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1969-1975:  Jørgen Tølløse (1932– 2009), Odense.

1975-1980:  Flemming Sørensen (f. 1943), Tarm
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1999-2013:  C.C. Rasmussen (f. 1948), Tønder

2013-    :  ??

Også Danmarks suverænt mest solgte 
bogserie fylder 60 
De fleste børn og voksne kender Pixi bogen. Bøgerne fylder 
ikke meget i tasken eller på hylden, men har for genera-
tioner af børn været 
det første møde med 
litteraturen. Den første 
Pixibog, Missekatte, 
blev udgivet af Per 
Carlsen i 1953 og siden 
har Pixi-bøgerne i de 
bedste år solgt ca. 1 
million eksemplarer 
om året - alene i Dan-
mark. Derudover er 
Pixi-bogen udkommet 
i Sverige, Norge, Fin-
land, Island, Tyskland, 
Polen, England, Hol-
land, USA Australien, 
Kina og Japan mfl.
Torben Weinreich, 
professor ved Center 
for Børnelitteratur, har 
udtalt, at "grundideen 
i Pixi-bøgerne er utrolig 
god, og at bøgerne 
utvivlsomt har vænnet 
utallige børn igennem 
tiden til at have en bog i 
hånden. Jeg ser den ikke 
som stor litteratur, men 
som noget, der har stor 
betydning for litteraturen, fordi den tidligt giver børn nogle 
læsekompetencer. På den måde kan der kun siges godt om 
den", siger Torben Weinreich. 
Der er udkommet 891 forskellige Pixi-bøger i Danmark 
med eventyr, dagligdagshistorier, Rasmus Klump-historier, 
Peter Pedal-historier og meget 
mere. Hvert år udkommer der nye 
Pixi-bøger skrevet og illustreret af 
kendte eller ukendte danske eller 
udenlanske forfattere og tegnere. 
Listen over anerkendte danske 
Pixi-illustratorer og forfattere er 
efterhånden lang: Eva Wenzel-
Bürger, Jan Mogensen, Dina Gel-
lert, Rina Dahlerup, Mårdøn Smet, 
Iben Clante, Susanna Hartmann, 
Siri Melchior m.fl. Pixi har for nylig 
fået sin egen store Pixi-app, Pixi 
børnebøger, hvor hele familien 
kan læse klassiske og nye Pixi-
bøger, samt høre oplæsning og 
lave sin egen Pixi-bog

•   De første Pixi-bøger udkom 
i hardcover i 1953 

•   Pixi-bogen som vi kender 
den i dag udkom første 
gang i 1959 

•   Pixibogen måler præcis 10 x 
10 cm, og vejer ca. 25 gram 

•   Der er udkommet 891 
forskellige Pixi-bøger i 
Danmark 

•   Der er solgt over 52 millio-
ner Pixi-bøger i Danmark! 

•   Pixi-bogen er udkommet 
i Sverige, Norge, Finland, 
Island, Færøerne, Holland, 
Frankrig, Tyskland, Polen, 
England, Australien, Kroa-
tien, Schweiz, Italien, Kina, 
USA og Japan mfl. 

•   Pixi-bøgerne koster i dag kr. 
9,95 pr. stk.

Danmarks største Pixi-samling 
befinder sig på Fyn og ejes af 
Kate Arndal, der har samlet 
samtlige 891 unikke bøger, 
som er udkommet i Danmark.

Varme rimbøger
Forfatteren Mette Jørgen-
sen og illustratoren Kamilla 
Wichmann har begået to fine 
og humørfyldte rimbøger med 
titlerne ”ABC” og ”1 2 3”. Forfat-
teren har masser af finurlige 
ord og vendinger i arsenalet, og 
illustratoren spiller mere end 
flot op til dem med levende 
og morsomme meddigtende 
illustrationer. To små perler til 
indskolingen!

”ABC”
Mette Jørgensen
Kamilla Wichmann
Klematis, 2013 
32 sider

”1 2 3”
Mette Jørgensen
Kamilla Wichmann
Klematis, 2013 
32 sider

”SKOLEBIBLIOTEKET”s redaktører fra 1973 
har været:
1973-1974 Erik Nielsen, Slagelse
1974-1975 Frank Rasmussen, København
1975-1990 Karsten Sander, Bagsværd
1991-2013 Bent Rasmussen, Vejle
2014- Eline Mørch Jensen, København

Jubilæumsmarkering i Bogforum 2013 
Danmarks Skolebibliotekarer markerer 60-års jubilæet i 
forbindelse med præsentationen af Danmarks Skolebib-
liotekarers Børneprismodtager 2013 ved en reception på 
Bogforum i Bella Center fredag d. 8. november kl. 12.30 
på Bella Scenen, hvor redaktør Bent Rasmussen vil lave et 
kort causeri over foreningens 60-årige historie. Endvidere 
vil der være mulighed for at sige goddag til foreningens 
nye formand og farvel til den gamle (C.C. Rasmussen) samt 
redaktøren af ”SKOLEBIBLIOTEKET”, Bent Rasmussen, ved en 
reception samme dag fra kl. 17.30-18.30. Det bliver også på 
Bella Scenen.

”Den flyvende kat Krittevit”
Gyldendal har netop genudgivet Yvonne Levys og Palle 

Bregnhøis fine lille billedbog fra 1968 om katten Krittevit, 

der er hvid fra snude til halespids. Den kan sige god-

dag med venstre pote og elsker lammesteg krydret med 

hvidløg. Men da familien en 
morgen skal til Bornholm,  
bliver der panik i familien. 
Krittevit er pist væk, og den 
må eftersendes i en kasse. 
Palle Bregnhøi tegnede også 
formidabelt i 1968!

”Den flyvende kat krittevit”
Tekst: Yvonne Levy
Illustrationer: Palle Bregnhøi
Gyldendal, 2013 (1968) 
24 sider

Sammen med de store indkøb af iPads til skolerne melder 
sig naturligt et behov for at holde dem køreklare og tilpas 
ensartede i opsætningen. Og her kan denne lille bog på 
42 sider være til stor hjælp. I bogen gennemgås, hvorledes 
man opretter en pengeløs iTunes-konto til elevbrug, hvor-
ledes med klargør den første iPad, installerer apps, laver en 
sikkerhedskopi og kopierer masteren ud på andre iPads.
Et kapitel handler om Dropbox, hvor man kan lagre filer og 
dele dem med andre. Der er også et afsnit om redigering 
af billeder, video og lyd. Til sidst giver bogen en række tips 
om betjening af iPads.
Bogen er med andre ord meget overskuelig og opdelt, 
så man i en travl hverdag hurtigt kan finde de relevante 

oplysninger. Den afhjælper de begynderfejl, der kan opstå, 
og den giver et godt overblik, når ikke ugentlige rutiner 
skal udføres.
Teksten er præcis og sammen med de mange illustrationer 
og den nydelige layout, gør det bogen let at følge. Den kan 
varmt anbefales til IT-vejledere, men også mere generelt til 
lærere, der bruger iPads i undervisningen.
Lars Mathiesen

”Tjek på iPads”
Forfatter: Jens Honoré
Forlaget GeGe, 2013
175,- kr.

"Tjek på iPads"
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Danmarks Skolebibliotekarer fylder 60 år. Ikke under vajende faner og trom-
petskrald. Det er tiderne ikke til lige nu. For som skolebibliotekar og forening 
for skolebibliotekarer og konsulenter har man en fornemmelse af at være godt 
og grundigt rundtosset. På den ene side roser undervisningsminister Christine 
Antorini det pædagogiske læringscenter og dets medarbejdere helt op over 
skyerne. På den anden side trækker hun gulvtæppet væk under virksomheden. 
Den siddende regering beskyldes for mange løftebrud og manglen på sammen-
hæng mellem ord og handling. Set fra denne lederskribents stol er læringscen-
trets medarbejdere udsat for hykleri af værste skuffe. 
 Undervisningsministeriet har udsendt ”Forslag til lov om Folkeskolen…”. På 
side 71 står der i bemærkningerne til lovforslaget: ”Efter den indgåede aftale om 
et fagligt løft af folkeskolen bortfalder lærerkvalifikationskravet og som følge 
heraf også kravet om skolebibliotekaruddannelse.” Ud over at det vil afprofessio-
nalisere skolebibliotekarerne, er det faktisk en udsøgt frækhed. 
 Det er det ikke mindst set i lyset af, hvad Christine Antorini i øvrigt går rundt 
og siger om læringscentret og dets medarbejdere. Prøv at læse hendes artikel 
på side 4 i dette nummer af ”Skolebiblioteket”. Her bliver hykleriet sjældent set 
mere åbenlyst. Direkte henvendt til skolebibliotekarerne skriver ministeriet bl.a.: 
”I har allerede i dag viden om læremidler…, I har en særlig viden…, det er jer, 
der kender de sidste nye digitale læremidler, I spiller en central rolle i gennem-
førelsen af reformen, I skal være med til at understøtte den nye folkeskole… I 
skal være med til at hjælpe med inspiration… og I skal understøtte lærernes, 
pædagogernes og elevernes arbejde med de nye og mere præcise Fælles Mål”.  
 Undervisningsministeriet har udsendt nye indsatsområder for ”Udviklingspul-
jen for folke- og skolebiblioteker”. Her står bl.a.: ”… teamet på skolebiblioteket 
har kontakt til hele skolen og som en tværgående udviklingsfunktion kan bidra-
ge til at kvalificere og udfordre fagene, elevernes læring og lærernes udvikling.”
 Undervisningsministeren må få røde ører og hjertebanken, (nej, hun gør ikke) 
når hun læser sine egne ord og så – samtidig med at de skrives – fjerner hun læ-
reruddannelseskravet og kravet til en skolebibliotekaruddannelse. Det hænger 
overhovedet ikke sammen! Som så meget andet i Antorinis ord og handlinger.
 I artiklen på side 4 henviser Christine Antorini til arbejdet med udform-
ningen af en ny bekendtgørelse for skolebibliotekerne. Hun skriver, at det vil 
blive meget tydeligt, hvilke kompetencer der skal til for at bestride jobbet som 
skolebibliotekar, og at skolens leder er forpligtet til at sikre, at de funktioner, der 
beskrives i den nye bekendtgørelse, faktisk løftes.
 Undertegnede sidder i bekendtgørelsesudvalget – sammen med DSAs næst-
formand – og en kommentar til det, som Antorini skriver om bekendtgørelsen 
kunne være: ”Nå!” eller ”Og?”.
 Bekendtgørelsesarbejdet er tydeligt præget af den masterplan, der blev aftalt 
mellem regeringen og KL. 
 Det er som om, at Christine Antorini taler tingene op og handler dem ned!

C.C. Rasmussen
Tønder, den 17. september 2013
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HILSEN FRA UNDERVISNINGSMINISTEREN…

Læringscentret i den nye skole
Af Christine Antorini,  
undervisningsminister

Til lykke med de 60 år som 
forening. I har i alle årene 
været med til at præge sko-
lens udvikling og den forny-
else, som skolebiblioteket 
er i rivende udvikling med. I 
fremtidens folkeskole spiller 
skolebibliotekerne – eller de 
pædagogiske læringscentre, 
som jeg foretrækker at kalde 
dem – en nøglerolle. 

Når jeg besøger skoler, er det tyde-
ligt, hvordan læringscentrene ofte 
er hjertet på skolen. Og ser man på 
de nye skoler, der bliver bygget, er 
læringscentrets 'rum' omdrejnings-
punkt for alt lige fra pædagogisk og 
didaktisk videncentral for lærerne til 
den digitale platform både for digitale 
læremidler og it-udstyr og projekt- og 
læserum for elever i alle aldre. Når jeg 
skriver rum i citationstegn, er det fordi 
læringscentret rækker langt videre 
end selve rummet og mødestedet. Det 
er i læringscentrets ånd, at den faglige 
udvikling for lærerne sker i samarbejde 
med fagkollegaer som skolebibliote-
karen, læsevejlederen og andre faglige 
spydspidser. Det er her, eleverne arbej-
der med faglig fordybelse, kan trække 
på lektiehjælp og anvende de sociale 
medier til læringsaktiviteter, der ræk-
ker ud over tid og rum. Læringscentret 
er gået virtuelt. Og det er her, elever 
kan være for at blive klogere af lyst 
med den gode bog eller træning med 
den nye robot-programmering-app. I 
læringscentret eller de øvrige lærings-
rum inden for eller uden for skolen.

Den nye folkeskoleaftale
Med den nye folkeskoleaftale har vi 
lagt sporene for fremtidens folke-
skole: Det er en skole, hvor eleverne 

får en længere og mere varieret 
skoledag med mere bevægelse, og 
hvor der er fokus på udvikling af 
undervisningen. En skole, der åbner 
sig mere mod det omkringliggende 
samfund og inddrager omverdenen i 
dagligdagen. Og hvor der skal større 
fokus på, hvordan undervisningen 
kan kvalificeres digitalt. 

Medarbejderne på lærings-
centrene skal…
Som medarbejdere på læringscentre-
ne formidler I allerede i dag viden om 
læremidler, kulturtilbud, konkurrencer 
og kampagner til elever og lærere. I 
har en særlig viden om, hvordan fa-
gene kan kombineres med praktisk an-
vendelse, og det er jer, der kender de 
sidste nye digitale læremidler. Derfor 
spiller I også en central rolle i gennem-
førelsen af reformen. I skal være med 
til at understøtte den nye folkeskole 
ved i endnu højere grad end i dag at 
støtte lærerteams og skoleledelser i 
planlægning, gennemførelse og eva-
luering af undervisningen. I skal være 
med til at hjælpe med inspiration til 
nye varierede læringsformer, og I skal 
understøtte lærernes, pædagogernes 
og elevernes arbejde med de nye og 
mere præcise Fælles Mål, der skal ud-
vikles af fagfolk det kommende år. 

Andre medarbejdere med de 
relevante kompetencer
Læringscentrene kan danne rammen 
om en alsidig og kreativ undervisning 
og kan være det rum på skolen, hvor 
nye læringsformer afprøves. Det kan 
være ved at tilbyde kurser i fx film og 
filmredigering og gennem lærer- og 

elevnetværk at anvende nye medier 
og teknologier i undervisningen. Man-
ge læringscentre gør allerede meget af 
dette i dag – og vi skal trække på deres 
gode erfaringer. Læringscentrene er 
også det pædagogiske eksperimenta-
rium på skolen, som tager favntag med 
de udfordringer, som medialiseringen 
af samfundet skaber. Disse elementer 
er centrale for, at skolerne i praksis kan 
lave en ny og anderledes skole.
 Det har skabt debat, at det ikke 
længere skal være en skolebibliote-
kar, der har ansvaret for læringscen-
trene. Det har vi ændret, fordi det 
også kan være andre medarbejdere 
med de relevante kompetencer for 
læringscentrets virke, der skal kunne 
ansættes. Og her bliver den nye be-
kendtgørelse for skolebibliotekerne, 
som kommer i løbet af efteråret, 
vigtig. Bekendtgørelsen sætter fokus 
på de funktioner, de pædagogiske 
læringscentre skal stille til rådighed. 
Det bliver altså meget tydeligt, hvilke 
kompetencer der skal til for at bestri-
de jobbet som skolebibliotekar. Og 
skolens leder er forpligtet til at sikre, 
at de funktioner, der beskrives i den 
nye bekendtgørelse, faktisk løftes. 

Tak for det fine samarbejde, jeg har 
haft med jeres forening, og jeg glæ-
der mig til at rulle den nye folkeskole 
ud sammen med jer.

”Det har skabt debat, at det ikke længere skal 
være en skolebibliotekar, der har ansvaret for 
læringscentrene. Det har vi ændret, fordi det 
også kan være andre medarbejdere med 
de relevante kompetencer for lærings-
centrets virke, der skal kunne ansættes.”



DINGO NYT!

Nyheder til le
tlæsning

letlæsNiNg

8852

MIKRO DINGO er gennemillustreret og har en lav lix. Bøgerne 

er på 24 sider, og de er ikke kapitelinddelte. 

LILLe DINGO er lidt sværere end Mikro Dingo. Historierne 

er længere og mere udfordrende, men bøgerne er fortsat  

gennemillustreret og med lav lix. 

GRøN DINGO er sjov og alvor, gys og grin, eventyr og 
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Af Anders Bondo Christensen,  
formand for Danmarks Lærerforening

Gennem 60 år har I som sko-
lebibliotekarer og som for-
ening været med til løbende 
at udvikle skolebiblioteket i 
forhold til folkeskolens nye 
muligheder og udfordringer. 
Der er sket fantastisk meget 
gennem de 60 år, og jeres 
indsats har været kendeteg-
nende for det engagement, 
der er bærende for Danmarks 
Lærerforenings medlemmer. 

Det at lykkes med vores arbejde er 
en væsentlig del af det at lykkes med 
vores tilværelse. Derfor stiller vi os 
ikke tilfredse med blot at gøre det, 
vi får besked på. Vi tager hver især 
og sammen ansvar for hele tiden at 
udvikle og forbedre vores indsats. 
Danmarks Skolebibliotekarer har 
gjort en fantastisk indsats på dette 
område – tak for det!

Skolebibliotekets fremtid
I juni 2013 blev der som bekendt 
indgået en politisk aftale om et 
fagligt løft af folkeskolen. Et af 
aftalens mange punkter er desværre, 
at kravet om at det kun er lærere på 
skolen, der kan varetage skolebib-
liotekets funktion, bortfalder. Det er 
ikke beskrevet, hvilke faggrupper 
der fremover kan varetage denne 
funktion, men det ligger fast, at det 
faglige grundlag for varetagelse af 
skolebiblioteksfunktionen er fjernet. 
Er der virkeligt nogen, der mener, at 
en afprofessionalisering af skolebib-
liotekarerne er et plus for udviklingen 

af skolen? Nej, formentlig ikke, men 
de, der først og fremmest har fokus 
på at få trimmet den kommunale 
økonomi, og som ikke er belastet 
af viden om den vigtige funktion, 
der laves i skolens pædagogiske 
læringscenter, som skolebiblioteket 
er i dagens skole, ser et økonomisk 
potentiale i, at folkebibliotekaren kan 
erstatte skolebibliotekaren – ordet 
bibliotekar indgår jo i begge stillings-
betegnelser, så det kan da ikke være 
noget problem!

Et fagligt løft…
I folkeskoleaftalen såvel som i lovfor-
slagets bemærkninger lægges der 
stor vægt på, at det faglige niveau i 
folkeskolen skal hæves. Det skal bl.a. 
ske gennem et øget antal timer, nye 
mål for fagene og et kompetence-
løft af lærere, pædagoger og ledere. 
Og her undrer det mig meget, at 
man ikke tænker skolens vejledere 
ind i et løft af fagligheden. Med nye 
fælles mål, øget fokus på it i under-
visningen, engelsk fra 1. klasse og 
meget mere, så har lærerne mere end 
nogensinde brug for velkvalificerede 
vejledere i hverdagen, herunder en 
veluddannet skolebibliotekar.

Didaktisk indsigt er afgørende
Vi må i fællesskab forklare politi-
kerne, at skolebiblioteket – eller det 
pædagogiske læringscenter -  har 
rigtig mange funktioner på en skole i 
dag. Udover at fungere som skole-
bibliotek for eleverne, så har skole-
biblioteket en lang række opgaver 
i forhold til lærerne og skolen som 
institution, eksempelvis indkøb af 
materialer, rådgivning i forhold til 
valg af analoge og digitale læremid-
ler, pædagogisk vejledning, afholdel-
se af kurser og ikke mindst de mange 

kulturskabende og formidlende akti-
viteter. Men helt afgørende er det, at 
skolebibliotekaren har en didaktisk 
indsigt, hvis lærerne skal drage nytte 
af skolebibliotekarens viden i forhold 
til undervisningssituationen.
 Det er desuden helt afgørende, at 
det team, der virker i skolebiblioteket/
skolens læringscenter, har indsigt i 
skolens pædagogiske linje og den 
daglige undervisning og selv har 
undervisningserfaring, da skolebiblio-
tekaren skal kunne give lærerne faglig 
sparring i forhold til den daglige un-
dervisning og skoleårets planlægning. 
Eleverne skal bl.a. kunne få vejledning 
i forhold til valg af læremidler til større 
opgaver, herunder projektopgaven. 
Den faglige og didaktiske vejledning 
af lærere og elever kan kun udføres af 
uddannede lærere.

Til lykke
Danmarks Skolebibliotekarer fylder 60 
år i år – reformen er ikke det skulder-
klap, som skolebibliotekarerne havde 
fortjent. I har været med til at udvikle 
skolen i en positiv retning gennem en 
årrække, det vil jeg gerne ønske jer til 
lykke med! Og så må vi fortsætte sam-
arbejdet om at skabe respekt for den 
professionalisme, der er afgørende for 
et godt skolebibliotek.

HILSEN FRA DANMARKS LÆRERFORENING…

Til lykke og tak til  
Danmarks Skolebibliotekarer

”Lærerne har mere end nogensinde 
brug for velkvalificerede vejledere i 
hverdagen, herunder en veluddan-
net skolebibliotekar.”
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Af Jens Kostrup, fhv. lærer & skolebiblio-
tekar på Statens Pædagogiske Forsøgs-
center (1964-2007)

Skolebiblioteket er et sted, 
der er under evig udvikling 
og dermed forandring. Det 
er ikke en ny sætning, men 
det er en sætning, der har 
meget høj sandhedsværdi. 
Skolebiblioteket, der ikke ud-
vikler sig, sander til, selvde-
struerer og er lukningstruet.  

Som skolebibliotekar er man driv-
kraften i denne udviklingsproces, 
udviklingen udspringer altid lokalt 
- naturligvis påvirket af regler og 
økonomi – men alle tendenser i tiden 
går i retning af, at skolen - den en-
kelte skole – selv skal udvikle sit eget 
skolebibliotek. Ingen kommende 
'Vejledning' vil kunne ændre dette.

Vejledningen er fra 1995
Den enkelte skolebibliotekar har 
aldrig været så 'ensom' som nu – de 
officielle netværk, som skolebib-
liotekaren var en del af, er under 
afvikling, f.eks. 'Amtscentralen', de 
forskellige typer af institutioner, der 
gik under fællesbetegnelsen 'Pæ-
dagogisk Central', diverse typer af 
såkaldte  'Fælles samlinger', diverse 
båndcentraler, Statens Filmcentral ..... 
nogle få kan huske 'Landscentralen 
for Undervisningsmidler', der var den 
første af skolebibliotekarens offent-

lige støtteorganisationer, der blev 
afviklet.  BiblioteksCentralen (BC) 
blev til Dansk BiblioteksCenter (DBC 
A/S) - fra bred støtte af bl.a. skolebib-
liotekssagen til et aktieselskab ejet af 
stat og kommuner, der ikke skal have 
røde tal på bundlinjen.
 Og konsulenten i Undervisnings-
ministeriet (eller hvad det nu hedder, 
når dette bliver trykt) er der jo kun på 
halvtid. Kommunernes egne skole-
bibliotekskonsulenter er sandelig ikke 
en voksende gruppe, færre får denne 
meget flotte titel – og så uddannelsen 
til skolebibliotekar, hvordan er det lige 
med den? – det eneste, vi ved med 
sikkerhed, er, at den skal betales af 
den enkelte skoles budget. 
 Vejledningen for skolebibliote-
kerne er fra 1995 – der er kommet tre 
ændringer af loven om folkeskolen 
i dette årtusind – men udviklingen 
af skolebibliotekerne er sket på de 
enkelte skoler. Et samlet større tiltag 
fra Undervisningsministeriet har der 
ikke været tale om.
 Det korte af det lange er: Der bliver 
stadigt færre officielle steder, hvor 
man svinger med skolebiblioteksfa-
nen, der bliver stadigt færre officielle 
steder, hvor man som skolebibliotekar 
kan ringe hen, når man skal have 
hjælp til at opbygge sit skolebibliotek.

Den store samlede fortælling 
om folkeskolen eksisterer ikke 
mere
Hvis man vil udvikle sit skolebib-
liotek, må man i gang med at lave 
sig egen helt private telefonliste, 
etablere et netværk af personer, der 

brænder for sagen og knytte sig til 
allerede eksisterende netværk.
 Man skal selvfølgelig begynde 
med at blive et aktivt medlem af 
Danmarks Skolebibliotekarer.
 Den store samlede fortælling om 
folkeskolen eksisterer ikke mere. 
Den store samlede fortælling om 
skolebiblioteket er derfor heller ikke 
længere eksisterende.
 De politiske magtstrukturer, der 
har styret landet de sidste mange 
år, har ønsket, at skoleudvikling skal 
foregå decentralt – når pengene 
flytter fra kommunen helt ud på den 
enkelte skole, flytter magten med. 
 Magten over skolebiblioteksud-
viklingen ligger i dag hos landets 
skoleledere.  
 Det behøver ikke at være en 
katastrofe, men det er vigtigt at indse 
denne virkelighed. Der er ingen grund 
til tro, det bliver anderledes fremtiden. 

SKOLEBIBLIOTEKET – ET FORVIRRENDE STED, DER SKAL VÆRE TRYGT OG UTRYGT På SAMME TID. 

”Det allervigtigste krydderi i skolebibliotekets 
”maggiterning” er nysgerrighed!”
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Det er altså denne virkelighed skole-
bibliotekaren skal arbejde i.

Så hvorfor er det så lige, vi 
skal have skolebiblioteker  
i vores folkeskoler? 
Alt arbejde med at opbygge/ud-
bygge/forsvare idéen om et skole-
bibliotek må tage udgangspunkt i et 
hvorfor skolebibliotek?
 Det er forsøgt besvaret mange 
gange, hvor svært kan det være – 
ofte kommer 
svarene væl-
tende, og mange 
er rigtig gode 
– men hvad er 
hovedbegrun-
delsen? Det bli-
ver rigtigt svært, 
når man skal til 
at sætte svarene 
i prioriteret ræk-
kefølge – eller sagt på en anden 
måde: Hvad skal der i  suppegryden, 
når skolebiblioteksideen skal koges 
ned til en 'maggiterning'? – eller: Kan 
idéen koges ned til en overbevisende 
oneliner? 

Hvad magthaverne finder 
vigtigt!
Når man læser om den danske folke-
skoles udvikling er der jo også et 
evindeligt: 
 Hvorfor skal vi holde skole og for 
hvem? Og svaret er under konstant 
forandring og afhænger hele tiden af, 
hvad magthaverne finder vigtigt. Vi 
har til alle tider haft og har den skole, 
som systemet har fundet kunne tjene 
dets formål. 
 Nu om stunder er skolelovgivning 
pakket ind i noget, der kaldes: nød-
vendighed, et fantastisk uigennem-
skueligt begreb.
 Hvorfor holde skole? Oprindelig 
var det vel, fordi man ikke kunne lære 
det, man skulle kunne for at klare sig i 

livet ved bare at gå hjemme hos mor 
... der krævedes mere, nu om stunder 
er mor jo slet ikke hjemme, så skolen 
er nødt til at være der for både at 
passe, opdrage og oplære.  
 Det var lettere at gennemskue 
det hele i 'gamle dage'. Rytterskoler 
blev skabt for at få bedre soldater. 
Den pietistiske Christian d. 6. lavede 
en landsbyskole, der skulle sikre, at 
børnene kunne lære om 'salighedens 
vej', så de kunne blive konfirmeret – 
det skulle sikre, at alle landets borgere 
kom i himlen, det er jo 
egentlig et fint formål 
… ellers kunne de heller 
ikke forlade skolen og 
komme i arbejde. Da 
Venstre kom til magten 
efter systemskiftet i 
1901, skulle vi pludselig 
have en 'mellemskole' 
for flere ... nu skulle man 
bruge toldassistenter, 
mejerister, skattefolk 
(man skulle til at betale 
indkomstskat) og per-
sonale til jernbanerne, 
etc., det var for alvor en 
ny tid.
 Med indledningen 
til det 20. århundrede 
bliver det for alvor 
slået fast, at samfund-
et har brug for en 
uddannet befolk-
ning, men samtidig 
indledes striden 
om, hvordan denne 
uddannelse skal 
foregå – opfattelsen af at skole er lig 
med nogle rum med nogle børn og 
en lærer, der styrer handlingerne, 
sættes fra  starten af århundredet til 
diskussion – og her fødes skolebib-
lioteket – små skabe med samlinger 
af opbyggelig litteratur bliver til 
skolebiblioteker med en læsestue og 
en udlånsafdeling.    

At give 'de mange' adgang…
Den idealistiske idé bag skolebiblio-
tekernes oprindelse er klart at give 
'de mange' adgang til det, der havde 
været forbeholdt 'de få'. Skolebiblio-
teket skulle dybest set ligne overlæ-
rer Hansens bogreol – det borgerlige 
dannelsesideal skulle præsenteres for 
de mange.
 Der er ingen tvivl om, at skolebib-
liotekets forkæmpere så skolebiblio-
teket som et middel til oplysning i 
demokratiets tjeneste, dette moder-

ne begreb, der endnu ikke var for 
forbrydere, fruentimmere, fremmede, 
folkehold og fjolser. 
 En grundlæggende del af idéen om 
skolebibliotek er at skaffe eleverne/
lærerne adgang til det materiale, der 
ikke er bundet til den til enhver tid 
gældende læreplan. Materialer, der 
beskæftiger sig med samfundets 

Skolebiblioteket

Særnummer

2010

www.skolebib.org

– som skolens læringscenter
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mange aspekter, og så naturligvis dig-
ternes bud på en opfattelse af verden.
 Igennem det 20. århundrede 
udbygges skolebibliotekerne i den 
danske folkeskole og med enhver 
ændring af folkeskolelovene cemen-
teres betydningen yderligere.

”Den Blå Betænkning”
Den væsentligste grund til dette 
er naturligvis, at de pædagogiske 
tanker der vinder frem, især efter 2. 
Verdenskrig, stiller krav til udbyg-
ningen af skolebibliotekerne for at 
kunne realiseres.
 1958-Folkeskoleloven og den 
medfølgende 'Blå betænkning' er 
måske det vigtigste, der overhovedet 
er skrevet om danske skolers behov 
for skolebiblioteker. Nu skulle alle 
danskerne for alvor til at gå i skole. 
Også dem uden for købstæderne – 
og lærerne skulle til at arbejde efter 
nye pædagogiske principper.
 Det, skolebibliotekernes forkæm-
pere havde talt om i årevis med ord 
som: elevernes selv-studier og ele-
vernes egne undersøgelser af givne 
emner, blev en del af den officielle 
visdom om det at holde skole.
 En kæmpe revolution var det, da 
skolebibliotekerne i 60-erne begynd-
te at holde åbent i skoletiden!!!! Det 
gik ret stille af, men nu kunne børn 

hvis lærerne brugte overheadpro-
jektorer – det var jo ikke så lidt, så 
det måtte vi have. Knap havde man 
fået en elektrisk skrivemaskine med 
udskifteligt kuglehoved, før den blev 
erstattet af en tilsvarende – med 
indbygget rettebånd! – og spritdupli-
katoren blev elektrisk! – der er sikkert 
mange, der kommer til at læse dette, 
der må ind på telefonen og google, 
for at forstå, hvad dette handler om. 

Projektopgaven
Eleverne fik mulighed for at bear-
bejde de mange oplevelser, arbejdet 
i skolebiblioteket havde givet dem 
– det skriftlige udtryk, der før havde 
været enerådende blev bredt ud 
med en bred vifte af muligheder … 
eksempelvis audiovisuelle udtryk.   
 Den helt store udfordring i 90'erne 
blev 'projektopgaven', der jo stillede 

og lærere få råd og 
vejledning dagen igen-
nem – samtidig blev 
læsesal og udlåns-
samling slået sammen 
til et. 
 Skolebibliotekerne 
udviklede sig fra ste-
der, hvor man 'bare' 
hentede ting til et 
sted, hvor man også 
arbejdede – plud-
selig var der noget 
der hed 'pædago-
gisk værksted' – jeg 
har nu altid brugt 
begreberne: 'lærer-
arbejdsværelse' og 
'elevarbejdsværelse'
 Skolebiblioteka-
ren rådgiver ikke 
bare om brugen 
af indkøbte mate-
rialer, men bliver 
partner i lærernes 
produktion af deres 
egne materialer. 
Produktionen af undervisningsmidler 
bliver en voksende del af arbejdet for 
skolebibliotekarerne – og produk-
tionsmidlerne udvikler sig. Vi fik et 
par overheadprojektorer! Sælgeren 
havde overbevist vores viceinspektør 
om, at børnene ville lære 70 % mere, 

Jens Kostrup, født 1939 på Frederiksberg. Student 1958 fra Steensens Gymna-
sium. Har været ude at sejle (datidens interrail, siger han) på Japan og Østen 
(”har prøvet at sejle i varmt vand”). Marinesoldat, signalkorporal. ”Man møder 
mennesker selv fra Flauenskjold, og det er berigende.” Lærer fra Blaagaards 
Seminarium i 1964. Derefter ansat på Nyager Skole i Rødovre. Fra 1968 og 
til pensioneringen i 2002 lærer og skolebibliotekar på Statens Pædagogiske 
Forsøgscenter i Rødovre (1964-2007). Han fortsatte dog som ”løsarbejder” frem 
til lukningen af SPF i 2007. Politisk aktiv (SF) i kommunalbestyrelsen i Rødovre 
fra 1980-1990. Har været medlem af diverse udvalg, kørt en lang række spæn-
dende projekter og været konsulent for en række organisationer. Har haft en 
omfattende foredragsvirksomhed. Blev i 1986 tildelt Danmarks Skolebiblioteks-
forenings Boghylde og modtog i 2003 Danmarks Skolebibliotekarers Æresnål.

Et udviklingsprojekt, som Jens Kostrup var projektleder på.
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krav om, at elevens arbejde skulle 
afsluttes med et 'produkt'. Skolebib-
lioteket blev naturligvis en vigtig 
medspiller, når eleverne udarbejdede 
deres projekter. 
 Det helt store dyr i dagens pæda-
gogiske åbenbaringen – er lige nu 
inklusion. Det defineres forskelligt 
alt efter, hvilken dagsorden brugeren 
af begrebet har.
 Skolebiblioteket er den mest 
inkluderende organisation i den 
danske folkeskole – og har været det 
længe før, der var tale om inklusion i 
skoledebatten. 
 Skolebibliotekets opgave er først 
og fremmest at sørge for, at alle ele-
ver får adgang til mere end 'en enkelt 
bog', en enkelt idé ...at demonstrere 
verdens mangfoldighed.
 Skolebibliotekets 'maggiterning' 
indeholder det krydderi, der skal 
gøre det muligt for den enkelte elev 
at få kendskab til og voksende fortro-
lighed med sin omverden.
 Uden kendskab til omverdenen 
er det ikke muligt at påvirke den. 
Der skal på alle planer arbejdes på 
at fremme deltagelse – man lærer 
bedst gennem deltagelse og i sidste 
ende: Demokrati kræver deltagere, 
ikke tilskuere! Det kræver øvelse – 
og intet sted er det bedre at øve sig 
end under tilegnelse af viden og 
færdigheder, alene og sammen med 
andre.    

'Helmut Lotti - Sings Elvis'
For at skolebibliotekaren kan arbejde 
med at fremme noget af det her om-
talte kræver det åbenhed og tro på 
det, man står for. Brugerne skal vide, 
at man står for kvalitet, og at intet er 
'godt nok'.
 Det har altid krævet stor kærlighed 
til børn at kassere deres arbejder. 
Det kræver tillid, kærlighed til børn 
at rive deres billeder i stykker, for så 
skal man jo vise dem, hvordan man 

laver nogle billeder, 
der er gode – det har 
altid været lettere 
at skamrose – men 
børnene skal lære at 
lave gode billeder, 
og de skal lære at 
gøre sig umage. 
 Der er mange 
børn i dette land, 
der ikke er født med 
evnen til at lave en 
planche, men de 
kan lære det, hvis 
de får anvisninger, 
og hvis de øver 
sig - og hvis deres 
arbejder udsættes 
for seriøs kritik.
 Det er livsvig-
tigt, at eleverne 
forstår, at skole-
bibliotekaren står 
for kvalitet. Skole-
bibliotekaren er 
nødt til at påtage 
sig rollen som 
smagsdommer 
og gøre det åbent, ikke alt er godt:  
'Helmut Lotti - Sings Elvis'  er dårligt, 
det er ikke en forbrydelse, men det er 
tæt på.

Uorden fremmer nysgerrighed
Endelig må skolebibliotekaren på-
tage sig rollen som den, der provoke-
rer og overrasker.
 Brugerne hjælpes til at finde det, 
de søger efter, men de skal sande-
lig også møde det, de ikke kunne 
drømme om at søge efter. 
 Skolebiblioteket skal gøres til et til 
forvirrende sted – der skal være trygt 
og utrygt på samme tid. 
 Det er skolebibliotekarens opgave 
at skabe rod i hovederne på elever 
og lærere – uorden er det, der skal til 
for at fremme nysgerrighed.
 Det allervigtigste krydderi i 

skolebibliotekets 'maggiterning' er 
nysgerrighed – kan vi understøtte 
og udbygge den del af elevers og 
læreres psyke, nærmer skolebiblio-
teksarbejdet sig en succes. 
 Når lærer Jensen sidder i bilkøen 
på motorvejen på vej hjem fra skole 
og tænker: Øv, jeg nåede ikke hen på 
skolebiblioteket i dag, gu' ved, hva' 
de har fundet på i denne uge? – så er 
den ved at være hjemme... og når Pe-
ter og Wahid kommer, uden at nogen 
har sendt dem, så er den også ved at 
være hjemme.
 Den nemmeste måde at evaluere, 
hvordan et skolebibliotek fungerer, 
er at stille to spørgsmål rettet mod 
brugerne: 
 Hvorfor er de i skolebiblioteket? 
og 
Hvad laver de i skolebiblioteket?

Læringscenteret 
- rum med udsigt

Særnummer     "Skolebiblioteket" 2013

www.skolebib.org
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IT & MEDIER – I SAMARBEJDE MED DANMARKS IT-VEJLEDERFORENING

Af Torben Christiansen, cand.mag., 
ordbogsforfatter
 

Danske forfattere har bidra-
get med masser af citater i 
Slangordbogen – dansk slang 
og dagligsprog, der udkom 
som app i 2012. Slang er en 
givende indgang til undervis-
ning i sprog og litteratur, og 
man kan tage udgangspunkt 
i et undervisningsmateriale, 
der frit kan rekvireres fra ord-
bogens forfatter.

Hvad er slang?
Ordbogen dækker slang og daglig-
sprog, der er en samlebetegnelse 
for mange forskellige stilværdier, se 
skemaet.

 Selv om der ikke findes en helt fast, 
klar definition af ’slang’, er mange 
dog enige om, at slang er et sprogligt 
stiltræk, der bruges som en bevidst 
afvigelse fra neutral stil for at opnå 
en bestemt virkning.

 Slang er uhøjtideligt, ofte humo-
ristisk, ofte billedligt, og slang kan 
markere, at man tilhører en bestemt 
gruppe; alle disse kriterier behøver 
dog ikke at være opfyldt på én gang.
 Gennem de sidste ti år har jeg fra 
en bred vifte af kilder indsamlet stof 
til ordbogen, der ud over slang og 
dagligsprog indeholder fagjargon, 

fx inden for fodbold og litteratur. 
Fagjargon har nemlig den virkning, at 
den giver sproget et intimt, indfor-
stået præg. Fra litteraturens verden 
kan nævnes H.C. And, De tre måske 
fire, løræk, Onkel Danny.

 Brugen af slang er 
udtryk for noget særligt 
menneskeligt – humor, 
følelser og opfindsom-
hed. Kaj Bom, grand old 
man i udforskningen af 
dansk slang, skrev: »Efter 
en udbredt talemåde er 

sproget tankens  v æ r k t ø j. ... Man 
må ikke overse at sproget osse er 
tankens l e g e t ø j.«.

Brug i undervisning
Slang og dagligsprog er en oplagt 
indgang til mange områder inden 
for sprog og litteratur i folkeskolens 
ældste klasser og ungdomsuddan-
nelserne:
  •   Stilværdier og stillag
  •   Synonymer
  •   Billedsprog
  •   Indsamling af ord til klassens 

egen slangordbog
  •   Ordklasser
  •   Definitioner
  •   Ordenes oprindelse
  •   Gruppesprog
  •   Sprog tilpasset efter modtageren

Emnet er også velegnet, fordi man 
kan tage elevernes eget sprog som 
udgangspunkt. Eleverne kan blive 
bevidste om, at deres daglige sprog 
adskiller sig fra poetisk, højtideligt 
eller gammeldags sprog. Se figuren, 
der viser de forskellige stillag illustre-
ret med synonymer til verbet dø. 
 Desuden vil det blive klart for 
eleverne, at de ikke taler på samme 
måde til kammerater som til lærere, 
forældre eller bedsteforældre.

Slang og litteratur

slang chille slappe af, congobajer kakaomælk

jargon (gruppesprog) battle (i hiphop) konkurrere, sne kokain

fagjargon badebillet (i sport) rødt kort, whole-car (graffiti) en 
hel langside af en togvogn bemalet med graffiti

talesprog den dersens, ik’, og sådan noget

spøgende amagerkaner person fra Amager,  
friluftsgebis udstående tænder

nedsættende, 
skældsord

bondeknold ’et skældsord’, ko ’et skældsord’,  
papvin billig og ikke særlig god vin

vulgært ædelse mad, luk ædespalten ti stille

tabu jøde (vb.) tage

børnesprog mam mad, vovhund hund

eder dæleme, for helvede, kraftedeme

kortformer bold fodbold, fritter fritidshjem

forvanskninger leverståhej leverpostej, alfa og bodega alfa og omega

ordspil glædelig bagjul hilsen efter jul, nå så nosser

stednavne og 
 personnavne

Nørrebronx Nørrebro, 
Anden Anders Matthesen

narreærinder noget ikke-eksisterende, der skal hentes:  
forlængerhøvl, pløkfedt

Slang og dagligsprog er en samlebetegnelse for mange forskellige stilværdier.

Freelance redaktør, korrekturlæser, ordbogsre-
daktør og oversætter. Arbejder bl.a. for Nordisk 
Forskningsinstitut på Københavns Universitet 
og for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Torben Christiansen …
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 Jeg er meget interesseret i at få 
bidrag til nye ord fra klasser, der 
arbejder med slang og med ord-
bogen. Her er en reel modtager af 
elevtekster!
 Undervisningsmaterialet rekvireres 
frit på tc@post.tele.dk. Kommentarer 
til materialet modtages også med tak.

Forfattere og andre kilder
Slang og dagligdags ord findes i 
både talt og skrevet sprog. For at 
finde typiske talesprogsord har jeg 
læst tegneserier, romaner, noveller, 

korrespondancen Michael Laudrups 
tænder fra en italiensk campingplads, 
kælenavne for sporvognslinjer på 
Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm, 
Anders And-klenodier i det allerhel-
ligste under biblioteket på DPU, 
plancher på Storm P. Museet, Bent 
Vinn Nielsen læst på et djurslandsk 
enkesæde, herrehåndbold i tv (”to 
meter og træls”) og Nordkraft i en bus 
på vej til Provence.

Hvilken periode dækker 
 ordbogen?
Ordbogen beskriver slang og dag-
ligsprog, der er brugt eller kendt i 
dansk nutidssprog, men citaterne 
stammer fra de sidste ca. 100 år. Det 
er nemlig en pointe at demonstrere 
– ikke mindst over for unge – at ikke 
alt stammer fra i dag eller i forgårs. 
Ordbogen beskriver ikke blot unges 
sprog, men alle aldersklassers sprog.
 Ordbogen er baseret på faktisk 
forekommende sprogbrug. Ord, der 
ganske vist er blevet brugt, men ikke 
har fået nogen videre udbredelse, 
er derfor ikke medtaget, selv om de 
kan være både kreative og sjove; det 
skar mig således i hjertet, at jeg ikke 
kunne medtage mooner ’nummer-
viser’, da det ikke bruges.
 De ord og udtryk, der er taget 
med, har en vis udbredelse med 
hensyn til tid, frekvens, genrer, kilder 
eller miljøer, men deres udbredelse 
og hyppighed varierer betydeligt. 
Der er medtaget et mindre antal ord, 
der især bruges af personer med 
indvandrerbaggrund, fx habibi, jalla 
og walla.

sangtekster og rap med talesprog og 
replikker – alt sammen for både børn, 
unge og voksne – og naturligvis 
lyttet til talesprog. De mest citerede 
skønlitterære forfattere ses i boksen.
 Ganske almindelige danskeres 
blogs, chat og indlæg på sociale me-
dier er vigtige kilder, ligesom nogle 
journalister pepper deres sprog 
op med indslag af slang og dag-
ligsprog. Omkring 3/4 af citaterne 
stammer fra nettet.
 Projektet har været en god 
rejsekammerat, fx husker jeg mail-

Høj stil
Omfatter bl.a.: poetisk, højtideligt, 
 forskønnende (eufemistisk), formelt, 
 gammeldags, tilstræbt gammel stil  
(arkaiserende).

aflide • afgå ved døden • blive kaldt hjem 
til Gud • falde bort • forlade denne verden 
• gå bort • gå heden • sove ind

Neutral stil
dø

Lav stil (uformel sprogbrug)
Omfatter bl.a.: slang, spøgende,  vulgært.
flytte ind i en etværelses med låg • 
glemme at trække vejret • gå til de evige 
jagtmarker • himle • kradse af • krepere • 
liste af • skride i svinget • spise radiser fra 
neden • stille træskoene • tage billetten

Vi kan vælge udtryksform alt efter situationen og den virkning, som vi ønsker at opnå. 
Tegninger: David Dinon.

Johanne Algren · Benny Andersen · Lizzie Bruggisser · Jonas Bruun · Povl Erik Carstensen · Robert Zola Christensen · 
Gustav Christiansen · Claus Deleuran · Tine Eiby · Jakob Ejersbo · Carl Hansen Fahlberg · Lars Frost · Ole Frøslev · Peter 
Grønlund · Einar Már Guðmundsson · Poul Henningsen · Camilla Lyngbo Hjort · Kari Hotakainen · Per Højholt · Sanne 
Munk Jensen · Hans Otto Jørgensen · Lars Holmgaard Jørgensen · Rune T. Kidde · Tom Kristensen · Kim Larsen · Mette 
Lisby · Jørn Lund · Lisbet Lundquist · MC Clemens · Ib Michael · Henning Mortensen · Dea Trier Mørch · Bent Vinn 
Nielsen · Hans-Jørgen Nielsen · Maise Njor · Mads Nygaard · Leif Panduro · Gorm Henrik Rasmussen · Halfdan Rasmus-
sen · Klaus Rifbjerg · Manu Sareen · Hans Scherfig · Shu-bi-dua · Jan Sonnergaard · Soya · Camilla Stockmann · Storm P. · 
Thorstein Thomsen · Dan Turèll · Niels Vogel · Nikoline Werdelin · Thomas Wivel

billeder.pdf   13/09/13   11:37:32

billeder.pdf   13/09/13   11:37:32
billeder.pdf   13/09/13   11:37:32
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Hjemmeside: www.slangordbogen.com 
(under udvikling)
Flere artikler, der bygger på Slangord-
bogen, ligger på http://www.kommuni-
kationsforum.dk/Torben-Christiansen

Links

Her finder jeg ord i Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld (1958). 
Ordet pymsemand kom ikke med som opslagsord.

Slangordbogen indeholder ca. 9.300 opslagsord, 4.100 udtryk, 
13.600 definitioner, 12.100 citater, 56.200 synonymer og 2.200 
oplysninger om etymologi plus andre informationstyper. Hver 
enkelt betydning er eksemplificeret med et autentisk citat. 
Bogens omfang svarer til ca. 1.000 trykte sider.

Omkring 6.000 ord og udtryk er forsynet med en emnemar-
kering, som man kan søge på: fra sex, spiritus og sport til 
transport, tv og tøj. Desuden er der tematiske lister over eder, 
navne, skældsord og narreærinder.

Titel Slangordbogen – dansk slang og dagligsprog

Forfatter Torben Christiansen

Software LET Software ApS

Pris 19 kr.

Udstyr Til iPhone, iPad, iPod touch (iOS 5.0+) og 
Android phone, Android tablet (Android 2.2+)

Købes i Apples App Store og Google Play

Kontakt Feedback vedr. ordbogen:  
slangordbogen@gmail.com
Undervisningsmateriale  rekvireres fra:  
tc@post.tele.dk

Hver betydning er belyst af et autentisk citat. 
Synonymerne viser, at vi har rige muligheder for 
at variere vores sprog.
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1980’erne
– Ja, her tilbydes skam mange 
ting, forklarede Niels, – you 
name it, we’ve got it. Tosseto-
bak og hårde hvidevarer. Hash 
og junk. Det passede altså, 
hvad hun havde hørt på Vestre.

Lizzie Bruggisser:  
Tolv firkanter himmel (1981).

Citatmosaik af slang fra 1900’erne til i dag.
De farvede ord viser, hvor citatet står i Slangordbogen.

1900’erne
”Morderlig sløj var ’en jo, og så 
maser jeg jo op i foreningen 
for at lave en daler til spirikum. 
Deroppe sitter der jo en kam-
merherre og så så hellig ud, som 
var han fra før syndefaldet a’.”

Carl Hansen Fahlberg: Spild: 
silhuetter fra forbryderverdenen 
(opr. udg. 1905).

1950’erne
Man var ikke andet end en lille 

grødæder, der gik rundt og 

sagde alt det lort, der findes i 

verden. Man var sådan en lille 

snotunge, propfuld af alle mu-

lige meninger, som man havde 

søbet op ved hundredmillioner 

ens middagsborde.

Klaus Rifbjerg:  

Den kroniske uskyld (1958).

2010’erne
At score en bolig på Christiania 

er den ultimative skalp for en 

jyde. Staden, som den kaldes, 

er på størrelse med Messecen-

ter Hernings udendørsarealer ..

Jakob Vølver: Jydens håndbog til 

overlevelse i København (2010).

1910’erne
– Hva’ si’er Du – nej Nikkelaj 

– der æ’ vinket a’ – jæ’ spiller 

ikke billejar i aften – – – Jæ’ har 

steg på gaflen! – Pause – – Frk. 

Hansen – alvorlig talt – altså 

– under tre øjne – må jæ’ følle 

Dem hjem – for spøg?

Storm P.: Balkonversation  

(opr. udg. 1915).

1930’erne
Hvad hjalp det, at han [læreren] 

var samvittighedsfuld og ved 

gud ikke skånede sig selv? Tro-

ede han mon virkelig, at man 

kunne lære fransk, når læreren 

opførte sig som en vanvittig 

mand?

Hans Scherfig:  

Om at gå i skole (opr. udg. 1935).

1960’erne
Min elskede – nu er jeg kom-
met tilbage / fra et vanvittigt 
trip til det mellemste Østen /  
jeg bringer guld fra moske-
ernes tage / og ædel silke fra 
Middelhavskysten.

Eik Skaløe: Til nashet,  
Steppeulvene: Hip (1967).

1990’erne
Hvis man var slank kunne 

man: ligge på Christianshavns 

Vold kun i sine Femilet trusser 

.. cykle langs Øresund i noget 

flagrende bomuld fra Janus, 

mens der piftes fra de åbne 

sportsvogne. Kors, hvor ville 

det være anstrengende.

Nikoline Werdelin: Det blev ikke 

Cindy Crawford i denne om-

gang, I storbyens favn : Homo 

 Metropolis 1995-1998 (2000).

1920’erne
Ibald stak pegefingeren op 
i hattepulden og lod hatten 
snurre rundt. Det betød glæde 
.. ”Granater!” lo Ibald og slog 
sig på lommerne.

Tom Kristensen:  
Livets arabesk (opr. udg. 1921).

1940’erne
.. je tør kraftstejleme ikke, man ka jo faa Børn af det. Aarr, hvæser den skuffede Olga og rusker ham i Haaret af Ærgrelse, du ka vel passe paa.

Tove Ditlevsen:  
Barndommens gade (1943).

1970’erne
Jeg gik på skole

i mange år
røg på fabrik
og fik mavesår
og så en dag sparked’ bossen

mig ud
Hvad gør man så lille du.

Gasolin’ og M. Mogensen:  

Hva’ gør vi nu lille du, Gasolin’: 

Live Sådan (1976).

2000’erne
Jeg hældte kaffen op. Sort 
uden noget. Rigtig intellektuel 
kloge-åge-kaffe for dem, som 
var hoppet af latte-bølgen i 
tide.

Sanne Munk Jensen:  
En dag skinner solen også på en 
hunds røv (2007).
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Eline Mørch Jensen, kommende 
 redaktør af "SKOLEBIBLIOTEKET"

Pssst! er en poetisk graphic 
novel om en 12-årig piges liv 
lige nu og her. Midt mellem 
angsten for at være udenfor, 
en spirende kønsbehåring 
og filosofiske tanker om livet 
før fødslen.

Forfatteren Annette Herzog og il-
lustratoren Katrine Clante kan noget 
helt særligt sammen. Hvilket Pssst!, 
som udkom i april på Høst & Søn, er 
et overordentligt vellykket og hel-
støbt eksempel på. Bogen, som i år 
blev foreslået til Danmarks Skolebib-
liotekarers Børnebogspris, rummer 
12 historier om stort og småt med 
udgangspunkt i tilværelsen, som den 
udspiller sig for 12-årige Viola. Herud-
over har de to tidligere arbejdet sam-
men om børnebilledbogen Flyvere på 
himlen, som blev nomineret til Dansk 
Bogdesignpris i 2008, og handler om 
flygtningepigen Lidja som kommer 
til Danmark.

Har arbejdsprocessen været 
anderledes denne gang, hvor 
I ville fortælle et liv som grafic 
novel? 
- Helt anderledes! udbryder Annette 

Herzog og fortsætter: - Denne gang 
har det ikke været sproget, der bar 
historien frem, men først og frem-
mest ideerne. 

Katrine Clante nikker ivrigt: 
- Alt ved det her projekt har været 
anderledes! For mig var det et hånd-
værk, der skulle læres fra bunden af, 
fra scratch, hvor det har været som et 
puslespil, der skal gå op. Når jeg illu-
strerer børnebøger er der som regel 
også 12 opslag, der skal gå op, men 
her var det de forskellige 12 historier, 
der indbyrdes skulle passe sammen. 

Hvilket vel at mærke ikke betød, at de 
skulle fremstå ens, men netop sup-
plere og komplementere hinanden, 
hvorfor historierne skiftevis fortælles i 
tegneseriestriber, collage, dagbogsno-
ter, skitser i stilehæfter eller inspireret 
af naturhistoriske tavler, hvor Viola 
som en anden sommerfuglelarve i sin 
grønne sovepose drømmer, at hun 
folder sig ud som en sommerfugl og 
får bryster og kønsbehåring. 

Ideen om at fortælle et liv som 
graphic novel fik Katrine Clante for 
tre år siden, da hun arbejdede med 
at illustrere en gruppe asylansøgeres 
livsfortællinger: 
 - Jeg tænkte først: Hold da op en 
opgave, sikke et ansvar! Men samti-
dig var det så spændende at jeg fik 

”PSSST!” – ER NOGET HELT SÆRLIGT!

lyst til mere, ikke mindst inspireret af 
Persepolis og af Nikoline Werdelins 
arbejder. Til at begynde med prøvede 
jeg at fortælle om mit eget liv, nær-
mest som en øvelse, og lavede et hav 
af skitser, fortæller Katrine Clante.

Siden bevægede hun sig væk fra sin 
egen historie og nærmede sig mere 
og mere den karakter, som er blevet 
til hovedpersonen Viola. Dvs. en pige 
på 12 år, midt i krydsningsfeltet mel-
lem barn og voksen, hvor det handler 
om at finde ud af, hvem man selv er 
og navnlig, hvem man kan blive til.  

Et puslespil
- Vi fandt hurtigt ud af, at man ikke 
kan fortælle en livshistorie ud fra en 
overordnet eller kronologisk syns-
vinkel, det ville alt blive for kedeligt, 
tilføjer Katrine Clante.

Annette Herzog supplerer: 
- Det ville mere blive en opremsning 
af: og så, og så, og så … Man ville slet 
ikke kunne leve sig ind i det. Så nej, 
der skulle noget helt andet til.
 - I stedet gik vi i gang med at snakke 
om, hvad der er så særligt ved den 
periode af livet, og hvilke ting der har 
mest betydning – forældre, veninder, 
skolen, at være udenfor. Og så prøvede 
vi at finde ud af, hvordan vi kunne 
fortælle om de ting og dele dem op, 
så de kunne komme til at udgøre 

At fortælle  
et liv i skrift og billeder
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de forskellige historier, som en slags 
punktnedslag i en 12-årig piges liv. 

Hvordan foregik ideudvikling
en rent praktisk?
- Katrine kom først til mig med sine 
skitser og sagde: Her er noget, men 
jeg ved ikke helt hvad … Der var for 
eksempel historien om piger med 
ballonen, som virkelig sagde mig 
noget, historien om den irriterende 
lillebror og også den om mormoren. 
Da vi havde lagt os fast på, at det, der 
kunne binde hele historien sammen, 
var, hvordan det er at være en pige 
på 12 år, gik vi videre med at udvikle 
de enkelte historier.
 - Undervejs læste vi også flere 
af de samme bøger, for eksempel 
Jonathan Safran Foers Ekstremt højt 
og utrolig tæt på og også tyske Nadja 
Buddes tegneserie Such dir was aus, 
aber beeil dich …

For at være tunet ind på 
samme bølgelængde?
- Ja, simpelthen, fordi det var 
noget, vi var optagede af og 
som en slags fælles inspira-
tion, fortæller Katrine Clante 
og tilføjer:
 - Og så sendte vi ellers 
skitser og ideer frem og 
tilbage, fyldte på og trak 
fra, kommenterede og kom 
med regibemærkninger i 
en stadig ping pong-ud-
veksling. Det var forskelligt, 
hvor intenst vi arbejdede, i 
perioder havde vi også andre opga-
ver, og til sidst, da historierne var på 
plads, gik jeg så i gang med den store 
rentegning.  
 Hun tilføjer, at de også har sparret 
med deres redaktør undervejs, og for-
laget gav dem grønt lys til at boltre sig 
over 100 sider allerede på baggrund af 
de første skitser og løse ideer, hvilket 
gav dem den fornødne arbejdsro til 

at gennemarbejde 
projektet og få det 
hele til at gå op i en 
højere enhed. Dog 
valgte de at sidde ét 
af de råd, der kom 
fra forlaget, overhø-
rigt, nemlig spørgs-
målet om, hvordan 
historien om Viola 
burde indledes.:
 - Her valgte vi 
at stå fast på vores 
eget. Man plejer jo 
at lægge ud med at 
præsentere hoved-
personen, men vi 
syntes netop, det var 
sjovt at komme ind 
sådan lidt fra siden 
af, fortæller Katrine 
Clante.
 Den underfundige 
og lidt dystre åb-
ningshistorie handler 
om Violas farfar, som 
er snedker og laver 

borde i sit værksted – ”man kan al-
drig få borde nok” – og som kommer 
lidt til kort, da Viola udspørger ham 
om livet før fødslen. Historien ender 
med farfarens død – forinden har han 
snedkereret sin egen kiste – hvoref-
ter Viola konstaterer, at han nu ville 
kunne fortælle hende om, hvordan 
det er at være død.  

Inspirationen fra egne liv
I har begge prøvet at være pi
ger på 12 år og er begge mødre 
til piger, der har gennemlevet 
den livsperiode, hvordan har I 
ladet jer inspirere af det?
- Jeg sparrede med min datter ret 
sent i processen. Alt det der med 
hår og hårfjerning kommer af, at jeg 
synes, det var så forkert og slet ikke 
noget, som jeg, eller pigerne i min 
generation, gik op i på samme måde. 
Samtidig kunne jeg jo se, at det pinte 
min datter dengang. I dag er hun 23 
år, fortæller Annette Herzog.
 Katrine Clante supplerer:
- Jeg har også hentet inspiration 
fra både min datter og min egen 
barndom. Vi oplever jo alle at være 
forkerte og kender til at føle os usikre 
på vores venner … Min datter ret-
tede for eksempel sådan en ting som, 
at Viola havde samme farve undertøj 
på foroven og forneden, fordi det 
virkelig var for gammeldags! 
 - I begyndelsen havde Viola briller 
og hendes følelse af ensomhed var 
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nok også lidt mere udtalt, men det 
gik vi væk fra, for hendes liv skulle 
ikke være alt for specielt. Samtidig 
griber historien jo mest, hvis man har 
lidt at kæmpe for, hvis man ikke er alt 
for sikker og alt ikke bare lykkes for 
én, så Viola har alligevel en karakter 
som er lidt til det tænksomme …

Du kommer fra DDR og er født 
i 1960, Annette, mens Katrine 
er fra Danmark og født i 1973, 
trækker I på de samme erfa
ringer?
- Interessant nok er det lidt ligegyldigt, 
hvor man kommer fra, eller hvornår 
man er født, for følelsen af usikkerhed 
er den samme. Jeg kommer fra en lille 
landsby og var ret isoleret, indtil jeg 
begyndte i gymnasiet og fandt nogle 
ligesindede. Indtil da var jeg meget 
alene – alene med alle mine bøger, 
siger Annette Herzog og fortsætter:
 - Jeg kender udmærket til at føle 
mig lidt fortabt. De andre piger var 
ikke mere intelligente, men de var 
bedre til at flirte. Jeg var til gengæld 
dygtig i skolen, den bedste i min 
klasse, men jeg var nødt til at gøre 
nogle frække ting – som for eksem-
pel at låse læreren inde – bare for at 
vise, at jeg ikke var en duks.     
 Katrine Clante nikker:
- Heller ikke jeg blev mobbet, men 
jeg følte mig udenfor. Jeg trivedes 
ikke og kedede mig i frikvartererne, 
hvor jeg ikke havde nogen at være 
sammen med. Tiden fra 3. til 6. klasse 
var ekstremt hårde, fordi jeg var så 
alene med mine tanker og bøger ... 

Usikkerheden er den samme
Noget der slår mig ved Pssst! 
er roen og eftertænksomhe
den, men er det ikke en ro, 
der mere hører jeres tid som 
12årige til end tiden lige nu 
med mobiltelefoner, facebook 
og realitytv?
- Der er jo både mobiltelefoner, pc´er 
og tv med i Pssst!, protesterer An-
nette Herzog.

Men alligevel fylder det ikke så 
meget, som det gør i de fleste 
pigers liv i dag … 
- Måske ikke … Du har nok ret i at 
tonen i Pssst! er mere rolig, medgiver 
Katrine Clante.

Rammer I snarere mødrene 
end døtrene, når I udelader alle 
popstjernerne og kendisserne 
fra Xfactor m.v.?
- Det er bedst at dæmpe det meget 
tidstypiske, der ellers hurtigt kommer 
til at fremstå som enormt forældet. 
Desuden er man vel nødt til at skrive 
og tegne om det, man selv går op i 
og har forstand på, og som Katrine 
siger, er Viola jo en tænksom pige – 
lige som vi selv var det engang, siger 
Annette Herzog og tilføjer:

 - Vi har hørt meget godt om Pssst! 
fra mange voksne, ikke mindst i form 
af positive anmeldelser, men det er 
svært at vide, hvordan målgruppen, 
altså pigerne, tager imod den. Det ved 
man jo egentlig sjældent som forfatter 
eller illustrator. Men egentlig tror jeg, 
at de sociale medier bare er en anden 
platform for at bearbejde de samme 
spørgsmål og følelser på, så jeg håber 
da, pigerne kan genkende sig selv.
 
Ville I have kunnet skabe en 
lignende historie om en12årig 
dreng? 
- Tja, en følsom dreng måske, siger 
Annette Herzog med et smil efter en 
lille tænkepause. 

Annette Herzog (f. 1960) er født og 
opvokset i DDR, men bor i Dan-
mark, skriver på dansk og er bl.a. 
uddannet fra Børneforfatterskolen. 
Har skrevet en række børn- og 
ungdomsbøger, bl.a. tween-serien 
om Emma og debuten fra 2000 
Man ved aldrig med Emilie.    

Katrine Clante (f. 1973) er uddan-
net på Danmarks Designskole og 
har siden 2003 illustreret for både 
voksne, unge og børn, bl.a. Liva-
bøgerne. Pssst! er hendes debut 
som tegneserietegner. 
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Af Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Jørn Jensen er født i Tå-
strup i 1946, faderen var 
selvlært billedskærer, men 
blev senere gipser, og mo-
deren syede tøj til børnene 
i området. Det stod slet ikke 
skrevet i stjernerne, at Jørn 
Jensen skulle blive en dygtig 
lærer, tale-hørepædagog, 
konsulent og en meget ferm 
forfatter, da han selv gik i 
skole. Faktisk var han slet 
ikke interesseret i at gå i sko-
le, men trivedes dog rigtig 
godt, selv om han iflg. eget 
udsagn havde det bedst, 
når han havde fri. Lektier var 
et fremmedord! Ikke desto 
mindre husker Jørn Jensen 
sin skoletid som god med 
masser af venner i og uden 
for skolen. Realeksamen var 
end ikke på tale, så han kom 
ud af skolen efter 9. klasse 
og kom som kun 15-årig i 
lære som guldsmed.

Du havde en lovende idræts
karriere som ung – hvorfor 
stoppede du? 
- Ja jeg løb faktisk rimelig hurtigt på 
100-meteren – 10,9 – og jeg blev også 
Danmarksmester i længdespring, men 
jeg blev syg en vinter, hvor jeg træ-
nede rigtig hårdt og kom aldrig rigtig 
over det. Noget med lungerne, og det 
har faktisk fulgt mig hele voksenlivet. 
Heldigvis fandt jeg ud af, at jeg kunne 
tåle at cykle, så nu cykler jeg i stedet 
for, men min idrætskarriere stoppede 
faktisk den vinter. 

Hvorfor valgte du at gå i guld
smedelære i 1961 kun 15 år 
gammel?
- Jeg havde sådan set ikke noget an-
det valg. Min bror blev sølvsmed, jeg 
skulle være guldsmed, og det blev jeg 
så. Jeg var i skolepraktik hos Bernhard 
Hertz i St. Kongensgade i København, 
og da den var overstået, fik jeg en læ-
replads i samme firma. Jeg tror altid, 
jeg har været i stand til at tilpasse mig, 
så jeg havde det godt i min læretid – 
ja, selv inde ved militæret! Lærlingeti-
den var rigtig god, og da militærtjene-
sten var overstået, kom jeg tilbage til 
det samme firma og var der i 5 år. Jeg 
fik jobbet som den, der skulle være 
ansvarlig for lærlingenes uddannelse, 
og det var rigtig dejligt. De andre 
svende var på akkord, havde deres 
specialer, mens jeg fik lov til at lave en 
masse forskelligt, bl.a. arbejdede jeg 
med emalje. Jeg blev så gift med en 
lærer og fik via hende lyst til at blive 
lærer, men fordi jeg ikke havde så 
meget skolegang bag mig, måtte jeg 
først igennem et 10. klasseforløb og 
tage en HF, og først derefter kom jeg 
på Holbæk Seminarium. Men så blev 
jeg skilt, og da jeg næsten var færdig 
med uddannelsen som lærer, mødte 
jeg Karin (Erbo Jensen, fhv. fagkonsu-
lent i Undervis-
ningsministeriet. 
Red.)., mens jeg 
var i praktik fra 
seminariet. Og vi 
blev gift i 1979, 
det år, hvor jeg 
blev færdig på 
seminariet.

Har du stadigvæk ind imellem 
fat i redskaberne fra guldsme
tiden?
- Nej, overhovedet ikke. Alle redska-
berne ligger i en pose derhjemme, 
og jeg har aldrig haft lyst til at tage 
dem frem. Jeg har en lille bog med 
opskrifterne, som jeg kigger i en 

gang imellem, når der er noget, jeg 
kan bruge fra den.

Men har du kunnet bruge krea
tiviteten fra guldsmedeårene i 
dit arbejde som forfatter?
- Ja, det har jeg – givetvis – men nu 
kommer vi ind på et område, hvor jeg 
er meget ubevidst om, hvor jeg får 
ideerne fra. Faktisk kan jeg slet ikke 
svare på det. Måske er det ligesom at 
få en opgave som guldsmed, og man 
kan godt sammenligne. Det hele 
starter heroppe i hovedet, så går man 
i gang med guldet/ordene, og når 
man har kreeret smykket/historien, 
går man i gang med at polere/rette 
sproget til/sætte kommaer. Så der er 
en parallel.

HF & seminariet
Jørn Jensen havde en fin tid på både 
HF og seminariet og valgte linjefa-
gene dansk, religion og specialun-
dervisning, og mens han gik på HF, 
sang han i en kvartet sammen med 
tre lærere i Roskilde. Det var helt 
fantastisk, og det kammeratskab, der 
kom ud af det, holder endnu. De tre 
i sangkvartetten var – pointerer han 
- sammen med seminarietiden med 
til at give ham en helt ny tilværelse. 
Han fik nogle redskaber, men måske 
er det – siger han – noget udviklings-
mæssigt, som bare er startet senere 
hos ham. 

Du bliver lærer i 1979, du læser 
til tale/hørepædagog, du bli
ver konsulent…
- Jeg var meget glad for at blive tale/
hørepædagog, det er frit, man aftaler 
med forældre og institutionslederne, 
og så kører det. Det er et arbejde, der 
giver omgående og positiv respons, 
og det er dejligt. Opmærksomhe-
den på det enkelte barn har været 
meget vigtig for mig i mit arbejde. 
Jeg blev også konsulent for tale/
høre-området, men det blev lavet om 

ORLA-PRISEN 2013 TIL JØRN JENSEN

”Palles far – det er mig!”
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til en ledelsesfunktion, og det havde 
jeg det ikke så godt med. Bl.a. var jeg 
involveret i en fyring af en kollega, og 
det gjorde et stærkt indtryk på mig, 
så efter fem år som kon-
sulent, stoppede jeg i den 
funktion. Derefter havde jeg 
tre år på halv tid som tale/
hørelærer, inden jeg stop-
pede helt som lærer i 2002. 

Det var din kone, Karin 
Erbo Jensen, der skub
bede til dig, så du kom i 
gang med at skrive!
- Mogens Jansen på Munk-
sgaards Forlag var nu også 
en medvirkende årsag til, 
at jeg begyndte at skrive. 
Så jeg skrev i alt 10 bøger om Bo og 
Anne, hvor de finder en tyv, oplever 
tordenvejr, m.m., og dem sendte jeg 
så ind til Mogens Jansen, jeg kom til 
et møde på forlaget, og resultatet 
af mødet blev, at dem ville de gerne 
trykke fire af, så jeg debuterede i 
1987, og bøgerne blev godt modta-
get. De næste fire kom så året efter, 
men i 1989 udkom der ingen, og jeg 
var lige ved at tro, at det ville blive 
en kort karriere som forfatter. Men i 
1990 kom der imidlertid gang i den 
igen, og så er det ellers gået slag i 
slag siden ad.

Hvad er det, du skriver på – ud 
over din viden om tekster?
- Noget meget væsentligt er selvføl-
gelig, at jeg rigtig godt kan lide at 
fortælle historier, hvilket jeg gjorde, 
da jeg var klasselærer, og det var den 
drivkraft, der satte mig i gang med 
at skrive og har fået mig til forsætte 
med det. Altså at skrive sjove histo-
rier for børn. Senere kom økonomien 
også ind i billedet. Især da jeg sagde 
mit job som talepædagog op.

På din hjemmeside sammen
ligner du læseletbøger med 
dogmefilm. Hvad er de vig
tigste begrænsninger for dig, 
benspænd, når du skriver?
- Der er noget med lange ord. Jeg 
bruger selv lix som et fingerpeg, 
men jeg synes også, det er forkert, 

for ordene krokodille og elefant for 
eksempel er jo ikke svære at læse, når 
børnene havde set dem et par gange, 
men fordi de lange ord boner ud, så 

må jeg finde nogle kortere ord, mus, 
kat… Det er et af benspændene, 
og så er der sidetallet, m.m. Faktisk 
synes jeg, det er besværligt! Hvis 
man skal skrive en bog med lix 4, så 
kræver det ganske megen omtanke. 
Det værste er lydrette bøger – det 
er rædselsfuldt – fordi der ikke er ret 
mange, der ved, hvad lydrette bog-
staver egentlig er. Det kan virkelig 
blive noget søgt noget, og mange 
bøger holder ikke procenten med 
lydrette ord, kan jeg betro dig. Jeg 
skriver også bøger med lydrette ord, 
men det er en meget bundet opgave, 
og det ender tit med at handle om en 
kanin, en kat eller en hund, der har et 
navn, Bobo for eksempel. Faktisk har 
jeg en liste over alle de dyr, jeg kan 
bruge, når det drejer sig om bøger 
med lydrette ord.

”Koldt blodserien”?
- Hvis vi tager ”Koldt blod-serien” som 
eksempel, så starter jeg med rammer-
ne efter Gitte Thiesens (Jørn Jensens 
redaktør på Alinea. Red.) forskrifter: 
max. 70 sider, 10.000 ord, lix 17 max. 
Målgruppen: 3.-5. 
klasse, og så går 
jeg i gang med at 
skrive. Hvad sker 
der, når man går 
i 3., 4., 5. klasse? 
Man kan ikke køre 
bil, ikke køre knal-
lert, man kan ikke 

være længe oppe om aftenen… der 
er faktisk mange ting, man ikke kan, 
og det skal teksten jo tilrettelægges 
efter. I ”De 5-bøgerne” foregår hand-

lingen for eksempel altid, 
når børnene er på ferie, og 
sådan et miljø opfinder jeg 
jo også. Handlingen foregår 
om dagen og måske lidt sent 
om aftenen en gang imellem. 
Endvidere foregår handlin-
gen i en by, der minder ret 
meget om Roskilde, min by 
Roskilde med domkirken og 
fjorden, dog med S-tog – det 
skal være et miljø, der er 
kendt for mig. Og så går jeg 
i gang. De fleste gange ram-
mer jeg i plet, men det kan 

ske, at handlingen bliver for vanskelig 
og indviklet, og så er det om igen.

Sport spiller ofte en rolle i dine 
bøger?
- Jeg ser meget sport på tv, og jeg 
dyrker også selv sport. Hvis vi fx tager 
”Kasper-bøgerne”, så må jeg indrøm-
me – når jeg snakker med børn ude 
på skolerne – at jeg faktisk aldrig har 
spillet fodbold. 
Min yngste søn 
Martin spillede 
fodbold, da han 
var dreng, og 
jeg kørte rundt 
med ham, når 
han skulle spille 
kamp, og det er 
ud fra disse op-
levelser, jeg har skrevet om fodbold. 
Jeg husker tydeligt den allerførste 
aften, han skulle spille kamp, og han 
kom til at score i eget net. Det gjorde, 
at han først kom i gang det efterføl-
gende år, og det gik ham så godt, 
at han kom på U-15-landsholdet og 
spillede kampe i udlandet. 

Ishockey
Jørn Jensen har også skrevet om is-
hockey, selv om han iflg. eget udsagn 
ikke har forstand på ishockey. Jesper 
Frederiksen, der skulle tegne, havde 
heller ikke forstand på ishockey, 
og det havde Gitte Thiesen heller 
ikke, men så fandt Jørn Jensen en 

Jørn Jensen debuterede i 1987 
med den første ”Bo og Anne-
bog”. I 1997 modtog han Un-
dervisningsministeriets Skriver-
pris, og i 2013 blev han kåret af 
børnene med Orla-prisen for 
bogen ”Hvor er Laura?”, der er 
udkommet i den spændende 
serie ”Koldt blod”. Han har også 
modtaget ”Bogslugerprisen” i 
Ringkøbing-Skjern i 2006 for 
bogen ”På flugt” (Koldt blod”).
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ishockeytræner, der boede på vejen, 
hvor han bor. Her blev Jørn Jensen 
grundigt coachet, og så sendte man 
hele forlægget til Sverige, hvor bo-
gen skulle udkomme, man fik nogle 
forslag til rettelser tilbage, og først da 
kunne forfatter og tegner gå i gang. 
Jørn Jensen har også skrevet om 
håndbold, ridning – han har aldrig 
redet – men man kan – siger han – 
læse sig til meget.

Hvorfor starter du eget forlag 
– Forlaget Søbredden – i 1997, 
og hvorfor nedlægger du det 
igen i 2003?
- Jeg havde skrevet 4 bøger om dyr, 
bl.a. ”Storken Rasmus”. En læsekonsu-
lent i Esbjerg lavede et stort materia-
le omkring ”Storken Rasmus”, oplaget 
blev udsolgt, men så ville man ikke 
genoptrykke, og det blev jeg lidt sur 
over. Jeg tilbød at dække halvdelen 
af udgifterne, men det blev ikke til 
noget. Og efter en del genvordig-
heder udsendte jeg så bøgerne på 
eget forlag og fortsatte et par år, og 
så genoptog jeg samarbejdet med 
forlaget. Jeg tror, jeg udgav 12 bøger 
mere på Forlaget Søbredden og troe-
de, jeg skulle blive styrtende rig, men 
det blev jeg ikke. Jeg blev forstyr-
ret, hver eneste dag, fordi jeg skulle 
ekspedere ordrer til boghandlerne, 
og i 2003 lavede jeg ophørsudsalg og 
stoppede forlagsaktiviteterne.

Hvor har du Palleserien fra?
- Fra mig selv! 
Det er mig, der er 
faderen, som dog 
får lige en tak 
mere i historierne 
end i virkelig-
hedens verden, 
men Palles far, 
det er mig. Og 
Claus Bigum 
tegner fuldstændig fantastisk. Forla-
get Alrune har lige modtaget nr. 41 i 
serien om Palle og hans far. Palle-bø-
gerne er oversat til svensk, norsk og 
færøsk. I øvrigt er 24 af Palle-bøgerne 
lavet som tegnefilm og er blevet vist i 
TV2 ad flere omgange.

Hvor meget betyder en redak
tør egentlig?
- Kolossalt meget. Og det husker jeg 
altid at sige, når jeg er ude at tale om 
mit forfatterskab. Gitte Thiesen bety-
der utrolig meget, for det er vigtigt at 
blive udfordret, vi har et rigtig godt 
samarbejde, og jeg føler mig hjemme 
på forlaget.

Dantek-udgivelse, der kan 
downloades!
Tidligere på året forærede firmaet 
Dantek en Jørn Jensen e-bog til alle 
interesserede. Historien hedder ”Fan-
get i fortiden” og kan downloades 
til alle gængse devices. Det er også 
muligt, at bogen vil udkomme som 
papirbog. Bogen henvender sig til 
læsere i 6.-8. klasse.

Illustrationer og illustratorer?
- Jeg tror, jeg havde lavet 10 Palle-
bøger, før jeg overhovedet mødte 
tegneren Claus Bigum. Det betyder 
egentlig ikke så meget, må konklu-
sionen så være. Jeg har mødtes nogle 
få gange med Jon Ranheimsæter, der 
har tegnet til Kasper-bøgerne. Jeg er 
naturligvis med til at vælge illustra-
tor, men hvis enten Gitte Thiesen 
eller jeg nedlægger veto, finder vi 
en anden, vi skal altid være enige. 
Nogle gange har jeg været nødt til at 
lave historien om, hvis tegneren har 
tegnet uden for historien.

Du har netop rundet de 400 
udgivelser! Hvordan holder du 
dampen oppe?
- Det kan jeg faktisk ikke svare på, 
men når jeg vågner om morgenen 
og har spist morgenmad, så går jeg 
ned på mit kontor og starter PC´en. 
Og så er jeg i en anden verden! Jeg er 
altid i gang med en bog, jeg har til de 
fleste tider flere i gang på samme tid. 
Det falder mig helt naturligt at skrive 
hver dag. Nogen gange har jeg også 
deadlines, så jeg ved altid, hvad jeg 
skal lave. Somme tider går jeg måske 
i stå, og så tager jeg en cykeltur eller 
går ud og slår græsplænen. Når jeg så 
kommer hjem, har tingene ofte løst 
sig selv. Lige i øjeblikket er jeg ved 
at skrive en historie fra Sierra Leone 

til ”Læseraketten”, og det kræver re-
search, så lige nu sidder jeg og læser 
om det afrikanske land.

Hvor mange af dine bøger lig
ger i en digital udgave?
- Rigtig mange. Alinea har lavet en 
digital base, der hedder Superbog.
dk – og her ligger o. 125 af mine bø-
ger, som skolerne kan abonnere på. 
Derudover ligger der nogen, som kan 
downloades via mobil eller andet, så 
jeg er med på det digitale område. 
Jeg kan godt frygte, at jeg om 5 år 
skal skrive en bog, der udelukkende 
udkommer digitalt, men jeg føler mig 
tryg ved at være i stald hos et stort 
forlag, der har power til at lave fx 
Superbog.dk.

Du er den mest populære over
satte forfatter i Norge, har jeg 
læst!
- Jeg har faktisk aldrig været i Norge, 
men jeg blev ringet op af en norsk 
avis, da det kom frem. Jeg blev bl.a. 
spurgt om, hvorfor jeg troede, jeg var 
så populær i Norge, og jeg svarede, at 
det måtte være, fordi det var en norsk 
tegner – Jon Ranheimsæter – der 
tegnede Kasper-bøgerne. Så grinede 
journalisten, og så var interviewet 
slut! Meget højt niveau!

Hvad er det, der har drevet 
dig – og fortsat driver dig i dit 
arbejde som forfatter?
Det har Jørn Jensen svært ved at 
svare på det, men han mener, det 
må være ligesom hamsteren i hjulet, 
hvor der bliver ved at være noget, 
man kan træde på. Han er aldrig 
sådan for alvor gået i stå, det lydrette 
kan dog godt få ham til at sænke 
kadancen indimellem, men han fort-
sætter og har lyst til at fortsætte. Det 
er naturligvis det vigtigste, men hel-
digvis kan han jo selv bestemme. Det 
er vel også et behov for at foretage 
sig noget nyttigt og meningsfuldt, 
funderer han, og så vil han gerne 
understrege, at Gitte Thiesen er god 
til at udfordre ham, og så udfordrer 
det ham i øvrigt, at hans bøger bliver 
oversat. O. 275 af Jørn Jensens bøger 
efterhånden er blevet oversat.

Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole

Baggrund
Skolebiblioteket skal spille en central rolle i forhold til at un-
derstøtte en udvikling af skolen, hvor eleverne får en længere 
og mere varieret skoledag. En skoledag, hvor det praktiske 
og teoretiske i højere grad skal gå hånd i hånd, og hvor der 
eksperimenteres med innovative, kreative og entreprenante 
læreprocesser. 

Med børne- og undervisningsminister Christine Antorinis 
udtryk er skolebiblioteket ”Det rum, der kitter leg, læring og 
undervisning sammen”. Det er i den forbindelse oplagt, at det 
lokale forenings- og kulturliv inviteres ind i skolens hverdag, 
at skolen åbner sig mere mod det omkringliggende samfund, 
og at elevernes hverdagskultur i højere grad sættes i spil i 
skolen og fagene. 

Skolebiblioteket er et oplagt vindue til verden – og den 
oplagte indgang til skolen for det omgivende samfund, fordi 
teamet på skolebiblioteket har kontakt til hele skolen og som 
en tværgående udviklingsfunktion kan bidrage væsentligt til 
at kvalificere og udfordre fagene, elevernes læring og lærernes 
udvikling. 

Skolebiblioteket skal spille en aktiv rolle i udviklingen af 
læringsforløb, hvor elevernes hverdagskultur og medievaner 
indtænkes i faglige forløb, der integrerer det omkringliggende 
samfund. 
 
Formål
Formålet med indsatsområdet er at styrke skolebibliotekets 
rolle til at understøtte nye aktiviteter og samarbejder i og 
omkring skolen. 

- Søg midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014.   
  Ansøgningsfristen er 1. november 2013

Projekterne skal have et fremtidsperspektiv. Det vil sige, at 
der bør være realistiske muligheder for at udnytte et projekts 
resultater efter forsøgsperiodens ophør og på spredningen af 
de gode erfaringer. 

Projektet evalueres løbende med henblik på eventuel juste-
ring undervejs. 

Projekter, hvor der tænkes netværksrelateret eller samarbej-
des med uformelle læringsmiljøer, herunder folkebiblioteket, 
prioriteres. 

Der efterlyses projekter inden for indsatsområdets temaer:
• Skolen som del af det omkringliggende samfund. 

Hvordan kan skolebiblioteket bidrage til at kvalificere 
elevernes læring igennem samarbejdsrelationer med det 
omgivende samfund?

• Partnerskaber for læse- og læreglæde. Hvordan kan 
samarbejde med fx folkebiblioteket og SFO’en understøt-
te elevernes lyst til at læse og lære?

• Entreprenørskab, innovation, kreativitet. Hvordan kan 
skolebiblioteket igennem samarbejde med f.eks. det 
lokale erhvervs- og kulturliv understøtte entreprenante, 
innovative og kreative læreprocesser med udgangspunkt 
i Fælles Mål? 

Yderligere information kan fås hos fagkonsulent Thomas Jensen, 
Thomas.Jensen@uvm.dk.

Læs mere om Udviklingspuljen på Undervisningsministeriets 
hjemmeside: uvm.dk/skolebib

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker er det beløb, der årligt fastsættes på Finansloven som tilskud til forsøg og  
udvikling i folke- og skolebiblioteker. Undervisningsministeriet har det faglige ansvar for den del af puljen, der vedrører  
skolebibliotekerne. Økonomisk administreres puljen af Kulturstyrelsen og ansøgningsskema findes på Kulturstyrelsens hjemmeside.
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Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole
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N
r. 8       septem

ber 2013

Af Eline Mørch Jensen, kommende 
redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Et sandt mylder af prinser, 
prinsesser, hekse og forhek-
sede, tradition og fornyelse 
– i form af både gys, grin, 
tænksomhed eller tristesse 
og ofte helt uden at de le-
vede lykkeligt til deres dages 
ende. 

Som nu for eksempel i titeleventy-
ret Heksens briller af Kenneth Bøgh 
Andersen med illustration af Rasmus 
Jensen, hvor hovedpersonen Marie 
pludselig befinder sig midt i eventy-
ret om Hans og Grete. Efter skoletid 
er Marie stukket af ud i skoven. Hun 
har været med til en leg, der gik 
lidt over gevind og endte med en 
smadret rude, men lyver og nægter 
sit medansvar. Bagefter fortryder 
hun, at hun optrådte som en kujon, 
og ikke som den modige helt Grete, 
som redder sin bror Hans ved at slå 
heksen ihjel.

Ude i skoven sætter Marie sig til at 
læse eventyret og inden længe bliver 
hun selv taget til fange af heksen 
i pandekagehuset. Da heksen vil 
have hende til at stikke sin finger ud 
gennem tremmerne i buret for at 
mærke, hvor fed hun er, bruger hun 
det samme afgnavede ben, som Hans 
bruger i eventyret. Men heksen kal-
der hende for en fupmager og lader 
sig ikke narre. Hvorfor mon ikke, tæn-
ker Marie forvirret og rædselsslagen. 
Nå jo, heksen har jo briller på!

Marie lokker nu heksen på sporet af 
Hans og Grete og slipper selv ud af 
buret uden at blive ædt. Bagefter dul-
mer hun sin samvittighed med at de 
to børn til sidst vinder over heksen, 
men i eventyret havde heksen jo på 
den anden side ikke briller på … 

Kun en ting kan redde børnene 
og eventyret nu og det er Marie. 
Hun vender tilbage og blander sig 
i historiens gang, stjæler heksens 
briller så Hans kan narre hende med 
det afgnavede ben. Derefter falder 
Marie udmattet i søvn i skoven. Da 
hun vågner, tror hun et øjeblik at det 
hele bare var en drøm. Men heldig-
vis finder hun heksens briller i sin 
lomme. Alt er altså lige som det skal 
være - eller hvad? Nej, gys og skræk, 
i den anden lomme finder hun det 
afgnavede ben! 

Heksens Briller indeholder i alt 13 
eventyr samlet og udgivet af læse-
projektet ”Ordet Fanger” (se intervie-
wet med initiativtageren, Lars Møller, 
i ”SKOLEBIBLIOTEKET” Nr. 6-2013. 
Red.), som i 2012 udskrev en konkur-
rence for elever mellem 3. og 10. 
klasse om deres bud på et moderne 
eventyr. 

Vinderen blev 3.d fra Grønnemose 
skole, hvis ideer med hjælp fra forfat-
teren Sally Altschuler er blevet til 
eventyret Hr. Nisses eventyrlige rejse. 
En spøjs historie om hr. Nisses møde 
med en tøjbamse, som kun taler 
på vers – i hvert fald når den kan få 
rimene til at passe, for ellers hedder 
det ”Er du dum eller oggenok? Det 
er jo kun for at rime, forstår du nok.” 

– og i øvrigt er blevet forhekset af to 
ildsprudlende drager, som straf fordi 
den gik rundt i skoven og spiste små 
børn. Vinderhistorien er illustreret af 
Tove Krebs Lange. 

Herudover rummer samlingen en rig 
og broget håndfuld af bidrag skrevet 
af bl.a. Annette Herzog, Gunvor Reyn-
berg og Peter Gotthardt med illustra-
tioner af bl.a. Touraj Khosravi, Dorte 
Karrebæk og Flemming Schmidt. 

Der er både saft og kraft i Heksens 
briller, hvor pjat og pjank blander 
sig med de helt store følelser som 
kærlighed, svig, sorg og angst. Om 
samlingen rummer potentialet til at 
blive en ny klassiker, sådan som ini-
tiativtagerne håber på, må fremtiden 
vise. I hvert fald er denne originale 
udgivelse et stort og flot skridt på 
vejen mod at give både børn og 
voksne blod på tanden og lyst til at 
læse mere.    

”Heksens briller – 13 nye eventyr”
Ordet Fanger, 2013
87 sider 

Se i øvrigt www.ordet-fanger.dk

”JEG HAR LIGE LÆST…”

Eventyret lever…
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RECEPTION på Bogforum 2013 
Kom og sig goddag til Danmarks Skolebibliotekarers nye formand og farvel til den gamle 
+ redaktøren af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Hvor: Bogforum 2013 i Bella Center, Center Boulevard, 2300 København.
Hvornår: Fredag d. 8. november 2013 kl. 17.30

Danmarks Skolebibliotekarer får ny formand på repræsentantskabsmødet på ”Gl. Avernæs” d. 26.-27. oktober 2013. 
Kom og sig goddag til den nye formand og farvel til C.C. Rasmussen, der har været formand siden 1999. Endvidere vil 
der være lejlighed til at hilse af med redaktøren for ”SKOLEBIBLIOTEKET”, Bent Rasmussen, der har været redaktør af 
bladet siden 1991.
Der vil også være mulighed for at hilse på bladets nye redaktør, Eline Mørch Jensen, der tager over fra 1. januar 2014.
Der vil blive serveret en forfriskning og lidt snacks – og holdt tre korte taler. 
Arrangementet finder sted på Bella Scenen på Bogforum 2013 i Bella Center.

Venlig hilsen

Landsstyrelsen
Danmarks Skolebibliotekarer

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

Bogplast – hurtigt og billigere!

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

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx30m 32,25 02 cmx30m 35,25

04 cmx30m 39,25 04 cmx30m 45,50

06 cmx30m 62,00 06 cmx30m 70,25

22 cmx30m 172,00 22 cmx30m 189,00

24 cmx30m 187,50 24 cmx30m 206,00

26 cmx30m 203,00 26 cmx30m 223,25

28 cmx30m 218,50 28 cmx30m 240,25

30 cmx30m 234,25 30 cmx30m 257,50

32 cmx30m 250,00 32 cmx30m 274,75

34 cmx30m 265,25 34 cmx30m 291,75

36 cmx30m 281,00 36 cmx30m 309,00

38 cmx30m 296,50 38 cmx30m 326,75

60 cmx30m 468,00 60 cmx30m 514,75



  

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Naturfagsundervisning, som du kender det – nu med digitale
redskaber. Det er tanken bag tre nye, digitale grundsystemer
til naturfag: Fysik-kemifokus, Biologifokus og Geografifokus.

Tre systemer – en struktur
De tre systemer har hver sin hjemmeside med samme struktur  
og layout, så det er nemt for både lærer og elever at navigere 
på de tre forskellige fags hjemmesider.

Masser af praktiske aktiviteter
It i naturfagsundervisningen åbner for mange nye muligheder  
for læring og forståelse. De digitale muligheder er nøje udvalgt  
og tænkt ind i undervisningen – samtidig med, at det praktiske  
arbejde væk fra skærmen er lige så vigtigt som før.
Det er it på naturfagenes præmisser!

Bestil gratis prøveabonnement på alinea.dk.
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Fysik-kemi, Biologi, Geografi  ·  7.-9. klasse

Digital
NYHED

Naturfag med 
digitale fordele

Tre nye digitale grundsystemer 
til fysik-kemi, biologi og geografi

Se mere på fysik-kemifokus.dk, biologifokus.dk og geografifokus.dk.


