvs.
Conors mor, skal komme sig. Men
takstræ-monstret er ikke kommet
for at kurere hans mor, men for at
forløse Conor selv og få ham til at se
sandheden i øjnene.
Monstret fortæller Conor tre historier,
som forvirrer og provokerer ham,
fordi intet er som det ser ud til, efter

som de onde er dem der gør det
rigtige, mens de gode forårsager
tragedier og død. Undervejs får
Conor gennem monstret afløb for
en del af sin smerte og frustration,
bl.a. ved at gå løs på mormorens
møblement og Harry & Co,
hvorefter der endelig bliver plads til
forløsningen, dvs. plads til at han kan
slippe sin mor uden skyldfølelse og
forlige sig med tabet af hende.
Monster er resultatet af et
samarbejde mellem illustratoren
Jim Kay og forfatteren Patrick Ness
inspireret af en ide af forfatteren
Siobhan Dowd, som selv døde
før hun kunne nå at realisere den.
Udover at være en rørende, men
usentimental, og kraftfuld historie
om at acceptere døden, er den
også en fryd for øjet. De dramatiske
sort-hvide (uden ret meget hvidt)
illustrationer er dystert stemningsfulde og får lov til at trække alt hvad
historien kan tage, ind imellem over
hele opslag uden tekst. Smukt.
Monster
Patrick Ness
Efter idé af Siobhan Dowd
Illustreret af Jim Kay
Gyldendal
2015
215 sider
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Jeg holder af Bekendtgørelsen
Af Lonnie Sørensen,
Læringscenterkonsulent
Høje Taastrup kommune

Med målet om at opkvalificere
og inspirere dansklærere på mellemtrinnet.
Sammensætte et spændende program,
få bevilliget penge til en kulørt stribe
af læseguruer,
litteraturforvandlere
og forfattere
Det er det bedste

Jeg holder af Bekendtgørelsen
mest af alt holder jeg af Bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen for PLC
fornemt formål om elevers læring og
trivsel.
Udsigten til central rolle for PLC,
omdrejningspunkt for skolens udvikling.
Det er det bedste.
Det bedste er udsigten til
samarbejde
mellem skolens ressourcepersoner
og med ledelsen.
Blive enige om indsatsområder
arbejde i samme retning.
Det værste er når ressourcepersoner i
PLC
kun er det af navn
har alt for få timer
til at være det af gavn.
Der bliver kun tid til møder,
ikke til mødet med elever og lærere.
Det er og bliver det værste.
Når det pædagogiske læringscenter
kan koges ind til et netværk
og sendes til verjs
som en cloudbaseret ballon uden wifi
Det er det værste.
Det værste er at PLC-tanken
ikke nødvendigvis
forbindes til et fysisk sted.
Skolebiblioteket bliver blindtarmen
i PLC-tanken,
men skulle have været hjertet.
Når kaffen er klar
Mødet er i gang
Og Kirsten siger:
”Det lyder spændende…
Men hvornår og hvordan?
Vi har kun åbent 7 timer om ugen.”
Det er det værste.

Det bedste er at samle alle sidst i
september
Skoleledere, PLC -medarbejdere,
it-folk og skolechef.
Få alle sveskerne på disken!
Når digitale læremidler for en hel million
bruges sporadisk,
fordi adgang til effektiv it i undervisning
halter
og myten om at “det nok heller ikke virker
i dag”
lever lidt for godt.
Det er det værste.
Det bedste er at septembers himmel er
så blå
at der er højt til loftet
at lokalet emmer af engagement
og høje forventninger:
Nu SKAL vi have en fælles strategi
for arbejdet med it, didaktik og læring
i Høje Taastrup.
Samarbejde med eksterne parter
indkalde 100 til læsekonference først i
november
sammen med folkebiblioteket
for at bygge bro mellem børns læselyst
og læsekompetencer
for at modvirke børns tab af læsegnisten
i femte,
Det er det bedste.

Det værste er når der nu stadig kun er 30
tilmeldte,
fordi skolelederne ikke har råd
selvom det er gratis
men tiden…
hvem skal passe dansklærernes timer?
Det værste er at meget stadig mest
handler om tid og ressourcer
Det bedste er at være fluen på væggen,
når skoleledere viser rundt på skolen
spidse ørerne, når de når til det…
det Pædagogiske Læringscenter
og siger de berømte ord:
“Dette er så vores pædagogiske læringscenter;
skolens bankende hjerte”
Det er det bedste
Når hjertet nogen steder
kun slår 5 timer om ugen
og holdes kunstigt i live
af en dedikeret, desillusioneret
læringscentermedarbejder,
det er det allerværste.
Når skolerne selv skal finde PLC-ressourcerne
Når den centrale udmelding af ressourcer
er sparet næsten væk.
Når kagen er for lille
og stykket til det fysiske læringscenter
bliver kagekrummerne.
Det er det værste.
Jeg holder af Bekendtgørelsen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie jeg holder af den
Jeg holder stinkende meget af den.
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LONE ABENTH SPERSCHNEIDER

LINDA LASSEN

ALT GODT
FRA NETTET

OPKALD I
NATTEN

Sally lever det meste
af sit liv på nettet.
Hendes liv er nemt og
godt, lige indtil hun
møder Kim og Mogens.

Anne Lund er død.
Det ligner selv-mord,
men politiet tror, det
kan være mord.
Lix: 24

Lix: 21
LYKKE STRUNK

MARIA RØRBÆK

HOLD FAST
I DIN DRØM

HÆVN MIG NU
Den smarte forretningsmand Ralf Gordon
forsvinder fra sin ferie
på Anholt. Er han død,
eller …

Ida og Camilla har altid
drømt om at arbejde
med mode i London.
Men da drømmen går i
opfyldelse, viser det sig
at være hårdt arbejde.
Lix: 21

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!

Lix: 21
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