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The Plaque of the BIB 2017

Orlapriserne 2017

De endelige nomineringer til
Orlapriserne 2017:
BEDSTE HANDLING:
t2100 - Generation 2.0 af Benni Bødker
tTernet Ninja af Anders Matthesen
tSpektrum - Geminiderne (Spektrum, nr.
2) af Nanna Foss
tDen nye verden: Zombie Jæger: Rådne
soldater af Nicole Boyle Rødtnes
tRavnenes hvisken af Malene Sølvsten
BEDSTE BOG MAN BLIVER KLOG AF:
tSteffi & Saphir (Hestene på Ponygården,
nr. 4) af Ina Bruhn
tHjertestorm af Annette Herzog, Rasmus Bregnhøi og Katrine Clante
tSådan blev jeg Rasmus Brohave af
Rasmus Brohave
tHvad er månen lavet af? af Lars Henrik
Aagaard
tAlt om at være pige (Når alle andre end
mig har fået det) af Camilla Wandahl
BEDSTE TEGNING:
tHjertestorm af Annette Herzog, Rasmus Bregnhøi og Katrine Clante
tSkovpigen Skærv af Kim Leine og Peter
Bay Alexandersen
tGamerz, Gamer 4ever af Kasper Hoff
og Jan Solheim
tZenobia af Morten Dürr og Lars Horneman
t Ternet Ninja af Anders Matthesen og
Rasmus Meisler
BEDSTE KARAKTER:
tIqbal Farooq i Indien af Manu Sareen
tPigen fra havet, Ravmedaljonen af
Bodil El Jørgensen
tDen faldne engel af Kenneth Bøgh
Andersen
tK for Klara 11: Er vi venner? af Line Kyed
Knudsen
tRavnenes hvisken af Malene Sølvsten
PS: Orlapriserne blev uddelt d. 29.
oktober i Dokk 1, Hack Kampmanns Pl.
2, 8000 Aarhus C. Mere følger i næste
nummer af LæringsCentret.

Piger læser mindre

Hanne Bartholin
modtog en plakette
for de smukke billedbøger Historien om
dig (Tekst: Søren Lind,
Bogdesigner: Nanna
Arnfred, Forlag: ABC
Forlag) og Historien
om alting (samme
team) ved Biennalen i
Bratislava (BIB) 2017. Hjerteligt til lykke!
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Gyldendals børnebogspris 2017

Illustrator og forfatter Rasmus Bregnhøi, bl.a. kendt for Betty og Ib-karaktererne, sit omfattende samarbejde med Kim Fupz Aakeson og meget,
meget mere, har modtaget Gyldendals Børnebogspris 2017 på 100.000 kr.
Hjerteligt til lykke!
»Rasmus har gennem de mange år, han har tegnet, udviklet et helt overlegent talent, som gør, at han kan lege uhæmmet med forskellige teknikker, detaljer, kompositioner og karaktertegninger. Jeg tror, Rasmus kan
udtrykke alt med sin streg«.
Rasmus Bregnhøi har modtaget Kulturministeriets Illustratorpris samt
Blixenprisen som årets børne- og ungdomsforfatter. Sidste år modtog han
sammen med Kim Fupz Aakeson Skriverprisen for tegneserien Mogens og Mahdi (Carlsen, 2015).
Han debuterede som tegner i 1987 med Arne kan ikke li´ heste med tekst af Martin Bregnhøi. Han
er aktuel med to nye billedbøger baseret på Ole Lund Kirkegaards historier om Lille Virgil. De
udkom begge på Gyldendal i september.
Gyldendals Børnebogspris er blevet uddelt siden 1982, og Rasmus Bregnhøi slutter sig til rækken
af prominente modtagere som Ib Spang Olsen, Kim Fupz Aakeson, Jakob Martin Strid og Tine
Bryld. Sidste år blev prisen tildelt Hanne Kvist.

Otto B. Lindhardt-prisen
2017
Foto: Simon Nørlev
Nyberg

Lindhardt og Ringhof
tildelte i september
Otto B. Lindhardtprisen 2017 til Mich
Vraa ved forlagets
efterårsreception. Mich Vraa er forfatter
til sidste års anmelderroste og prisnominerede roman Haabet samt dette års succesfulde efterfølger Peters kærlighed. Otto
B. Lindhardt-prisen blev indstiftet i 2014,
da Lindhardt og Ringhof fejrede sin stifter
Otto B. Lindhardts 90 års fødselsdag.
Prisen uddeles til en af forlagets forfattere
eller illustratorer, det være sig en børnebogs-, fagbogs- eller skønlitterær forfatter, dansk eller udenlandsk, som har sat sit
blivende fingeraftryk på forlaget. Prisen er
tidligere givet til Jørn Riel, Leif Davidsen,
Knud Romer og Michael Katz Krefeld.

Læremiddel.dk har foretaget den hidtil største undersøgelse af børn og unges læseog medievaner i Danmark. Den viser, at der bliver læst færre bøger på børneværelserne, og at det er pigerne, der står for den største tilbagegang. Børn læser generelt
mindre i fritiden, viser udviklingen fra 2010-2017 – samlet er der sket et fald på 5 %
fra 61 % til 56 % i forhold til børn, der læser mindst flere gange om ugen. I alt har
8.721 børn medvirket i undersøgelsen, der dermed er den største undersøgelse af
børns læse- og medievaner foretaget nogensinde i Danmark.

CarlsenPuls

Forlaget Carlsen, Danmarks største forlag for
børne- og ungdomslitteratur, lancerer nu CarlsenPuls, et imprint (forlæggermærke anvendt af et
forlag til udgivelser under
et specielt navn, red.) for
young adult-litteratur.
”De fleste læsere af YA er i
virkeligheden i tyverne og trediverne, så der er
langt fra Carlsens illustrerede højtlæsningsbøger til den 700 sider lange fantasyroman. Det
tager vi nu konsekvensen af og markerer med
CarlsenPuls en klarere adskillelse af YA-titlerne
og vores børnebøger,” siger Christian Bach,
forlagschef for Carlsen, som mener, det åbner
mulighed for en mere præcis kommunikation
direkte med målgruppen.
Der er pt. planlagt omkring 10 udgivelser i år
– begyndende med Sarah Engells nye roman
VALGET, som udkom 3. oktober. I 2018 forventer
han at CarlsenPuls udgiver 12-15 bøger.
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Kære medlem og abonnent
I foråret var jeg til bloggertræf med tidsskriftet Folkeskolen. På dette træf fik vi et
oplæg af Lars Trier Mogensen om det statusfald, lærerprofessionen har været udsat
for de senere år, og som han beskriver som ’5 opbrud i skolen’. Disse fem opbrud
uddyber han for tiden i en artikelserie i Folkeskolen, som jeg vil anbefale alle at
få læst. Jeg synes, jeg kan genkende meget i Lars Trier Mogensens beskrivelse
af de fem opbrud, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret i, at det i hvert fald er en
medvirkende faktor til lærerprofessionens statusfald, som igen betyder, at ingen
gider lytte til os.
Jeg nævner det ikke her, for at vi kollektivt skal sætte os og være triste over ’tidernes
forfald’, men fordi vi lige nu har en chance for at påvirke tingenes tilstand både
op til kommunalvalget, og selvfølgelig når vi sætter vores kryds. Jeg nævnte det
også i min sidste leder, og nu gør jeg det altså igen. Udnyt lejligheden til at sætte
folkeskolen på dagsordenen i din kommune. Skriv læserbreve med spørgsmål og
kommentarer fra det virkelige liv, og mød op til valgmøder og få svar på, hvad de
opstillede kandidater konkret vil gøre for at skabe de bedste rammer for folkeskolen.
Lad os få frem i lyset, hvordan kandidaterne forholder sig til, at lærerne har fået 121
undervisningstimer mere om året samtidig med en stor reform af folkeskolen, en ny
arbejdstidslov og en enorm inklusionsopgave.
KL i form af Michael Ziegler har udtalt, at det var planen med folkeskolereformen, at
lærerne skulle ’være mere sammen med eleverne’, men hvordan det samtidig skulle
give mulighed for at lave mere varieret og spændende undervisning, som passer til
de meget forskellige elever, der sidder i hver klasse, er der ikke kommet et svar på.
Har lærerne i din kommune de rammer, der kan gøre det muligt?
Eller er din kommune med til at detailstyre folkeskolen, så lærerne ikke har mulighed
for at træffe beslutninger, der passer til lige netop deres elever?
I en kronik i Folkeskolen (nr. 16 2017) stiller forfatterne spørgsmålet: ’Måler vi det, vi
værdsætter, eller kommer vi til at værdsætte det, der er let at måle?’ Her beskriver de
forskellige problematikker i kølvandet på den omsiggribende testning af eleverne,
- det være sig de nationale test, selvrettende opgaver på forlagenes fagportaler,
trivselsmålinger m.m.
Deres undersøgelser peger på flere dilemmaer, fx at testene kommer til at styre i
stedet for at understøtte undervisningen. Eleverne mister motivationen og engagementet, når de ikke kan se, at testen fører dem videre i deres udvikling. Og eleverne
bliver forbrugere på nettet, i stedet for at udvikle deres evner som deltagende
producenter, hvilket i sidste ende kan have betydning for deres engagement i den
demokratiske proces.
Forfatterne nævner også, at der faktisk er udviklet test, der mere nuanceret kan teste
avancerede kompetencer hos eleverne, - test, som eleverne synes, er meningsfulde.
Så måske skal vi også spørge vores lokalpolitikere, om det er de rigtige test, DE stiller
krav om i den lokale folkeskole.
Så er jeg godt klar over, at en del af testene
er besluttet af undervisningsministeriet,
men der er stadig mange kommuner, der
stiller deres egne supplerende krav om
tests. Spørg ind til det på valgmøder, så også
forældrene får mulighed for at høre, hvad de
lokale politikere vil med folkeskolen.
Til sidst vil jeg ønske et godt valg for
folkeskolen!
Birgitte Reindel, formand



Det rykker for PLC i
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LæringsCentret

Af Rikke Egeberg, Pædagogisk
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Hvordan skaber man et velfungerende læringscenter, hvor der opstår
god synergi mellem vejledere, lærere,
pædagoger, ledelse, bibliotekarer og andre - omkring eleverne? Hvor
der er en tydelig linje mellem dét,
man som skole ønsker, der skal
ske, og dét, som skolen styrker og
understøtter. Det var nogle af de helt
centrale spørgsmål, da 185 oplagte
kursister i august mødte ind til en
spændende dag på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Her mødte
deltagerne en engageret medarbejderstab fra CFU Absalon, der havde
forberedt en dag, hvor de kunne give
deltagerne ny viden, nye færdigheder
og ny inspiration.
Med en fuldbooket konference
er signalet tydeligt: Skoler og
kommuner i regionen har fået øjnene
op for den styrke og samlingskraft,
der er i et stærkt og samarbejdende

PLC. Samtidig afspejler den store
interesse også nogle af de problemfelter, som jeg som pædagogisk
konsulent for PLC og læringsrum hos
CFU Absalon, møder i mit daglige
arbejde med skoler og kommuner.
Med bekendtgørelsen for de
pædagogiske læringscentre står de
tidligere skolebiblioteker overfor lidt
af en identitetskrise. På rigtig mange
skoler har man et velfungerende
skolebibliotek, men måske er det ikke
i tilstrækkelig grad indtænkt i skolens
øvrige indsatser og samarbejder.
Kunsten er at få det bedste fra
biblioteket med ind i tænkningen
af PLC. Læringscentret kan og skal
noget mere end det tidligere skolebibliotek, og der ligger et stort
arbejde ude på skolerne i at forme et
PLC – både fysisk og organisatorisk der understøtter netop den enkelte
skole.
På konferencen blev der netop sat
fokus på både det fysiske og det

organisatoriske læringscenter. Anders
Seneca kom fra morgenstunden med
et fremragende og skarpt oplæg,
som blev rammesættende for hele
dagen og mindende om, at al fælles
arbejde og udvikling styrkes af en
stærk fælles forståelse af kerneopgaven. Hvad er det for en opgave, vi
arbejder sammen om. Dette budskab
blev understøttet og udvidet med
Kasper Kjeldgaard Stoltz’ oplæg, der
satte spot på, hvordan de fysiske
rammer understøtter den udvikling,
vi gerne vil have på skolen. Hvordan
PLC med sin indretning er med til at
styrke et narrativ omkring skolen.
Læringskonsulent Thomas Jensen
rundede på interessant vis oplægsformiddagen af med at tale om PLCs
rolle i skolens kapacitetsopbygning.
Eftermiddagen bød på relevante
workshops inden for fagspecifikke
områder. For de mange skoleledere,
der var mødt op sammen med deres
medarbejdere, var der en workshop,
der satte fokus på, hvordan man som
skoleleder kan igangsætte transformationen fra skolebibliotek til PLC.
På dagen var der gjort meget ud af
at skabe et spændende miljø med
en stor udstilling midt i den centrale
indgangshal, hvor snakken gik ivrigt
i pauserne. Her kunne man se de
mange læremidler og debattere,
hvordan de kunne bruges. Såvel
fagbøger som spil, elektronik, virtual
reality og andet materiale fra CFU´s
store samling var med. Som noget
nyt i regionen kan man lægge billet
ind på et mobilt Maker Space med
bl.a. 3D-printere og lasercuttere, der
gør det muligt for en skole at arbejde
med teknologierne i undervisningen.
CFU Absalon, der dækker hele region
Sjælland, har øget indsatsen på
PLC-området, og Læringscentrets
dag understregede blot dette. Der er
fokus på PLC i Region Sjælland.
Se præsentationer og materialer fra
konferencen her:
https://phabsalon.dk/cfu/dine-kurser/materialer-fra-afholdte-kurser/

DANSK 0.-2. KLASSE

NYE SERIE OM
MISTER GEORG
PÅ VEJ!

Svært ved at tale om følelser?
Lær det med Ignora!
Forfatteren Katrine Marie Guldager skriver om følelser og relationer så realistisk, at vi alle uanset alder, nemt kan genkende os selv. Ikke mindst forstår hun
at gøre opmærksom på, at både det gode og det dårlige nødvendigvis rummes
i os alle. Ethvert barn i indskolingen vil kunne gennemskue, hvad der er på spil
bag det poetiske sprog og de til tider humoristiske situationer.
Har dine elever slidt de første Frøken Ignora bøger op? Vi har samlet de første fire titler i en
smuk indbinding og med nye undrespørgsmål efter hver af de fire titler.
A071

Når man læser flere værker af den samme forfatter, vil man ofte opleve, at der er en rød tråd
i teksterne. Katrine Marie Guldager er omdrejningspunktet i den nyeste titel i serien Læs med
CL. Mød hende og flere af hendes kendte og elskede figurer, som fx Anton, Franz og selvfølgelig Frøken Ignora.

Se mere på gu.dk

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

”Forandringer spørger ikke om lov,
de kommer bare”
LæringsCentret

Af Anna Barbara Bach
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Sådan stod der på en slide
i erhvervspsykolog Helen
Eriksens oplæg på årets
konsulentkonference, som
satte fokus på vejlederens
rolle og skoleudvikling.
Ved eftertanke så er det forandringer, der er grundstoffet i en konsulents arbejde. Det er vores opgave
at arbejde for at implementere
forandringer på skoler, og ikke
mindst i PLC-regi. Samtidig er det
vores opgave at være nysgerrige,
opsøgende og opdaterede, så vi kan
kvalificere og perspektivere de forandringer, når skolerne til tider oplever
om forandringerne, at ”de kommer
bare”.
Ca. 50 kommunale konsulenter var
samlet på Hindsgavl ved Vejle til
årets konsulentkonference ”Sæt din
rolle i spil - fra vejleder til læring
i fællesskab”, og flere kommuner
mødte op med flere forskellige
konsulent-fagligheder. Konferencen
var igen planlagt i et godt samarbejde mellem DK it-vejlederforening
og PLCF, og her følger en kort
præsentation af 3 af konferencens
oplæg.
Programmets første oplæg var
”Ledelse omkring, af og gennem
vejledere” af Helle Bjerg, PHD,
pædagogisk leder på Skolen på
Grundtvigsvej, Frederiksberg.
Hvis man vil inspireres og have
en kompetent perspektivering af
forholdet mellem ledelse, vejlederrollen og skoleudvikling, så er Helle
Bjerg det bedste bud. Helles oplæg
tager afsæt i de forandringer vi sidder
i lige nu:

PLC:
Fra samling af materialer mod
spredning af viden

som det helt sikkert er interessant at
følge op på. Her er i kort form nogle
pointer fra oplægget:

Vejledere:
Fra råd og vejledning mod fælles
udvikling.

t&MFWFSOFTLBMTFTJHTFMWTPN
problemløsere.
t&MFWFSOFTLBMLVOOFUFLOPMPHJTL
mestring.
t.BOMSFSJLLFLVOWFEBUHSF
hvad læreren siger, men ved at
turde fejle og eksperimentere.
t&HFUBOTWBS NPEPHGPSEZCFMTF
gøder begejstring.
t.ÌMFUFSBUMSFFMFWFSOFBUEF
selv kan skabe noget, selv kan
konstruere deres fremtid.

Profession:
Fra individuel kompetence mod
professionelle praksisfællesskaber.
Skole:
Fra institution mod organisation.
Ledelse:
Fra administrativ mod pædagogisk/
faglig ledelse.
For at kvalificere skolen og undervisningen må vi bevæge os fra
det individuelle mod en fælles
pædagogisk udvikling. Praksisfællesskaber mellem undervisere
og vejledere kan bane vej for ny
skolekultur og fælles pædagogisk
udvikling.
Helles oplæg bygger på de strukturer
vi kender fra skolen og er samtidig
afklarende i forhold til roller og
praksis. Lærerigt og afklarende,
sjældent møder man en person der
i den grad kommer rundt om PLCs
mulige rolle i skolens udvikling.
Hermed meget anbefalet.
Marianne Iwersen, tidligere
skoleleder, satte ord og billeder på
hvordan de på Søndermarksskolen
i Vejle har etableret og nu driver
Lene Hau Centeret, et nyetableret
naturfagscenter. Alle har ikke 3 mio.
til udvikling af et naturfagscenter,
men den pædagogiske tænkning,
som driver centeret kan vi godt
inspireres af. Skolen arbejder med at
definere og formulere en progression
for innovation og designtænkning,

Se evt. mere på:
https://www.facebook.com/soendermarksskolen
Sidste workshop ”Sæt forandringerne i spil - om narrative tilgange
og spilbaseret læring” blev leveret af
Tore Neergaard Kjellow, pædagog,
Spil i skolen. Tore beskrev sine
observationer i arbejdet med spil
blandt børn. Oplægget var en
grundig omgang ”hands-on” på
spillet Torchlight II. Pointen i spillet
var at uden samarbejde kommer
man ingen vegne. Efter denne øvelse
præsenterede Tore sine pointer og
oplevede fordele og ”genveje” til
læring ved at bruge spil i undervisningen. I sit arbejde har Tore
især haft fokus på hvordan spil kan
motivere elever med særlige udfordringer i forhold til undervisningen
og der blev givet eksempler på
hvordan man kunne trække klassiske
fagopgaver ind i spillets univers.
Alt i alt i alt en konference, som kom
langt omkring, men alligevel med
nogle tilbagevendende pointer.
Der var information, oplevelse,
afprøvning, diskussion, videndeling
og fællessang.

PLCFS BØRNEBOGSPRIS 2017

PLCFs
Børnebogspris 2017
går til

Rasmus Bregnhøi
Fotos: Ditte Bolt



PLCFS BØRNEBOGSPRIS 2017

Årets prismodtager 2017
LæringsCentret

Tale af Karin Kjeldsen, formand for prisudvalget,
forkortet version. Se hele
talen incl. billeder på PLCFs
hjemmeside.
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“Du, Mis, har du nogensinde følt dig
ensom og håbet på, at der et eller
andet sted i verden var en ven, som
syntes, at du var god nok, som du var?”
spurgte Mus og gabte.
“Om jeg har! Du skulle prøve at være
en kat, der ikke spiser mus. Sådan en
forstår andre katte ikke!” sagde Mis.
Mus smilede og faldt i søvn.
Citatet er taget fra din bog: Opfindelser, strikkede huer og en dum kat,
hvor du både er forfatteren og
illustratoren, hvor du på vidunderligst vis beskriver, hvad det vil sige at
være anderledes og føle sig udenfor
- og ikke mindst - hvor stor betydning
venskab har. Det er på en gang en
rørende, smuk og sjov bog med dine
meget karakteristiske myldrende
tegninger med rigtig mange detaljer,
så man ikke kan se sig færdig - der
viser sig hele tiden nye detaljer.
Ja, og selvfølgelig endte den onde
Kat i “Katten-i-sækken-maskinen”, som
Mis og Mus havde opfundet sammen.
I vores 0. klasser, har vi været nødt
til at lave et afkrydsning-system, så
de ikke kommer op at skændes om
bogen - de elsker den!
Vi går nu en smule baglæns, hvor
jeg gerne vil opholde mig ved dit
samarbejde med Kim Fupz Aakeson og specielt ved tegneserien: Mogens
og Mahdi.
Om to drenge, citat: “som ikke har en
skid til fælles, bortset fra at de er lige
gamle, bor i samme gård, spiller de
samme spil, synes, de samme ting er
grineren og drømmer lige heftigt om
at være seje og rige.” Det er også to
drenge, der er for store til det, de må,

og for små til det, de vil.
En af mine yndlings-striber er
Ramadan. Et slagsmål om en rosin!
Som Mahdi siger til Mogens mor:
“Man skulle nok have været der.”
Ja, det skulle hun! At se, hvordan
du får alle de mange følelser frem i
ansigtet på Mahdi, hvordan Mogens
bliver mere og mere ondskabsfuld
og til sidst slagsmålet, som er så
levende illustreret og så til sidst - hvor
Mogens´ mor forlanger en forklaring
- det er så godt gået - på så lidt plads,
som tegneserie-genren nu giver.
Dine illustrationer gør historierne så
levende, så morsomme, at de læses
om og om igen. Specielt drengene i
3. - 5. er vilde med bogen. Men man
fornemmer også det fantastiske
samarbejde som du og Kim Fupz
Aakeson har haft. I har sat jer godt og
grundigt ind i dette drenge-univers det er der ingen tvivl om!
Også denne lille finesse, at du - i
stedet for at bruge et & - sætter et +
mellem Kim Fupz Aakeson + Rasmus
Bregnhøi, synes jeg, er et signal på
et godt samarbejde. Et plus-tegn
betyder noget, der lægges sammen.
Og det er I vist også - lagt sammen
altså…
Bogen Hjertestorm / Stormhjerte er
simpelthen genialt tænkt. Legen med
ord i titlen er også så gennemført en bog som kan læses både fra den
ene ende og den anden ende og så
mødes på midten…Virkeligt godt
lavet og ikke mindst i forhold til det
alvorlige emne, som bogen handler
om, nemlig forelskelse, kærlighedssorger, identitetskrise, for små bryster
og for store bumser, men også om
de store filosofiske overvejelser om,
hvad kærlighed er. Hvor Hjertestorm
er set fra pigen, Violas, synsvinkel, er
Stormhjerte set fra drengen, Storms,
synsvinkel.

Dine illustrationer er så rammende
for fortællingen om Storms følelser,
hvor der bestemt ikke er “fejet noget
ind under gulvtæppet” i forhold til
de seksuelle drifter og følelser, som
Storm gennemlever.
På en måde bliver disse intime
emner “legale” at læse om, fordi dine
tegninger er med til at af-mystificere
noget, som man ellers ikke er gode til
at tale om.
Af de mere morsomme steder i
bogen er, hvor De kloge mænd er
oppe at slås, og det ender med, at
John Lennon giver Freud en guitar
i hovedet - ja, det havde jeg ikke
lige set komme! men ikke desto
mindre, er det en meget morsom
måde at illustrere, hvilke filosofier om
kærlighed, der har været gennem
tiden og hvor forskelligt, man tænker.
Og så havde jeg hele tiden på
fornemmelsen, da jeg læste
Stormhjerte, at du ikke blot har
illustreret bogen, men at du også
personligt er til stede i historien, som
Storm..!
Kære Rasmus
Jeg er kun dykket ned i nogle meget
få af dine fantastiske værker, og
det er bestemt ikke udtømmende
for, hvad du har lavet. Du favner så
bredt som forfatter og tegner. Det
har været svært at vælge ud. Du
formår at fornemme stemningen i en
tekst og får det udtrykt på den mest
indlevende måde uanset, hvad du
illustrerer.
Lige præcis de eksempler jeg har
nævnt, kan jeg imidlertid stå inde
for som skolebibliotekar: at de bliver
læst, grinet af, tænkt over og også
rødmet over.
Pædagogisk LæringsCenterForening
ønsker dig et stort til lykke med
prisen!
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Jeg synes livet er ret spændende
Af Eline Mørch Jensen

Det er ikke sådan at jeg ikke
kan ryge ned i nogle sorte
huller, det kan jeg også, men
jeg er meget – jeg vil ikke
sige manisk, for det er et
dårligt ord – men energisk
og nysgerrig. Jeg har utrolig
meget lyst til rigtig mange
ting her i livet.
- Jeg har altid bare tegnet og tegnet
og tegnet – faktisk lige siden jeg
kunne holde på en blyant. Jeg har
brugt ufattelig meget tid på at tegne
og gør det stadigvæk. Hele tiden,
undtagen når jeg sover. Jeg tegner
når jeg læser og i min fritid sætter
jeg mig ud i skoven og tegner, jeg er
altid i gang med et eller andet der har

med tegning at gøre. Jeg synes det
er sindssygt fedt, erklærer Rasmus
Bregnhøi, da vi har bænket os ved
spisebordet i hans hyggelige og
propfyldte stue.
Jeg var lige ved at skrive
”overlæssede” stue, men det ville
være uretfærdigt over for rummets
indretning, for nok er her billeder,
bøger og tableauer med dimser
fra gulv til loft, men intet virker
tilfældigt og alt lader til at have sin
egen, nøje udvalgte plads – om det
så er børnenes papmache-dyr, små
dinosaurer, Totoro- og StarWarsfigurer eller hans egne billedkreationer. Også bøger i hundredvis,
mest billedbøger og for en hel dels
vedkommende nogen han selv har
illustreret, roder på en præsentabel
måde, hvor ikke bare bogryggene
kan ses, men mange smukke og

særprægede forsider og omslag er
foldet ud for rigtig at komme til deres
ret.
- Ja, der bliver heller ikke støvet af
på de øverste hylder særlig tit, men
sådan ser her altså ud, siger Rasmus
Bregnhøi og slår smilende ud med
armene. Han deler Christianshavnerlejligheden med sine to sønner,
hvis mor han er skilt fra, og selvom
han er lidt træt af at sove i stuen,
fordi sønnerne på 15 og 20 år skal
have hver deres værelse, er han
nu godt tilfreds. Både på grund af
altanen med udsigt til Bodenhoffs
Plads og fordi han har et skrivebord
i et arbejdsfællesskab på en anden
adresse i byen; ellers ville det slet ikke
kunne lade sig gøre.

3BTUMTIFETPNESJWLSBGU
- Tegningen har altid været en del
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af mit liv. Selvom jeg ikke er vokset
op sammen med min far, fordi mine
forældre blev skilt, har jeg siddet
meget af min barndom ved siden af
ham og tegnet. Han var illustrator og
lavede også billedbøger, lidt mere
ovre i den naturalistiske afdeling
á la Ib Spang Olsen og Svend Otto S.,
fortæller Rasmus Bregnhøi og tilføjer:
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- Min mor var også et kreativt
menneske, men på en anden måde,
og så var hun sygeplejerske. Jeg
boede sammen med hende og
mine to søskende, inden vi flyttede
sammen med hendes nye mand og
hans to børn. Men jeg så meget til
min far op gennem opvæksten. Fordi
vi boede ret langt fra hinanden, vi
boede i Sydsjælland og han boede i
Nordsjælland, var vi der en weekend
om måneden – især min bror og jeg
– og i alle ferier, og om sommeren i
alle syv uger.
Så der blev tegnet igennem?
- Dét gjorde der! Vi snakkede også
tegning, han og jeg, det var meget
det som samtalen gik på. Og det
gjorde vi faktisk lige indtil han døde
her sidste år. Vi mødtes på frokostrestauranter og drak nogle store fadøl
og talte om – ja, stort set ikke andet
end tegning. Jeg var meget glad
for de senere år sammen med ham,
for da havde vi et moment, hvor vi

mødtes og kunne få lov til at nørde
om blyanter og den slags …
- Han blev ved med at tegne til det
sidste. I modsætning til mig var han
sådan en ”hired hand”, der ventede
på at opgaven kom til ham. Ikke som
jeg der altid tegner på servietter og
busbilletter, jeg har heldigvis arvet
en rastløshed fra min mor, mens han
var mere rolig …

&OVGBUUFMJHFOFSHJ

Hvad gik du ellers op i som barn –
bortset fra at tegne?
- Jeg elskede at gå i skole! Det var
enormt skægt, syntes jeg. Måske
havde jeg fået en diagnose i dag, for
jeg havde utrolig meget tryk på og
lærerne havde svært ved at få mig
til at sidde stille – de prøvede sådan
noget med at sætte mig ved siden
af en pige, men det hjalp ikke. Det
var ikke fordi jeg ikke syntes det var
spændende at lære at læse, skrive
eller regne. Tværtimod, jeg syntes
det hele var vældig spændende! Jeg
havde bare – og det har jeg sådan set
stadigvæk – en ufattelig energi.
- Jeg har tit tænkt på hvorfor jeg
aldrig har prøvet at tage stoffer.
Måske er det fordi jeg, da jeg var
ung, var bange for at mit hoved ville
eksplodere, hvis jeg prøvede at tage
kokain. Jeg havde så meget damp på
oppe i hovedet, så det turde jeg bare
slet ikke.
Var det fordi hovedet sprudlede af
ideer?
- Jeg har bare utrolig meget lyst til
rigtig mange ting. Jeg synes livet er
ret spændende. Det er ikke sådan at
jeg ikke kan ryge ned i nogle sorte
huller, for det kan jeg også, men jeg
er meget – jeg vil ikke sige manisk,
for det er et dårligt ord – men
energisk og nysgerrig. Jeg synes
at der er virkelig mange ting her i
livet, der er spændende, konstaterer
Rasmus Bregnhøi og tilføjer:
- Og så var jeg også bare en ganske
almindelig dreng, som havde knald

i låget, og som var i skoven og slås
med pinde og hænge med hovedet
nedad. Jeg brugte virkelig meget
tid på at være i skoven. Vi boede i
en lille landsby med højst 20 huse,
Askov Huse hedder den. Skolen lå i
Tappernøje fem kilometer derfra, så
jeg cyklede i skole hver dag sammen
med mine venner, som jeg kørte forbi
og samlede op på gårdene rundt
omkring, hvor de boede.
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ledeshed. Jeg elskede fx at skrive
historier. Det er fedt at være sammen
med andre mennesker, men det er
også helt vildt fedt at være sammen
med sig selv. Jeg var også vild med
tegneserier og læste alt hvad jeg
kunne komme i nærheden af, specielt
børnetegneserierne – Splint & Co,
Smølferne og Benny Bomstærk, husker
Rasmus Bregnhøi og lægger til:
- Mest fordi jeg dyrkede tegningerne.
Jeg kunne forsvinde helt ind i dem,
desværre er jeg ikke så nørdet mere,
men da det var på det højeste, kunne
jeg se hvilken tegner der havde lavet
baggrundstegninger i Smølferne. Jeg
opdagede den der verden selv, men
min far var også glad for tegneserier,
specielt Tintin og Asterix, så det
var også en ting han og jeg havde
sammen.
- Den anden dag kom jeg til at tænke
på, at der er én ting, jeg synes, jeg
kan rose mig selv for, og det er at jeg
ikke går særlig meget op i ro eller
tryghed. Det kan godt være at det er
det, jeg leder efter i mit liv, men jeg
håber virkelig aldrig jeg finder det.
Det er ikke mit stof. Det kan godt
være det lyder forkert, men jeg kan
godt lide at føle mig utryg - og jeg
kan lide at føle uro, for så sker der
noget!

- Selvom jeg ikke selv går op i
tryghed, ville jeg enormt gerne give
mine børn tryghed. Jeg ville ikke
tage mine børn som gidsler, fordi jeg
har nogle kunstneriske drømme. Jeg
ville fx gerne tjene nogle penge, så
de kunne komme på ferie – jeg holdt
nemlig aldrig selv ferie med mine
forældre.
- Nej, nu skal jeg nok lade være med
at fortælle mere om min ulykkelige
barndom, for så ulykkelig var den
heller, men når man selv får børn,
forstår man pludselig sin egen
opvækst på en anden måde. Det
sætter det hele i perspektiv.
Og så tænker man, at man vil give
sine børn det, man selv savnede, de
skal være trygge og vi skal opleve
noget sammen … Så på dén måde
kan jeg godt lide tryghed.
Rasmus Bregnhøi blev selv skilt fra
sine børns mor for syv år siden efter
18 års samliv.
- Det var bare ærgerligt, for man har
jo aldrig lyst til at en familie bliver
brudt, men på den anden side køber
jeg ikke den præmis at det skal være
så sindssygt ulykkeligt at blive skilt.
Man kan lige så godt være ulykkelig
i en kernefamilie, så det handler
om at skabe nogle gode rammer
og om at de voksne kan finde ud
af at samarbejde nogenlunde med
hinanden.

Du går fx ikke op i hvornår den
næste opgave kommer?

1MBETUJMBUWSF
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Du har i dine tegninger en god
føling med børn der er anderledes
og føler sig uden for – var du selv
sådan en dreng?
- Jeg var absolut ikke uden for, men
jeg var anderledes, fordi jeg kom
fra en anden slags hjem. Men der
var helt klart plads til min ander-

- Nej, jeg kan godt lide at livet er
omskifteligt og farligt. Jeg er skide
bange for livet, men samtidig er
jeg ikke. Forhåbentlig smitter det af
både i mit liv og i mit arbejde, på den
måde forstået at jeg ikke er bange for
at tage udfordringer op.

#SOHJWFSQFSTQFLUJW

- Min opvækst har ikke været den
mest snorlige, vi var ikke en lykkeligt
sammenbragt familie, hvis jeg kan
sige det på den måde. Det var ikke
superfedt … Da jeg selv fik børn
tænkte jeg ”Okay, nu skal jeg til at
opfinde hvordan man er en familie.”
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- De sidste syv år har jeg været
sammen med min kæreste Sabine,
som er mor til fire børn. Vi bor ikke
sammen, fordi ingen af os orkede at
være en sammenbragt familie. Vi har
tilsammen seks børn, hvilket også er
mange at huse i en lejlighed midt i
København, hvor vi gerne vil bo.
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Men vi holder ferier sammen, vi har
et sommerhus sammen og børnene
kan enormt godt lide hinanden. Det
hele er forholdsvis harmonisk, men
det er jeg ikke sikker på at det
havde været, hvis vi var flyttet
sammen.

fuldstændig magiske! Jeg ved ikke
hvad det er han gør, men han er én af
mine meget, meget store helte!
- Jeg har selv lavet mange
tegneserier som barn – jeg kan godt
vise dig dem, hvis du vil se? Jeg
tror de står herinde, siger Rasmus
Bregnhøi på vej ind for at lede i den
ene søns værelse.
- Hvor fanden er de? Lige et øjeblik,
jo her! Kommer det begejstret et
øjeblik efter, hvorefter han kommer

- Man kan måske skælde os
ud for ikke at have meldt os
ind i kampen, men jeg tror
det vigtigste er at finde sin
egen måde at leve på. Det kan
godt være det lyder pladderfilosofisk, men jeg tror det er
bedst hvis man kan leve ærligt
over for sig selv og hinanden.
Ikke at det er ensbetydende
med at man så er lykkelig hele
tiden, men ja, jeg tror bare
mest på ærligheden.

Var det historierne eller tegningerne
der optog dig mest – eller kan de to
ting ikke skilles ad?
- Det kommer an på hvad vi snakker
om … Hos Jan Lööf er det nok meget
tegningerne som gør historierne.
Det er underligt med hans ting, for
på en eller anden måde er de jo
lidt stive i det, men samtidig er de

- Vi var enormt gode venner og var
en fire-fem stykker, som altid var
sammen. Jeg var nok lidt senere
udviklet og forstod fx ikke lige
hvorfor man skulle sidde og se på en
røv i et Daells Varehus-katalog
sammen med drengene. I
stedet spillede jeg guitar
og sang i vores band - som
i øvrigt hed Provokalorius,
opkaldt efter én af figurerne i
Asterix.
Hvad slags musik står dit
hjerte nær i dag?
- Egentlig meget det samme
som dengang, i dag spiller vi
bare hjemmelavede sange om
livet og skilsmisserne og den
slags, griner Rasmus Bregnhøi
og tilføjer:

.BHJTLFIJTUPSJFSPH
UFHOJOHFS

Som barn fik Rasmus Bregnhøi
læst meget højt, bl.a. Astrid
Lindgren, og så var han også
stærkt begejstret for David Crockettbøgerne, som især hans mor læste
højt for ham, og også Skatteøen og
Min morfar er sørøver af Jan Lööf.
Hans far læste ofte højt af Gåsemors
Eventyr, indsamlet af Charles Perrault,
hvor ikke mindst den bloddryppende
historie om Blåskæg, der halshugger
sin kone, var populær.

venner, men blev til gengæld venner
med nogle piger fra sin parallelklasse,
som han begyndte at spille i band
med. Pigerne var vilde med Trille,
Shit & Chanel og Rickie Le Jones, så
i starten var det ”sådan noget lidt
hippieagtigt noget”, de spillede.

slæbende med en stak ringbind, som
indeholder sirligt håndtegnede og
-skrevne tegneserier i gennemsigtige
plasticcharteques.
- Jeg har ikke gemt det hele, jeg tror
jeg var omkring 20, da jeg begyndte
at samle det sammen. Det er jeg
rigtig glad for at jeg gjorde.
Her er nogle fra da jeg var omkring
12-13 år, hvor man kan se at jeg er
meget glad for tegnere som Claus
Deleuran og Jan Lööf. Se bare her:
”Kaj i Afrika”, ”De skøre gangstere” og
”Arnold og Jens” – jeg gik hele tiden i
gang med nye historier.
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I teenageårene havde Rasmus
Bregnhøi ikke så mange drenge-

- Jeg har et band, hvor vi
mødes troligt hver søndag, i
hvert fald når det kan lade sig
gøre – vi er jo alle sammen
midaldrende familiefædre,
som ikke altid kan få det hele til at
gå op, så vi aflyser også ind imellem.
Bandet hedder Bidt – som når man
bliver bidt af noget. Faktisk er vi ved
at lave en plade, som lige er sendt
til masterering. Vi udgiver den selv
på vinyl, men her er vi altså ude i en
hobby-ting ...
Men det viser jo at du godt kan lide
at rode med mange ting – er du god
til at holde fast eller finder du hele
tiden på noget nyt: begynder at gå
til havkajak eller lære portugisisk?
- Nej, slet ikke! Jeg finder ikke på nye
ting hele tiden, jeg fordyber mig - og
mest i tegning og musik. Jeg kunne
nu godt drømme om at lære sprog fx,
det ville da være fedt, men nej …
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Rasmus Bregnhøi kan efter eget
udsagn ikke huske hvorfor han ikke
gik i gymnasiet efter folkeskolen,
men han har brugt rigtig mange år
på at gå rundt og ærgre sig over det.
- Nu er jeg omsider holdt op, men i
mange år skammede jeg mig over
det og følte mig mindreværdig. Jeg
læste Odysseen og Iliaden fordi jeg
følte jeg blev nødt til at være på
niveau. Jeg var enormt misundelig
på dem der havde fået den her
dannelse, som jeg ikke selv havde.
I stedet gik han i
lære som litograf,
flyttede til
København og
fik en læreplads.
- Jeg flyttede
hjemmefra da
jeg var 17 og gik
på EFG, som det
hed dengang, på
grafisk linje, for
det lugtede da
lidt af tegning.
Min familie synes
jeg skulle have
”noget at falde
tilbage på” – altså,
noget så åndsvagt
har jeg aldrig sagt til mine børn!
Det var ikke fordi du ikke følte dig
tilstrækkelig boglig, at du fravalgte
gymnasiet?
- Nej, det var nok mere på trods. Du
ved, jeg tænkte at det simpelthen
var for småborgerligt. Sådan en
arbejderklasse-helte-drøm om at
være håndværker, hvilket også lå i
tiden omkring 1982. Jeg blev færdig
og arbejdede et par år som svend,
mest fordi jeg ikke kunne finde ud
af at være arbejdsløs, for der var så
meget arbejde at få, fortæller Rasmus
Bregnhøi og lægger til:
- Jeg kunne heller ikke drømme om
at holde op med at uddanne mig, når
jeg havde skrevet kontrakt med et
lærested. Derfor syntes jeg, jeg skulle

gøre det færdigt. Det undrer mig lidt
hvor jeg har det fra, for det er ikke
noget jeg har med hjemmefra. Jeg
har også altid været meget moralsk.
Fx har jeg aldrig modtaget bistandshjælp. Jeg syntes at man skulle klare
sig selv, hvis man kunne. Min far var
jo også selvstændig, og måske var
det fordi han næsten ikke kunne
klare sig selv, at jeg tænkte ”nu skal
jeg eddermaneme bevise at det kan
lade sig gøre!”
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- Heldigvis blev jeg alligevel arbejdsløs og så bestemte jeg mig for at det

Hvem har været dine kunstneriske
forbilleder og inspirationskilder op
gennem årene?
- Tja, Kafka er én af dem! Da jeg
læste Processen for første gang 17-18
år gammel var det jo fuldstændig
mindblowing! Jeg havde aldrig før
læst litteratur, der var skrevet på den
måde. Og Dostojevskij! I øjeblikket
prøver jeg også at læse noget
nyere litteratur, men jeg har altså
beskæftiget mig meget med det der
gamle lort – måske for at lære mig
selv noget dannelse …
- Hvis jeg skal
nævne nogle af
de gamle malere
er det især Goya,
Hieronymus
Bosch, Michelangelo og
Cézanne, ham
er jeg rigtig vild
med, men ellers
synes jeg impressionisterne kan
være lidt kedelige.
Og så selvfølgelig
også de der tyske
ekspressionister
som fx Otto Dix.

var tid til at søge ind på Skolen for
Brugskunst og se at komme væk fra
litograf-livet. Jeg øvede mig i nogle
måneder, gik til optagelsesprøve og
kom ind. Det var superfedt!
Rasmus Bregnhøi tog afgang i 1992
– med en afstikker til Reykjavik, hvor
han tog et semester – mest for at
slippe væk fra at tegne bogstaver og
lave logoer, som han var lidt træt af:
- Jeg trængte til at komme et sted
hen hvor jeg kunne male store
billeder og lege kunstner. Samtidig
var det fint nok at lære alt det der
grafiske, det var godt at lære noget
disciplin og at kunne lave overskrifter
til bøger og den slags, det var bare
virkelig kedeligt og skide svært. Jeg
synes jo det fabulerende er meget
sjovere, det der med at finde på og
drømme mig væk!

- Der kommer hele tiden nye til, men
dem her er nogen jeg er rundet af,
kan man sige. Nå ja, så er der selvfølgelig Storm P., ham glemmer jeg
helt, for han nærmest er en del af mit
DNA.
Og Ib Spang Olsen, Ib Andersen og
Svend Otto S, hele den danske tegnetradition, som jeg er vokset op med.
Er der ingen kvindelige forbilleder
imellem?
- Jo, selvfølgelig! Tove Jansson og
Gerda Nystad, en dansk bladtegner,
Ingrid Vang Nyman og ikke mindst
Ilon Wikland har været kæmpestore
inspirationskilder. Af nyere forfattere
og kunstnere er der også rigtig
mange gode kvindelige for tiden,
senest har jeg læst Martha Flyvholm
Todes På Bornholm må man græde
overalt.
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Læser du meget - du har jo bøger
liggende overalt i bunker?
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- Ja, men det er også fordi jeg lider af
Amazon-feber, hvor jeg kommer til
at købe helt vildt ind. Meget af det er
tegneserier og billedbøger, jeg finder,
fx på Børnebogsmessen i Bologna.
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- Min kæreste er halvt fransk, så når vi
er i Paris kan vi rigtig godt lide at ose
billedbøger. Heldigvis har jeg fundet
én, som godt gider – i timevis! – at
gå rundt og kigge på bøger. Sabine
(Lemire, red.) skriver bl.a. hobbybøger
og sammen har vi nu også lige lavet
tegneserien Mira.

'SBUJM

- Nej, det er bare noget andet. Altså,
her er fx en akvarel, som er lidt støvet
i farverne. Det er jo ligesom det, den
kan, den har sin egen lækkerhed så
at sige, forklarer Rasmus Bregnhøi og
viser en af sine akvareller frem.
- Computeren kan til gengæld noget
med flader og en anden slags farver,
som jeg aldrig ville kunne få frem
med akryl eller akvarel.
Som nyuddannet sad Rasmus
Bregnhøi efter eget udsagn ofte
ventede på at opgaverne skulle
komme til ham. Dengang arbejdede
han mest for forskellige blade, aviser
og reklamebureauer, bl.a. som
bladtegner på PRESS og Dagbladet
Information.

- Det er jo et håndværk og når man
sidder der med penslen og er rigtig
godt kørende, så ved man 100
procent hvordan ens pensel arbejder
og suger vandet, men man bliver
nemt lidt rusten …
Er der en større tilfredsstillelse
forbundet med penslen end
computeren?

- Peter og jeg er gamle barndomsvenner og fandt på Ib-bøgerne
sammen, som vi efterhånden
har lavet et hav af, og som nu i
øvrigt kommer som tegnefilm på
Ramasjang.
- Lige nu er jeg godt i gang med at
skrive selv og vil gerne have mere
tid til det. Jeg er kommet mere
med i processen, bl.a. med Mogens
og Mahdi, sådan at det er noget vi
skaber sammen.
Det var mig som
opfordrede Kim til at
lave en børnetegneserie, fordi jeg havde
lagt mærke til at det
er blevet et meget
almindeligt format i
Frankrig, hvorimod man
i Danmark helst vil lave
alvorlige grafic novels.

En typisk arbejdsdag
for Rasmus Bregnhøi
starter med at han går
ud af døren kl. 7.30 og
spadserer til sit arbejdsfællesskab i Struensegade,
en gåtur på 40 minutter
hver vej, hvor han dels
får sin daglige motion og
desuden ”tænker så godt”.
- Vi er 10 tegnere,
grafikere og 3D-animatorer, som deler lokaler.
Jeg møder kl. 9, skænker
mig en kop kaffe og
tænder for skærmen. Jeg
har sådan en tegneskærm,
hvor man tegner direkte på den.
Jeg laver også ting i hånden og har
besluttet mig for at lave mindst en
bog i hånden om året – for ikke helt
at glemme håndelaget. Jeg kan
nemlig mærke at jeg bliver dårlig til
at bruge akvarel, hvis jeg ikke holder
det ved lige.

bl.a. med Sabine, Kim Fupz (Aakeson,
red.), Alberte Winding og Peter
Nordahl, fortæller Rasmus Bregnhøi
og tilføjer:

– Det var faktisk det første jeg gjorde,
da jeg var færdig på Designskolen –
jeg tog et alt for stort dobbeltradet
jakkesæt på og gik ind og viste mine
tegninger til den daværende chefredaktør Lasse Ellegaard. Tilfældigvis
var deres tegner Per Marquardt Otzen
lige blevet langtidssyg og så var jeg
pludselig bladtegner – så længe det
varede.
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- De senere år har jeg besluttet mig
for at jeg vil lave flere egenproducerede ting, både skrive og tegne
mine egne ting, for det er vildt
sjovt. Samtidig er der nogle af de
samarbejder jeg har, som jeg synes
er skønne og gerne vil holde fast i,

- Først sagde Kim
ganske vist at han
ikke havde tid, selvom
han syntes det var en
sjov ide. Nå, det var jo
ærgerligt. Men så gik
der en uge og så skrev
han til mig ”damn, jeg kom til at
skrive første afsnit”! Vi havde endnu
ikke snakket om hvad den skulle
handle om, kun at den skulle være til
drenge og så ville jeg gerne have at
det skulle være sjovt. Jeg synes man
giver alle de alvorlige ting enormt
meget credit, men der mangler sgu
noget der er ægte sjovt. Noget som
samtidig kan indeholde dybder, for
selvom noget er underholdende og
sjovt kan det jo sagtens være dybt.
- Det lyder sikkert arrogant, men jeg
er nået til et meget heldigt tidspunkt
i mit liv og karriere, hvor jeg stort set
kan få lov til at udgive alt hvad jeg
vil - og det er jo det skønneste i alle
verdener!

JEG HAR LIGE LÆST

Legebarn eller kæreste
Af Bodil Christensen

Mira har tre nytårsønsker:
1. Et sejere værelse.
2. At få en instagramprofil.
3. At blive forelsket.
Så der er noget at arbejde
for i det år i Miras liv, vi følger
i billeder og tekst i Mira, der
må betegnes som en graphic
novel – eller det, der ligner,
thi der er mange modaliteter
i spil.
”Mira, det er mig. Jeg har mange
interesser. Min store drøm er at blive
blogger. Jeg vil gerne skrive om
mode, bøger, indretning og kreative
ting og sager. Jeg bor sammen med
min mor. Når jeg bliver stor, vil jeg
være fotograf.” Sådan giver Mira et
billede af sig selv. Og om Miras mor
står der: ”Min mor er verdens bedste
mor, men hun er også virkelig pinlig.
Hun arbejder med reklame og laver
kampagner for alle mulige firmaer.
Hvis et firma fx vil sælge mere
svinekød, så finder min mor på noget
sjovt at skrive om grise. Jeg keder
mig aldrig sammen med min mor, for
hun har altid planlagt et eller andet.”
Mira har en veninde Naja, en god ven
Louis, og så er der lige kommet en
ny pige i klassen. Det er Beate. Beate
og Naja danner en klub for de, der
er eller har været forelskede. Forelskelsen har endnu ikke ramt Mira, så
hun bliver ladt i stikken af Naja, der
har travlt med forelskelsen og Beate.
Heldigvis har Mira jo Louis, der altid
er med på at lege, bygge noget sjovt
og slås med sværd.
Det er ikke altid sjovt at være Mira
på 12 år, for Beate og Naja er ikke
gode veninder over for Mira, og Mira
kommer i konflikt med loyaliteten

overfor bedstevennen Louis.
Heldigvis har hun sin mormor, der
altid har tid og som giver gode råd. I
en af samtalerne med mormor sidder
Mira med et ret miserabelt strikketøj,
og hun siger: ”Jeg tror, jeg har lavet
et hul midt i strikketøjet. Kan der
sidde en knap der?” ”Det er dig, der
er designeren!” siger mormor. Og så
tilføjer hun: ”Sådan kan du også se på
dit liv. Det er dig, der er designeren.
Du bestemmer, hvad du skal, og hvor
du vil gå hen. Jeg er sikker på, at du
kommer det helt rigtige sted hen,
min skat.”

og pigerne har det svært mellem at
”være voksen” og barn. Tegninger
og tekst passer så fremragende
sammen. Rasmus Bregnhøj tegnede
i ”Stormhjerte-Hjertestorm” en sårbar
og søgende Storm, der ikke kunne
finde ud af Viola og de andre pigers
signaler, og her tegner han Mira som
en tween-pige, der er lige så sårbar
og usikker. Teksten giver humor og
ironi og selvironi, der er instagramhilsner undervejs, og dialogen
mellem børnene og mellem børn og
voksne er fyldt med underfundighed
og underforståede bemærkninger.

Straks lægger Mira så et billede af
mormoderen på instagram (til sin
fødselsdag får Mira lov til at få den
længe ønskede instagramprofil).
Billedet viser en mormor med
briller, gråt hår og strikketøj og med
hashtag: #mormor, #denklogestejegkender og ”hendederaltiderder.
Sådan en mormor kan alle have brug
for.

Tegningerne er med til at give et klart
og skarpt billede af livet som Mira.
Gyldendal kalder bogen en ”grafisk
roman” og en ”illustreret roman”.
Man kan kalde genren meget forskelligt, indholdet er lige netop den
helt rette blanding af tegning og
tekst. Der må gerne komme flere
bøger om Mira og hendes venner.

Mira har en blanding af tegneserie
og dagbog i sig, men tegneserien
er også med en del dobbeltopslag,
hvor stemningen i Miras by bliver
klar. Disse dobbeltopslag kommer
ofte som skilleblade mellem de
episodiske nedslag i Miras liv. De
giver en stemning af Miras liv, et liv i
en helt almindelig lille familie, hvor
hele hendes verden er centreret om
mor, mormor, veninder og venner
og så moderens liv med kærester
af skiftende karakter. (Som læser
mener man helt sikkert, at moderen
bør holde fast i ”Lampemanden”, der
både kan sætte lamper op og løbe på
rulleskøjter, men det er vist ønsketænkning.)
Det er et multimedialt udtryk, der
giver indblik i lige netop 12-åriges liv.
Drengene har det svært med skellet
mellem at ”lege” og ”være kærester”,

Mira
Forfatter: Sabine Lemire
Illustrator: Rasmus Bregnhøj
99 sider
Gyldendal 2017
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Altid i gang
Af Julie Rothne, redaktør
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Rasmus Bregnhøi er en overmåde arbejdsom mand. Han
er altid i gang og altid med
en uforlignelig entusiasme.
Han tegner og tegner, og
så skriver han også, for han
er også en historiefortæller,
der ikke altid kan lade sig
nøje med at fortælle andres
historier.
”Jeg elsker vores kampe,” sagde
Rasmus en dag til mig, da vi skulle i
gang med en ny titel. Sådan havde
jeg aldrig opfattet vores samarbejde
– men da jeg havde tygget lidt på
den, gik det op for mig, at det er
sådan, Rasmus er; dybt lidenskabelig
og engageret, og han slås med næb
og kløer for sine ideer.
For ideer og tanker ligger der altid
bag hans arbejde. Det er aldrig bare
lige; kompositioner, farver og detaljer
smelter sammen til en helhed. Hvis
noget skal laves om af den ene eller
den anden grund, kan det godt volde
kvaler, for alting er netop tænkt til at
passe sammen, en detalje udvikler
sig og genoptages senere, så man
kan ikke bare lige ændret noget.
Rasmus skal som regel lige have lidt

tid til at tænke over det. Hans indre
kamp skal også lige kæmpes, og det
hele skal gå op i en højere enhed på
nye måder.
Møder med Rasmus tager tid, for vi
vover os ud på snørklede kringelveje,
hvor vi lige pludselig må og skal
analysere Jan Lööfs tegninger eller
Tove Janssons bøger
om mumitroldene,
og der er meget at
beundre, overveje og
tale om. Og det er ikke
kun tegningerne, der
optager Rasmus, han
forelsker sig i scener fra
Mumifar og havet eller i
Jan Lööfs historier som
Min morfar er sørøver
eller Søren Skrot.

udgangspunktet for bogen, nemlig
at lave en historie, som på sin vis
er ’gammeldags’ i sin historiefortælling, men som rummer nutidens
ikoniske fremstillinger af byrummet
og et uendelig antal referencer til
popkultur og personligt liv.
Rasmus er en travl mand, som ikke

Men Rasmus’
entusiasme rækker
længere end til bare at
tale om det, han bringer
sine inspirationskilder
ind i sit arbejde og
genopfinder dem og
giver dem nyt liv i sit
eget univers.
I hans egen fortælling
Man skal tænke sig godt
om, når man skal til te
hos Fugl hedder en af
skrothandlerne … Søren. Med et
glimt i øjet og som en hyldest til Lööf.
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I 2015 fik Rasmus
Blixenprisen
som årets bedste
børne- og
ungdomsforfatter for sin
bog Opfindelser,
strikkede huer og
en dum kat. Det
er på en gang
en klassisk og
moderne historie
for børn – og det
var faktisk hele

bryder sig meget om at sige nej til
spændende tegneopgaver, så i lang
tid lå historien og rugede. Over flere
måneder mailede vi frem og tilbage
om teksten, for vores samarbejde
foregår tit sådan, at Rasmus skriver,
jeg læser og kommer med forslag, og
så skriver han om igen. Når teksten
driller, dukker han gerne op med de
mest vidunderlige skitser, så vi kan
diskutere komposition og farvelægning i en uendelighed. Vi siger
altid, at vi har travlt, men tingene
tager lang tid. Vi kan blive både
ærgerlige og meget glade. Det er
en meget fin og måske lidt følsom
proces.
Opfindelser, strikkede huer og en dum
kat havde uendeligt mange faser, og

vi var nede ad mange forskellige veje.
Bogen var sat med færdige tegninger,
før teksten endelig gik op i en
vidunderlig helhed. Vi kæmpede om
formuleringer og farvelægning, men
vi lyttede også meget til hinanden.
Mis og Mus er historiens omdrejningspunkter, og de blev født

allerede længe før denne bog. Jeg
tror, at jeg mødte Mus første gang i
Rasmus’ egen Man skal tænke sig godt
om, når man skal til te hos Fugl. Her
optræder Mis ikke. Det gør de begge
to til gengæld i findebogen Jeg leder
og leder og leder, hvor man kan more
sig med at finde dem på næsten
hvert eneste opslag. De har altså
fulgt Rasmus i årevis, før de endelig
fik deres egen historie. Og bind to er
faktisk på vej, eller det har den været
et stykke tid, så det varer nok lidt
endnu, før vi er færdige.
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Det vrimler kort sagt med referencer
i hans tegninger, de findes i alle
hans bøger, men især nogle har
fetish-status, fordi Rasmus bare ikke

kan lade være med at tegne dem.
Ib Spang Olsens forstørrede par og
mennesker bag vinduesruder, men
også Tintin, Klumpe Dumpe, Anders
And eller en anden form for and og
Rasmus’ egne gummistøvlesøstre er
tilbagevendende elementer.
Rasmus arbejder på den måde med
interteksttualitet og
billedreferencer, som
ingen andre
jeg kender,
og når jeg ser
de færdige
tegninger
til en bog, vi
har arbejdet
på, glæder
jeg mig til at
finde dem – og
opdage nye,
for Rasmus’
tegninger
emmer altid af
fascinerende
detaljer og
humoristiske
og kærlige
fortolkninger
af populærkultur og
tidsikoner.
Distancen er
nemlig til stede i hans tegninger,
når hans supermarkeder hedder
Koma 2000 eller når Pokémonfiguren Pikachu går rundt på et
loppemarked, men det er ikke en
distance, der lukker fortællingen, den
åbner derimod og gør den sjov og
appetitlig.

huer og en dum kat. Der er nemlig
også masser af referencer til hans
personlige liv og de mennesker,
der befolker det, og de fortolkes og
tegnes om og om igen. På den måde
tager Rasmus dele af verden omkring
sig og laver en ny magisk virkelighed
med gennem sine tegninger.
Rasmus’ kærlighed til byrummet er
ganske særligt, og jeg elsker at se
min by afbildet og fortolket gennem
hans tegninger, jeg opdager detaljer
på bygninger og skilte, som er en
stor del af min hverdag, men som
jeg ikke rigtig har registreret, før jeg
genfinder dem i hans tegninger. For
som de mennesker, der omgiver
ham, inspirerer ham, gør byen eller
en detalje i bybilledet det også.
Alting betyder noget og formidler en
følelse og sætter en ramme for tid og
sted.
Hans blik på verden er nysgerrigt
som et barns, ting bliver magiske,
som de gjorde, da man var lille.
Meget mærkelig morgen og Jeg leder
og leder og leder rummer personificerede børneværelser, der ikke er
statiske, men som ændrer sig og
skaber små bitte historier inde i
historien, de rummer barndommens
magi, følelsen af, at der ligger noget
mere bag, at alting i virkeligheden
er et eventyr. Og det er et eventyr
at arbejde sammen med Rasmus, et
magisk, passioneret, evigt engageret
eventyr, som jeg er meget taknemlig
for at opleve.
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Nogle gange er jeg længe om at
opdage en detalje, og bogen er trykt
og færdig og læst for syvende gang,
før det går op for mig, at jeg har
overset et eller andet fantastisk. ”Nå,
det var du længe om,” sagde Rasmus,
da jeg en dag efter uanstændig lang
tid måtte ringe og spørge, om det
var hans far, der gik rundt på loppemarkedet i Opfindelser, strikkede
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Krystalskibet, Skrevet af Benni Bødker.
Alvilda
Lille Virgil og dragen, Skrevet af Ole
Lund Kirkegaard. Gyldendal
Lille Virgil hjælper en ene og alene
stork, Skrevet af Ole Lund Kirkegaard.
Gyldendal
Mira, Skrevet af Sabine Lemire.
Gyldendal
Heksehullet, Skrevet af Mette Kappel.
Turbine
Dolly Dyt, Skrevet af Rune Kidde.
Alvilda
Papegøjerne Spang Gok, Skrevet af
Peter Adolphsen, Gyldendal
Stormhjerte/Hjertestorm, Skrevet af
Anette Herzog, Rosinante
Godnat sagde katten, Skrevet af Glenn
Ringtved, Gyldendal
Opfindelser, strikkede Huer og en dum
kat. Carlsen
Mogens og Madhi, Skrevet af Kim
Fupz Aakeson, Carlsen
Betty får en Julegave, Skrevet af
Alberte winding, Gyldendal
Pia Linda og Mor i Zoo, Skrevet af
Andreas Bræstrup, ABC
Pia Linda vil ikke hjem, Skrevet af
Andreas Bræstrup. ABC
Opfør dig ordentligt og vær en god
ven, Sabine Lemire, Carlsen
Heks. Skrevet af Kim Fupz Aakeson,
Gyldendal
Pigen der havde en klovn på slæb.
Skrevet af Kim Fupz Aakeson,
Gyldendal
Svendman, Skrevet af Kim Fupz
Aakeson, Carlsen
Da onkel Kulle blev skør, Skrevet af
Kim Fupz Aakeson, Carlsen
Selma samler sig selv. Skrevet af Inge
Duelund Nielsen, Jensen og Dalgaard
Poul og far på fisketur. Skrevet af
Andreas Bræstrup Kirstein, ABC
Ib kan tager den skarpe sav. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib kan godt lide pølser. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib går ud af bussen. Skrevet af Peter
Nordahl, Gyldendal
Ib kan ikke holde det ud. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib fodrer myrene. Skrevet af Peter

Nordahl, Gyldendal
Ib slukker brandmanden. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib hjælper en and. Skrevet af Peter
Nordahl, Gyldendal
Ib siger godnat til en gris. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib læsser jorden af. Skrevet af Peter
Nordahl, Gyldendal
Ib tænker sig om en ekstra gang.
Skrevet af Peter Nordahl, Gyldendal
Ib skruer støttehjulene af. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib speeder motoren op. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Ib ser noget der blinker. Skrevet af
Peter Nordahl, Gyldendal
Gansterens nye klæder. Skrevet af
Manu Sareen, Politikens Forlag
Betty elsker fredage. Skrevet af Alberte
Winding, Gyldendal
Betty sælger næsten alt. Skrevet af
Alberte Winding, Gyldendal
Jeg leder og leder og leder. Carlsen
Man skal tænke sig godt om når man
skal til te hos Fugl. Carlsen
De forbandede dukkers land. Skrevet
af kim Fupz Aakeson, Carlsen
Kvinden der ikke kunne huske. Skrevet
af Oscar K, Fahrenheit
I love you Danmark. Skrevet af kim
Fupz Aakeson, Gyldendal
Gravhunden, Hejren og bjørnen.
Skrevet af Rune T. Kidde, Alvilda
De grimme børn. Skrevet af kim Fupz
Aakeson, Carlsen
De tre dumme svin og den store
stygge pulv. Skrevet af Rune T. Kidde,
Alvilda
Betty husker alt muligt. Skrevet af
Alberte Winding, Gyldendal
Betty bestemmer alt. Skrevet af
Alberte Winding, Gyldendal
Klodshassan. Skrevet af Manu Sareen,
Politikens Forlag
Lillebror. Skrevet af Kim Fupz Aakeson,
Gyldendal
Min Bedstefar er postbud. Skrevet af
Martin Glaz Seerup, Gyldendal
Nogen er under belejring. Skrevet af
Rasmus Bregnhøi, Rosinante og Co
Min storebror og jeg går ud. Skrevet af
Rasmus Bregnhøi, Gyldendal

En Julehistorie. Skrevet af Kim Fupz
Aakeson , Carlsen
Da Farao fik nok. Skrevet af Peter
Mouritzen , Alfa
Hvad fætter gør er altid det rigtige.
Skrevet af Manu Sareen, Politikens
Forlag
Meget mærkelig morgen. Skrevet af
Kim fupz Aakeson, Carlsen
M. Skrevet af Oscar K, Thanning og
Appel
Kolumbus Kristensen rykker ud.
Skrevet af Jens Blendstrup, Gyldendal
Drengen der drømte dumme drømme.
Skrevet af Peter Mouritzen, Alfa
Eventyret om den lille bitte søde gris.
Skrevet af Peter Nordahl, Gyldendal
13 opskrifter på tørre tæsk. Skrevet af
Bent Haller, Høst og Søn
Lille miss nobody. Skrevet af Oscar K,
Branner og Koch
Derfor prutter man. Skrevet af Kim
Fupz Aakeson, Carlsen
Snabels Herbarium. Skrevet af
Christina Weise, Carlsen
Damen der elskede sin dreng. Skrevet
af Kim Fupz Aakeson, Carlsen
På Jagt. Skrevet af Pia Juul, Dansklærer
Foreningens Forlag
Alamo. Skrevet af Jesper Wung Sung,
Dansklærer Foreningens Forlag
Verdens uartigste dreng. Skrevet af
Kim Fupz Aakeson, Carlsen
Den legetøjsløse Stakkel. Skrevet af
Kim Fupz Aakeson, Carlsen
Osvald og gåden om ketchup. Skrevet
af Hanne Kvist, Gyldendal
Det gale alfabet. Skrevet af Peter
Mouritzen, Apostrof
Træmandens Hus, Apostrof
Tante T. Skrevet af Kim Fupz Aakeson,
Carlsen
Kukken, det gale ur. Skrevet af Peter
Mouritzen, Apostrof
Det gale vejr. Skrevet af Peter
Moutitzen, Apostrof
Hr Pling på Pølsejagt. Skrevet af
Christina Weise, Gyldendal
Arne kan ikke lide heste, Skrevet af
Martin Bregnhøi. Mallings
Borte, Skrevet af Martin Bregnhøi.
Mallings
Hvor deprimerende. Balder og Brage
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GÅ IKKE GLIP AF
VIBORGKONFERENCEN!
Temaet for årets konference i
Lokalkreds Midtjylland er

”Ud med Dannelse”
Tirsdag 6. marts kl. 9.00
– onsdag 7. marts kl. 15.00
Du vil blandt andre kunne møde
Jeppe Bundsgaard, Harry Potter,
Astrid Lindgren, Robinson Crusoe,
Bent Rasmussen og en kendt
dansk illustrator.
Du vil høre om digital dannelse,
fakenews og programmering

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Pædagogisk Læringscenterforening Lokalkreds Midtjylland

Tirsdag d. 6.marts kl. 17.45 2018 på
Golf Hotellet - “Golfsalonen” Randersvej 2 Viborg.
Dagsorden efter vedtægterne. Forslag til behandling på
generalforsamlingen, skal være formanden,
Per Brock- perbrock@gmail.com i hænde 14 dage før.
Foreningen er vært ved et lille traktement. Igen i år
serveres der drinks til alle medlemmer.
Nye medlemmer er velkomne - indmeldelsesblanketter
udleveres ved indgangen.

Lene Tanggaard slutter 2 spændende dage af
med foredraget ”Dannelse og dens betydning
for skolen og fremtidens borgere.”

Vi glæder os til at se rigtig mange, da
generalforsamlingen igen i år afholdes i forbindelse
med vores årlige konference

Læs mere på viborgkonferencen.dk

Lokalkredsbestyrelsen Midtjylland


Skammerens datter – når en teaterfo
LæringsCentret

Af Anne Rasmussen, kulturkonsulent, Janus Clausen, Skoletjenesten
Pederstrup og Helle Friis Mikkelsen,
konsulent for PLC
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Skammerfestivalen er – i vores øjne - et mønstereksempel på, hvad der kan ske, når
mennesker med forskellige
fagligheder og interesser går
sammen om at give skoleelever mulighed for at møde
en fortælling - som teater,
roman, musik, film.
Da instruktøren fra den lokale
amatørteaterforening KLIMA, Maria
Schrøder, for mere end to år siden på
et netværksmøde for skolebibliotekarer fortalte om teaterets planer om
at opføre forestillingen Skammerens
datter i Ballerup, var vi hurtigt
klar over, at det måtte kalde på et
samarbejde mellem teatergruppen
og kommunens skoler. Det udviklede
sig herefter til at blive et projekt,
som skulle involvere rigtig mange
mennesker på tværs af kommunen
og komme RIGTIG mange børn til
gode.
I starten var samarbejdet mest
centreret om, at eleverne på
mellemtrinnet skulle opfordres til at
læse Lene Kaaberbøls roman, og i
forlængelse af det tilbydes et gratis
besøg i teateret. Det blev besluttet at
indkøbe 150 eksemplarer af romanen
til kommunens fællessamling, filmen
blev indkøbt til samtlige skoler, og
kommunen bestilte teaterbilletter til
samtlige elever i 4.-6. klasse.
Men hurtigt fandt vi ud af, at
samarbejdet skulle være meget
større end det. I samarbejde med
kommunens kulturkonsulent, blev
kredsen af samarbejdspartnere
udvidet med Ballerup Bibliotekerne,
Ballerup Museum og Skoletjenestens

Pederstrup – og det viste sig at være
et rigtig godt hold, der i samarbejde
skabte konceptet Skammerfestival.
Der blev udviklet en lang række
aktiviteter, som samledes i et katalog
til skolerne og på hjemmesiden
www.ballerup.dk/skammerfestival.

4LPMFUKFOFTUFOT
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Skoletjenesten Pederstrup
arrangerede et ”Middelaldermysterium”, som var et læringsforløb for
4. og 5. klasse om middelalder, tro
og overtro. Sammen med KLIMAS
udklædte skuespillere samlede de
klasserne udendørs, og eleverne
skulle opklare et mysterium, hvor en
kvinde blev beskyldt for at besidde
mørke kræfter. Gennem interaktion
med skuespillerne skulle elverne
samle beviser nok til, at de kunne

løse mysteriet. Undervejs mødte
de blandt andre herremanden
og præsten, som de kunne stille
spørgsmål. Tro, overtro, hierarkier og
naturens gang stillede eleverne over
for en række udfordringer, hvor det
var nødvendigt at finde den indre
detektiv og kildekritiker frem.
Formålet med forløbet var at sikre
eleverne en forforståelse til universet
omkring Skammerens datter.
Derudover var det et ønske, at
eleverne skulle opleve et historisk
scenarie i et lokalhistorisk miljø, de
allerede var bekendte med.
Forløbene blev afholdt i grønne
områder i Måløv og Skovlunde i 3
dage med lidt over 400 deltagende
elever, og var en stor succes.
Arbejdet blev støttet med midler fra
Slots- og Kulturstyrelsens folkeoplysningspulje.

restilling bliver til meget mere …
Foto: Helle Friis Mikkelsen

direkte med eleverne. (Forløbet kan
findes i Shareit i MeeBook, hvis der
søges på ”Skammerfestival”).

4LPMFLPODFSUFS

Som optakt til skolernes teaterbesøg
besluttede KLIMA at afholde skolekoncerter på samtlige skoler. Over tre
dage blev et udpluk af skuespillere
kørt rundt i bus og optrådte med
udvalgte sange, danse og scener
fra opsætningen. Koncerten var
en overraskelse for eleverne, som
pludselig fik mulighed for at møde
Dina, hendes veninde Rosa og de
andre karakterer fra fortællingen.
Spillested og øvrig praktik blev
koordineret med skolernes PLC, så
bibliotekarerne hjalp med til, at det
hele fungerede ude på de enkelte
skoler.

#JCMJPUFLFSOFTEFMUBHFMTF
Ballerup Bibliotekerne deltog også
aktivt i Middelaldermysteriet, og har
været med i samarbejdet helt fra
starten.

Der afholdes booktalks på biblioteket
om fantasy-genren, der var oplæg
med fantasy-forfatter Helle Ryding,
og i bibliotekets børneområde
blev der opstillet en udstilling om
festivalen og Skammerens Datter.
I udstillingen pryder en stor
papmachedrage rummet – lavet af
teaterbørn fra Teatergruppen KLIMA.
Herudover består udstillingen af
kostumer, rekvisitter, romaner af Lene
Kaaberbøl og en levende fotoudstilling på montrer, som viser billeder
fra middelaldermysterie-forløbet,
teaterprøver mm.

#PPLUSBJMFSLPOLVSSFODF

På skolerne kørte en booktrailerkonkurrence hvor klasserne
arbejdede med booktrailer-genren,
og udarbejdede deres egne
booktrailers til romanen Skammerens
Datter. Filmene blev afleveret i en
lukket kanal i Skoletube, og der blev
kåret en vinder. Præmien var en tur
backstage, når klassen skulle i teatret
for at se forestillingen, hvor eleverne
fik mulighed for at komme tæt på
kulisser og skuespillere.
Samtlige booktrailers blev vist på
Ballerup Bibliotekerne og kørte på
skærme i Baltoppen LIVE, på de
dage, hvor der blev afholdt skoleforestillinger. Booktrailer-konkurrencen blev udviklet som et forløb i
MeeBook, så interesserede lærere
kunne hente forløbet og bruge det

Eleverne tog rigtig godt imod denne
del af festivalen, hvor de også fik et
blik ind bag skuespillet. Hovedrollerne præsenterede sig med deres
civile navne og roller i stykket. En
fægtekamp mellem helten Nicodemus og skurken Drakan var også en
sikker vinder, da de to duellanter
fortalte om, hvordan en fægtekamp
iscenesættes.

0QMHNFE-FOF
,BBCFSCM

Som kronen på værket lykkedes
det at invitere Lene Kaaberbøl til
Ballerup, så hun i oktober holdt to
oplæg på den teaterscene og i de
kulisser, hvor forestillingen blev
opført. Oplægget handlede om
forfatterens arbejde med Skammerserien, men også hendes øvrige
forfatterskab og livet som forfatter
i det hele taget. Elverne havde
mulighed for at forberede spørgsmål
inden besøget, og der blev vist
booktrailers fra konkurrencen på
storskærme.
Alt i festivalen har været omkostningsfrit for skolerne. Dog var



JEG HAR LIGE LÆST
det nødvendigt at lave en mindre
egenbetaling til forfatterbesøget
(500 kr. pr. klasse), som desuden
blev støttet med midler fra Slots- og
Kulturstyrelsens pulje til børns møde
med forfattere.
LæringsCentret
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Udover disse større indsatser, har
der undervejs været aktiviteter,
som alle – også borgere i Ballerup
– har kunnet deltage i. Fx en ”åben
drageprøve” hvor folk kunne møde
op og se, hvordan den GIGANTISKE
drage (udlånt fra Østre Gasværk
teater) skulle gebærde sig på scenen.
Der har været foredrag på Ballerup
bibliotek med forestillingens stuntko-

reograf, Anne Rasmussen. Og drager
kom igen i fokus, da Skoletjenesten
Pederstrup med Ballerup Museum
inviterede familier på dragejagt i
efterårsferien, hvor børn og voksne
lærte at slå drager ihjel. Undervejs
besøgte familierne Ballerup Kirke
og så de flotte kalkmalerier af Skt.
Jørgen og Skt. Mikael, der bekæmper
hver sin drage.

1SBLUJTLPSHBOJTFSJOH

Rent praktisk har der været en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra Teatergruppen KLIMA,
Skoletjenesten Pederstrup, Ballerup
bibliotekerne og Ballerup Kommune,
hvor kommunens kulturkonsulent

og PLC-konsulent sammen med
KLIMAs instruktør Maria Schrøder har
fungeret som tovholdere gennem
hele projektet.
Herudover er projektet formidlet i
skolebibliotekarernes netværk på de
løbende møder og dermed formidlet
ud til skolerne via PLC. Projektet er
også præsenteret via andre kanaler
som fx portalen Skolen i virkeligheden,
hvortil der er blevet udarbejdet en
kort introfilm. De involverede lærere
og ledere er selvfølgelig også blevet
direkte kontaktet via fællesnettet,
lokale PLC´ere og KLIMA.
Der er desuden udarbejdet et
katalog, som samlede alle tilbud og
endelig udviklet en hjemmeside:
www.ballerup.dk/skammerfestival
Skammerfestivalen er – i vores
øjne - et mønstereksempel på, hvad
der kan ske, når mennesker med
forskellige fagligheder og interesser
går sammen om en fælles intention:
at give skoleelever mulighed for
at møde en fortælling i mange
forskellige afskygninger: som teater,
roman, musik, film – alt sammen
i et fælles univers samlet gennem
KLIMAs opsætning.
Som det fremgår, er projektet vokset
fra at være ”læsning af en roman og
et efterfølgende besøg i teateret”
til at være en hel læringsfestival,
hvor lærerne har haft mulighed for
at plukke i de tilbud, de har fundet
interessante, og som har passet ind
i deres planer. Skammerens Datter er
nu en fælles reference for alle elever
i 4., 5. og 6. klasse på tværs af skoler
over hele kommunen. De har alle
Skammerfestivalen og fortællingen
om Dina til fælles.

Foto: Helle Friis Mikkelsen

Arbejdet med at arrangere festivalen
har været sjovt, berigende og fyldt
med god energi, og vi håber, at
samarbejdet også fremover kan
huske os på, at gode ting opstår, når
mennesker sætter sig sammen og
byder ind med det, de er allerbedst til
og brænder allermest for.

Gør d e t l e t

Besøg os i
Bogforum på
Stand

Besøg os i Bogforum
på stand C2- 031
og mød nogle af
vores forfattere:

C2-031

Fredag den 10. november
kl. 15.00:
Lise Bidstrup

Lørdag den 11. november
kl. 11.30:
Søren Nyegaard
kl. 14.00:
Lykke Strunk

Sapran Hassna med Birgitte Wulff

Forbandede barndom
Sapran fortæller om sin barndom
med sine tre søstre. Deres far myrder
deres mor, og derefter an-bringes
pigerne hos en familie på Lolland.
Her starter et liv med mis-handling
og seksuelt misbrug.

Søndag den 12. november
kl. 11.30:
Jørgen Munck Rasmussen
kl. 14.00:
Lene Møller Jørgensen

Nyt Dansk Litteraturselskab . Gammelsøhøj 9, 2640 Hedehusene
Tlf. 46 59 55 20 . ndl@ndl.dk . www.ndl.dk

Skal du have bøgerne plastet, så tilbyder Bibliodan:
Dimension

Pris/stk.

02 cm x 30 m
04 cm x 30 m
06 cm x 30 m
22 cm x 30 m
24 cm x 30 m
26 cm x 30 m
28 cm x 30 m
30 cm x 30 m
32 cm x 30 m
34 cm x 30 m
36 cm x 30 m
38 cm x 30 m
60 cm x 30 m

37,75
56,50
72,25
200,00
218,50
237,00
258,00
273,25
291,25
309,50
327,50
345,75
546,00

Bibliodan

•

Antal

Dimension

PVC-fri
Pris/stk.

02 cm x 30 m
04 cm x 30 m
06 cm x 30 m
22 cm x 30 m
24 cm x 30 m
26 cm x 30 m
28 cm x 30 m
30 cm x 30 m
32 cm x 30 m
34 cm x 30 m
36 cm x 30 m
38 cm x 30 m
60 cm x 30 m

43,00
68,50
87,50
232,50
253,50
275,00
296,00
317,25
338,00
359,00
380,50
401,50
634,00

Tlf.: 70 20 71 80

•

Antal

Bogplast

– hurtigt og billigere!
Priserne er ekskl. moms og frit
leveret ved køb over kr. 800,Levering maks. 7 dage
Send bestillingssedlen til:
Bibliodan, Låsbygade 67-69,
6000 Kolding
eller bestil via vores hjemmeside

bibliodan@bibliodan.dk

•

www.bibliodan.dk


Bøger til alle klassetrin
af Michella Rasmussen

af Martin V. Madsen

af Anika Eibe

Socialrealisme

Fantasy

Venindebog

LÆS DEM GRATIS
i hardcover eller online på bibzone.dk
Tegn abonnement i dag og spar 25 %

Gå aldrig glip af en nyhed
- følg os på facebook og instagram

