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Nyt og noter

Forsiden af dette 
nummer af Klods 
Hans er tegnet af 
Kasper Købke og 
er dette års Klods 
Hans-pris. Illustra-
tionen hedder "Fal-
ling in love".

Leder: 

Grafisk novelle om overgreb og svigt vandt Skriverprisen 
2020
30. oktober blev Børne- og Undervisningsministeriets 
årlige pris, Skriverprisen, uddelt til forfatter Morten Dürr 
og illustrator Lars Horneman for den tragiske billedno-
velle Ivalu. Billednovellen handler om misbrug, incest 
og selvmord i en grønlandsk familie. Med prisen følger 
25.000 kroner. Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Dan-
mark ønsker stort tillykke.

Nadia Mansour vandt Klods Hans-prisen 2020
Ligeledes skal lyde et stort tillykke til Nadia Mansour – 
dette års vinder af Klods Hans-prisen. Man kan læse en 
reportage fra prisoverrækkelsen, som i år fandt sted 14. 
november på Albus Festival på Dokk1 i Aarhus, på s. 10.

Intet statusseminar i 2021
At afholde et smittemæssigt forsvarligt statusseminar er 
en udfordring i disse coronatider. Derfor har bestyrel-
sen besluttet at aflyse statusseminaret 2021. Vi håber at 
kunne tilbyde andre arrangementer i løbet af det kom-
mende år, som kan være et alternativ til det statussemi-
nar, vi kender.

økonomi, mens Cecilie Boghs ”Kunster i 
coronaens skygge” beretter om, hvordan 

to børnebogsforfattere har taklet den nye, 
uvante situation ved blandt andet at måtte tænke nyt 
og kreativt.

Kreativiteten har nemlig uden tvivl også blomstret 
under coronakrisen, og gudskelov for det. Det kan man 
blandt andet se på bagsiden af nummeret, hvor man kan 
finde et uddrag af Mette Vedsøs fine coronapoesi, som 
hun siden nedlukningen i foråret har givet sine Insta-
gram-følgere et tiltrængt smil på læben over, ligesom 
man i bladet kan læse om et nyt og spændende forsk-
ningsprojekt, der ligeledes så dagens lys i foråret, og 
som undersøger børns digitale liv under coronakrisen.

Coronaen går ikke væk lige foreløbig – det har vi 
for længst indset – men til gengæld kan vi glæde os 
over, hvor mange seje og dygtige børnebogsforfattere, 
-illustratorer og børnebibliotekarer, vi har her i landet, 
som ikke bare sådan lader sig slå ud af en global 
pandemi. Tak for jer og for det, I gør.

Litteratur
Bonde, Christen. ”Krisen gravede kløfter dybere”. 
BogMarkedet, 29. juni 2020. bogmarkedet.dk/artikel/
krisen-gravede-kløfter-dybere

Børnelitteraturen 
i coronaens skygge pt. II

Generalforsamling
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark holder 
generalforsamling 18. marts kl. 18.30. Stedet bliver 
annonceret senere på www.ibby.dk.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, 
    b) revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 3 uger før general-
forsamlingen og være offentliggjort på foreningens 
hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlin-
gen. Send dem til info@ibby.dk.
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Af Caroline Bruhn-Jen-
sen, redaktør

Den er her endnu. Coronaen. Det er 
vi (desværre) alle (lidt for) bevidste om. I 
Klods Hans nr. 2/2020, der udkom tilbage i maj 
– dengang da COVID-19 stadig var en relativ ny bestand-
del af vores alles liv – blev selvsamme lederplads brugt 
på at gisne om, hvilke konsekvenser coronaen mon ville 
få for børnelitteraturen og for alle dem, der arbejder 
med børnelitteraturen, såvel som for børnenes frilæs-
ning. Nu, så småt et år senere, er vi blevet en lille smule 
klogere – og netop disse erfaringer ønsker vi at stille 
skarpt på med dette nummer af Klods Hans.

For coronaen har uden tvivl sat sine spor allerede. 
Et sociologisk studie foretaget i foråret 2020 viser for 
eksempel, at COVID-19 har gjort de sociale skel dybere, 
når det kommer til biblioteksudlånet af digitale børne-
bøger: Dem, der i forvejen lånte mange bøger (familier 
med forældre med høj indkomst og ditto uddannelse), 
lagde under nedlukningen i foråret mere afstand til dem, 
der ikke lånte mange bøger (familier, hvor det modsatte 
gjorde sig gældende). Det er en frygtelig trist udvikling, 
som man kun kan håbe, vil vende.

Og hvad med forfatterne, hvis foredrag og kurser blev 
aflyst på stribe hen over foråret? Dem sætter vi spot 
på i hele to artikler i dette nummer af Klods Hans: Gro 
Vase undersøger i ”Forfatter i en krisetid” tre forfatteres 
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Af Gro Vase, børnekulturformidler og anmelder

sofie riis endahl: 
”salg er ikke det, jeg tjener mest på”

Sofie Riis Endahl (f. 2000). Debuterede i 2017 med 
ungdomsromanen Sindstequila og har siden udgi-
vet fire bøger. Har blandt andet sat fokus på sin øko-
nomi i serien ”Hvor kommer pengene fra?” under 
hashtagget #forfatterøkonomi på Instagram. 

Hvorfor har du valgt at sætte fokus på din økonomi? 
Det var noget, jeg blev spurgt om allerede til mit første 
foredrag. Hvis ikke jeg selv siger noget om min økonomi, 
så spørger folk. Jeg vil gerne være med til at skabe et 
realistisk billede – også over for dem, der gerne selv vil 
være forfattere.  

Hvor kommer dine penge fra? 
Jeg tjener klart mest på bibliotekspenge, fordi jeg har 
udgivet fem bøger, som står på bibliotekerne. Der er 
nogle, der har en idé om, at når man går ned i boghand-
leren og køber en bog, så får forfatteren penge, men 
salg er ikke det, jeg tjener mest på.   

Hvordan er din økonomi blevet påvirket af corona? 
Det er svært at sige, for da landet lukkede ned i foråret, 
boede jeg hos mine forældre. Jeg havde sabbatår og 
skulle have været ude at rejse, så jeg havde ikke boo-
ket nogen foredrag på det tidspunkt. Men selvfølgelig 

betyder corona noget alligevel. Mange forfattere får for 
eksempel en masse eksponering til Bogforum, men det 
er aflyst i år. Så bliver man nødt til at sælge og ekspo-
nere sig selv på andre måder, for eksempel på de sociale 
medier.   

Hvordan forholder du dig til din økonomi som forfatter?
Jeg har valgt at tage en videregående uddannelse, 
fordi jeg ikke vil være afhængig af at skulle holde fore-
drag hele tiden eller af at skulle kunne sælge. Jeg læser 
Machine Learning og Datavidenskab, fordi jeg synes, det 
er spændende, men også fordi det giver en sikker posi-
tion på arbejdsmarkedet, så man nemt kan spare op til 
at holde skriveorlov. 

Hvad vil dit råd være til forfatterspirer ift. det 
økonomiske? 
Lad være med at satse på at blive fuldtidsforfatter. Det 
er måske noget, du kan begynde at drømme om, når 
du har udgivet tre bøger. Man behøver virkelig ikke at 
gå direkte fra gymnasiet og ind på Forfatterskolen for 
så kun at skrive. Du kan også læse forsikringsmatematik 
eller et eller andet og så blive rig nok til senere at holde 
fri til at skrive. 

lise Villadsen: 
”Først og fremmest er jeg rimelig afhæn-
gig af legater”  

Lise Villadsen (f. 1985). Cand.mag. i dansk og filosofi 
fra Københavns Universitet. Debuterede i 2018 med 
ungdomsromanen Tigerhjerte og har siden udgivet 
tre bøger. Har desuden podcasten Bogskaberiet 
med forfatterkollegaen Anne Cathrine Bomann, 
hvor de blandt andet har lavet et afsnit om forfat-
terens økonomi. 

Hvorfor har du valgt at sætte fokus på din økonomi?
Jeg synes, vi savner en åbenhed omkring forfatteres 
økonomi. Det her er en branche, hvor man ofte siger, at 
arbejdet bærer lønnen i sig selv. Men hvis man vil leve af 
det, er det jo interessant at vide, hvordan man får sådan 
en kreativ tilværelse til at hænge sammen. 

Hvor kommer dine penge fra? 
Først og fremmest er jeg rimelig afhængig af legater. 
Jeg har været heldig at få fra både Autorkontoen og 
Statens Kunstfond i de to år, jeg har været forfatter. Og 
så har jeg udgivet fire bøger på to år, hvilket vil sige, 
at jeg har fået kontrakt fire gange på to år, og man får 
som regel et forskud, når man skriver kontrakten. Jeg får 
også royalties fra salg hvert halve år. 

Hvordan er din økonomi blevet påvirket af corona? 
Jeg havde faktisk ikke planlagt nogen foredrag eller 
workshops i foråret, men jeg har planlagt nogle her i 
efteråret, og de kan jo blive aflyst igen. Indtil landet luk-
kede ned i marts, var jeg tilkaldevikar i en vuggestue, 
som jeg tidligere har arbejdet i. Jeg havde lige skrevet to 
kontrakter med Gyldendal på det tidspunkt, så da vug-
gestuen lukkede, blev det det endelige skridt til at blive 
fuldtidsforfatter. 

Hvordan forholder du dig til din økonomi som forfatter?
Jeg tror ikke, jeg er totalt afskrækket af den der ”fattig 
kunstner”-tilværelse. Man må jo bare indrette sig efter 
sin indtægt. Personligt bor jeg i en lille lejlighed uden 
de store omkostninger, men det er da klart, at man giver 
afkald på noget sikkerhed som for eksempel pensions-
opsparing, sikring under barsel eller sygdom. Det kræ-
ver noget is i maven. Det skal dog siges, at jeg bor med 
min kæreste, som er civilingeniør og har en fast ind-
komst. Det er selvfølgelig en tryghed for mig at vide, at 
jeg dermed ikke skal gå fra hus og hjem, hvis der skulle 
komme et år, hvor økonomien sejler. 

Hvad vil dit råd være til forfatterspirer ift. det 
økonomiske? 
Hvis du gerne vil leve af at være forfatter, så vær pro-
duktiv, arbejd eventuelt på deltid og trap ned, opret en 
”overlevelseskonto”, og hav is i maven. 

Forfatter i en krisetid: 
Hvor kommer pengene fra? 
Foredrag, bibliotekspenge, legater og salg: Hvor tjener forfattere i virkeligheden deres penge, og hvad sker der med 
deres privatøkonomi under en verdensomspændende pandemi? Jeg har spurgt tre børne- og ungdomsbogsforfat-
tere, der på forskellig vis har valgt at sætte fokus på deres indtjening som forfattere. 
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Gunvor Ganer Krejberg: 
”Hvis jeg skal tjene en ordentlig årsind-
komst, skal jeg holde en del workshops” 

Gunvor Ganer Krejberg (f. 1973). Cand.mag i. i 
nordisk sprog og litteratur med sidefag i kunsthi-
storie. Forfatter til en længere række børnebøger, 
herunder de populære Mirja-bøger. Formand for 
Aarhus Kunstråd og Dansk Forfatterforenings Aar-
husgruppe. Tidligere på året skrev hun indlægget 
”Then what would we be fighting for?” på LinkedIn, 
hvor hun satte fokus på børne- og ungdomsbogs-
forfatteres økonomi – særligt under COVID-19. 

Hvorfor har du valgt at sætte fokus på din økonomi? 
På det tidspunkt var det en reaktion på kulturministe-
rens udtalelser om, hvad der skulle have støtte og ikke 
skulle have støtte, men jeg oplever ofte, at folk uden for 
branchen tror, at forfattere tjener mange penge på at 
sælge bøger. Folk er ved at falde fuldstændig bagover, 
når jeg fortæller dem, hvor få børne- og ungdomsbøger 
der bliver solgt i Danmark. Jeg tror generelt, der er en 
stor uvidenhed om børne- og ungdomslitteratur, som 
om vi arbejder indeni en glasklokke. 

Hvor kommer dine penge fra? 
Jeg tjener mest på workshops og forfatterforedrag på 
bibliotekerne. Hvis jeg skal tjene en ordentlig årsind-
tægt, skal jeg holde en del workshops, men som rigtig 
mange andre forfattere kan jeg ikke leve af at skrive og 
er afhængig af min mands indkomst. 

Hvordan er din økonomi blevet påvirket af corona? 
Mange af de aktiviteter, der var planlagt i foråret, men 
blev udskudt til efteråret, er ikke kommet op at stå 
endnu, og jeg kan allerede se nu, at nogle ting, der var 
planlagt i foråret 2021, begynder at blive aflyst. Jeg 
kan også mærke det på bogsalget. Jeg udgav en bog 
i marts, som skulle være blevet præsenteret på Skole-
messen i Aarhus, og der kan jeg se, at der ikke har været 
den interesse for bogen, som jeg havde regnet med. 
Jeg plejer at kunne komme igennem med noget omtale, 
særligt lokalt, om mine nye bøger, men på det tidspunkt 
var der kun plads til information om corona. 

Hvordan forholder du dig til din økonomi som 
forfatter? 
Når jeg skriver, kan der godt ubevidst ligge et pres om, 
at det skal kunne sælge, og det er lidt ærgerligt, for hvis 
vi skal ud over rampen med noget god børne- og ung-
domslitteratur, skal der jo også være tid til at eksperi-
mentere og kassere og ikke have fokus på, om man kan 
tjene penge på det. 

Hvad vil dit råd være til forfatterspirer ift. det 
økonomiske? 
Jeg tror, jeg vil råde dem til at være entreprenante. Jeg 
tror godt, vi kan blive bedre til at lave en strategi for, 
hvordan vi kommer ud over rampen med vores bøger 
og tænker os selv mere som iværksættere. Det er selv-
følgelig også en træls udvikling. Det er jo ikke det, man 
er gået ind i branchen for, men måske er det det, der er 
nødvendigt for at få tid til den kreative proces. 

Kan man tjene penge på digitale bøger? 

Bibliotekspenge for digitale bøger udregnes ud 

fra et pointsystem baseret på samme faktorer som 

fysiske bøger, men også tilrådighedsstillelse (en 

e-bog får et halvt point for hver kommune, der har 

e- eller lydbogen til udlån), udbredelse (en bog 

får fem point for hver kommune, der har udlånt 

bogen) samt graden af anvendelse, dvs. antallet af 

udlån. 

Biblioteksafgiften for e-bøger og netlydbøger 

udregnes således:  Sidetal x litteraturtype x forde-

lingsnøgle x (tilrådighedsstillelse + udbredelse + 

anvendelse).

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Bibliotekspenge 

Forfattere, illustratorer og oversættere kan 

modtage en biblioteksafgift for bøger, der er 

tilgængelige på biblioteket. 

Biblioteksafgiften for fysiske bøger udregnes 

efter et pointsystem ud fra litteraturtype, sidetal, 

bestanddel på biblioteket og nøgletal, dvs. 

fordeling af bidragydere til bogen. 

På top-10 over de forfattere i Danmark, der 

har modtaget flest bibliotekspenge i 2020, har ni 

udgivet bøger for børn og unge. 

Bjarne Reuter er den forfatter i Danmark, der 

har modtaget flest bibliotekspenge de seneste 10 

år med en udbetaling på 732.760,65 kr. i 2020.   

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Udviklingen i digitale udlån i år
Bibliotekerne har oplevet en markant stigning i 
digitale udlån som følge af COVID-19 med en stig-
ning fra 5.900 lånere til 9.100 lånere i første kvar-
tal af 2020. Den næststørste andel af disse lånere 
blev udgjort af de 10-19-årige. Her havde 11 % brugt 
e-reolen i første kvartal af 2020.
Kilde: Danmarks Statistik.

Honorarer 

Forfattere kan tjene penge ved at afholde foredrag 

og skriveworkshops på skoler og biblioteker. 

Dansk Forfatterforening anbefaler at tage mini-

mum 5.000 kr. for et foredrag. 

Forfatterøkonomi i tal En rapport fra 2016 viser, at danske forfattere og oversættere under 60 år i gennemsnit havde en samlet årsindkomst på 340.000 kr. i 2014. I samme undersøgelse angav 37 % af de adspurgte dog også, at de havde en samlet årsindkomst på under 200.000 kr. Af dem var størstedelen skøn-litterære forfattere og kvinder. Inden for denne gruppe angav:
• 44 % at deres økonomi var afhængig af deres partners indkomst.
• 21 % at deres privatøkonomi var afhængig af kas-sekredit eller andre hurtige låneformer. • 23 % at deres privatøkonomi var afhængig af overførselsindkomst. 

• 37 % at de havde modtaget mindst ét arbejdsle-gat i perioden 2006-2014. Kilde: Danske forfatteres og oversætteres økonomiske levevilkår (2016).

Bogsalg i Danmark 
Forlagenes omsætning af børne- og ungdomslit-teratur har været stigende de seneste år med en fremgang på 6,5 % fra 2018 til 2019, men de færre-ste børnebogs- og ungdomsbogsforfattere tjener nok på salg til at kunne leve af det.  

I 2019 var omsætningen på børne- og ungdoms-litteratur 240,7 mio. kr. Til sammenligning havde omsætningen på almindelig skønlitteratur et fald på 1,7 % i samme periode med en omsætning på 465,5 mio. kr. i 2019. 
Kilde: Danske Forlag 2019.
 
Størstedelen af salget – også af børne- og ungdomsbøger – sker til fysiske boghandlere. I 2018 var det omkring 40 %. 

Kilde: Danske Forlags årsstatistik 2013-2018. 
Under nedlukningen i marts måtte flere boghandlere tvangsnedlukke. Den 27. april 2020 meldte boghandlerkæden Arnold Busck konkurs. 
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Her er en historie fra mit arbejdsværelse, hvor jeg til-
bringer de fleste af mine vågne timer. Det er tidskræ-
vende at være illustrator, så det er heldigt, at det også 
er sjovt. Jeg har nået den alder, hvor mine jævnaldrende 
venner glæder sig til at gå på pension. Jeg kan slet ikke 
forestille mig et liv uden at tegne og male akvarel. Hvis 
jeg ikke har opgaver, finder jeg på nogle selv. Det med 
opgaverne er som vejret: Enten kommer de væltende, 
eller også er der totalt tørke. Dette efterår er opgaverne 
kommet væltende. Jeg tegner stadig med blyant og far-
velægger med akvarel. Hele den digitale udvikling har 
jeg ladet flyve hen over mit arbejdsværelse.

Lige nu arbejder jeg på en billedbog om, hvordan 
dyr sover. Lise Bidstrup har skrevet teksten, men jeg har 
været med i skriveprocessen. På den måde kan jeg være 
med til at bestemme, hvad der skal tegnes. Jeg elsker at 
tegne dyr ude i naturen i alt slags lys og vejr. Men jeg er 
udfordret, hvis jeg skal tegne interiør, bymiljø, biler og 
voksne mennesker.

Når jeg får teksten retur fra redigeringsprocessen på 
forlaget, laver jeg små råskitser, som jeg diskuterer med 
mig selv og forfatteren. Derefter går jeg i gang med at 
lave de rigtige skitser. Når jeg har skitseret hele bogen 

(og det tager mindst en måned med mange ture til 
skraldespanden), er det tid til at tale med redaktør og 
forfatter. Det er ok med ændringer på dette stadie, men 
ikke efter farvelægningen. Det er nærmest umuligt at 
rette på en akvarel. Det ville være smart, hvis jeg farve-
lagde i Photoshop, men det kommer jeg aldrig til. For 
mig er det hele belønningen (ud over honoraret) at male 
akvarel. Jeg elsker det! Akvarelpapiret er afgørende for 
et godt resultat. Når man først har fundet sit foretrukne, 
er man ikke meget for at bruge andet papir. De illustra-
torer, der stadig arbejder på papir (de fleste af dem er 
gråhårede), kan bruge meget tid på at tale om forskel-
lige papirkvaliteter.

Jeg bestræber mig på at beholde den levende streg 
fra skitsen, når jeg sidder ved lysbordet og tegner over 
på akvarelpapiret, men det er faktisk lidt svært. Når jeg 
er tilfreds, gør jeg papiret vådt og spænder det op på en 
træplade. Når det så er tørt, er det blevet stramt og læk-
kert, men også lidt frygtindgydende. Jeg forestiller mig, 
at koncertpianister har den samme mavefornemmelse, 
inden de går på scenen. Man er spændt og dybt koncen-
treret og opsat på at gøre det godt og måske også lidt 
i tvivl, om det vil lykkes. Min akvarelæske er mit klaver.

I begyndelsen maler jeg ”vådt i vådt” med en stor 
pensel. Der er et begrænset tidsrum til at male i, hvis 
farverne skal flyde sammen, så der er meget, der skal 
nås, inden farverne tørrer. Hvis jeg vil have strukturer (og 
det er godt til både hvalhud og træstammer), drysser 
jeg salt i den våde akvarel, så der kommer små hvide 
pletter dér, hvor saltkornet har suget væske til sig. Når 
jeg så er tilfreds, er det tid til at brodere. Jeg tager mine 
små pensler og begynder på detaljerne.

Den akvarel, jeg arbejder på her, er stor. Jeg har været 
så heldig at få lov til at lave et fold-ud-opslag. Desværre 
havde jeg ikke en plade til opspænding af papiret, som 
var stor nok til den ca. en meter lange illustration. Da jeg 
endelig fandt en gammel bordplade, som kunne bruges, 
var den så tung, at jeg næsten ikke kunne slæbe den op 
i min tegnestue på 1. sal. Flytningen var ikke uden fare 
for hverken mig, min hund eller kat, der begge fulgte 
bekymrede med hele vejen op. Jeg sendte en lille tanke 
til Photoshop, der vel egentlig havde været lettere?

Efter opspændingen af papiret dækker jeg midlerti-
digt motivet af med flydende gummi, så jeg kan male 
baggrunden og hvalen vådt i vådt. Jeg skal koncentrere 
mig. Det er en kæmpe illustration, så her skal der virkelig 
males hurtigt. Midt i maleprocessen opdager jeg, at jeg 
har glemt at tegne hvalens øje, så jeg skynder mig at 
finde skitsen frem. Øjet sidder forbavsende langt tilbage 

på en kaskelot, og jeg prøver altid at få det til at ligne 
virkeligheden. Når akvarellen er tør, fjerner jeg afdæk-
ningen og går i gang med at male detaljer. Det er mindre 
nervepirrende, men heller ikke helt lige så sjovt.

Indimellem får jeg bestillingsopgaver. En af de mindre 
opgaver er fra min datter, der kommer forbi med sytten 
sten og spørger, om jeg kan forvandle dem til guld. Hun 
skal holde børnefødselsdag med skattejagt, og jeg kan 
nemt være alkymist, for selvfølgelig ligger jeg inde med 
både guld- og sølvmaling. En anden bestillingsopgave 
var en gavludsmykning til Ølstykke Bibliotek. Her lavede 
jeg fire plancher med insekter og dyr, jeg havde lig-
gende fra gamle, udgåede bøger. Dem har jeg mange af 
– faktisk har jeg to store arkivskabe propfulde af gamle 
illustrationer. Også den var sjov.

Jeg holder meget af mit arbejde og vil sikkert fort-
sætte lige så længe, jeg kan holde på en pensel. Men jeg 
synes stadig, at det er svært. Der skal hver gang magi til, 
hvis et billede skal blive rigtig vellykket. Hvis det var let, 
og alle illustrationer blev fantastiske, så tror jeg, det ville 
være kedeligt.  

Birde Poulsen (f. 1953) er uddannet illustrator. Hun 
debuterede som billedbogsillustrator i 1985 og har 
siden illustreret omkring 100 billedbøger, både egne 
og andres, samt en lang række undervisningsbøger.

Arbejdsværelset – 

med Birde Poulsen
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Af BJarne W. andresen, formand for Selskabet for 

Børnelitteratur, IBBY Danmark

I år er intet, som det plejer at være. Klods Hans-prisen 
2020 blev uddelt på Albus – International Festival for 
Børnelitteratur, som heller ikke lignede sig selv. Men som 
Klods Hans trodsede både vi og Albus de forhindringer, 
pandemien gav os.

I al ubeskedenhed begynder vi med os selv. Stor ros 
til Albus for fleksibilitet og goodwill. Da vi ringede til 
projektleder Sif Lüscher Rauff og fortalte, at festiva-
len var nomineret til Klods Hans-prisen, inviterede hun 
spontant til, at vi kunne holde det på Albus, uden skelen 
til hvem der ville ende med at gå af med prisen.

Traditionen tro hørte vi eventyret om Klods Hans. 
Jesper Kirkegaard gav deltagerne en opdateret ver-

sion af fortællingen, hvor han trak på sin erfaring som 
aarhusmester i poetry slam. I hans version var der både 
selfiejunkies repræsenteret ved storebrødrene, døde 
coronamink på vejen i stedet for kragen, og døren til en 
politisk karriere for Klods Hans blev endegyldigt lukket 
med hans udtalelse om, at ”ta'r hun mig, så ta'r hun mig! 
og ta'r hun mig ikke, så ta'r jeg hende alligevel!”

Årets modtager af Klods Hans-prisen: Nadia Mansour
I Betina Falsings tale til prismodtageren omtalte hun 
først de to øvrige nominerede til årets pris: Albus for 
deres betydning for dansk og international børnelittera-
tur og for deres børnekulturelle perspektiv ”for, med og 
af børn” og Gratis Børnebøger for deres forståelse for, 

hvordan læserne får nem adgang til kvalitetslitteratur og 
for at stille deres eget arbejde til rådighed i projektet.
Nadia Mansour modtog Klods Hans-prisen 2020 for 
sin forskning i minoritetsbørn og -unges repræsenta-
tion i litteraturen og formidlingen af sine resultater til 
kvalificering af især undervisningen. I år forsvarede hun 
sin ph.d. om emnet, og hun har vist, at det er muligt at 
rumme både teori og praksis.

Nadia Mansour fik overrakt Klods Hans-prisen, som 
i fysisk form var et billede skabt af en kunstner valgt 

af prismodtageren selv. I år var det Kasper Købke, som 
således kunne repræsentere prisuddelerne med to 
kasketter, da han også sidder i IBBY’s bestyrelse.

Derefter takkede Nadia Mansour for Klods Hans-pri-
sen og betonede, at det i coronatider er ekstra vigtigt at 
bygge bro mellem kulturer, fordi vi ikke mødes af os selv 
i samme omfang som tidligere.

Prisoverrækkelsen blev streamet på vores Face-
book-side, hvor den kan genses. Videoen ligger også 
ibby.dk. 

Her kommer jeg med corona, #MeToo 
og sociale medier  

Klods Hans-prisen 
2020

Uddrag fra talen til Nadia Mansour
Ph.d.-afhandlingen Multikulturel litteratur i danskfa-
get har en mission, som den fuldfører, så den frem-
står som et flot akademisk nedslag og skaber af ny 
viden i et særligt felt. Derudover formidler den sit stof 
uden blokerende faglig arrogance og leverer en guide 
til praksis. Forskningen bliver i den forstand ikke blot 
akademiske konstateringer, men fungerer som manual 
til umiddelbar brug.

Litteraturen kan være det spejl, det litterære møde, 
hvor du møder dig selv. Hvor du skaber selverkendelse 
og danner din kulturelle identitet. En livslang proces, 
som er fælles for alle mennesker, hvor fiktionen kan 
ledsage dig og via et metalag kan hjælpe dig med de 
dejlige men også svære valg, du støder på i livet, som 
former dig som menneske.

Nadia Mansour taler i sin afhandling for, at også 
børn og unge med minoritetsbaggrund skal opleve 
repræsentationer af egne kulturelle erfaringer i børne- 
og ungdomslitteraturen.

“Kend dig selv”, sagde Sokrates. “Kend dig selv”, 
sagde Grundtvig. I en tale på Marielyst højskole den 
4. november 1862 tog Grundtvig afstand til tvangs-
mæssig udenadslære og fremhævede, at det må være 
skolens fornemmeste opgave at bistå eleverne i den 
livslange proces, det er at lære sig selv at kende.

Han sagde: “faae at vide, baade hvad Menneske-
Livet duer til, og hvordan de [eleverne] bedst kan 
bruge den Lodd og Deel, de har i Menneske-Livet, 
til Gavn og Glæde baade for dem selv og for hver-
andre”. Det kræver tekster, kulturelle artefakter, hvor 
vi genkender os selv. Det ved Nadia Mansour, og det 
forklarer hun på fornemmeste vis i sin ph.d., så det 
giver mening for de personer i skoleverden, som skal 
arbejde med fiktive tekster sammen med eleverne. 
“Minoritetselever anerkendes i deres identitetsudvik-
ling gennem positive spejlinger af deres baggrunde”.

Læs hele Betina Falsings tale på ibby.dk.
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Af eline MørCh Jensen 

1. Hvordan har du oplevet, at coronanedlukningen i 
foråret har påvirket den kreative proces hos børne- og 
ungdomsforfattere og ditto illustratorer?
Det er mit indtryk, at nedlukningen har påvirket forfat-
tere og illustratorer meget forskelligt. For nogle har den 
givet kærkommen arbejdsro, for andre har den været 
stressende: Vil forlagene klare sig gennem krisen, så vi 
fremover kan få udgivet vores bøger? Hvad med alle 
de aflyste foredrag og undervisningsjobs? Hvad med 
bibliotekernes bogindkøb for fremtiden? Nogle forfat-
tere og illustratorer er blevet inspireret til nye projek-
ter, andre har følt udslukthed, og at dagene løb ud i ét, 
og mange har haft børn og ægtefæller hjemme, som 
har været med til at vende op og ned på arbejdsruti-
nerne. For os alle har det været – og er det stadig – en 
slags undtagelsestilstand med en ukendt slutning, som 
er fyldt med bekymring og nye tankebaner, rutiner og 
muligheder, ligesom for alle andre mennesker. 

 
2. Hvad har perioden betydet for udgivelsesprocessen 
omkring børne- og ungdomslitteraturen – ift. fx anmel-
delser, salg og marketing, kurser/workshops, undervis-
ning/foredrag m.v.?
Nogle forfattere har fået afslag fra forlag med begrun-
delsen, at der hersker usikkerhed om fremtiden, mens 
andre ikke har mærket nogen ændringer. Bøger, der 
var færdige til udgivelse inden krisen, er tilsyneladende 
udkommet planmæssigt. Anmeldelser er også bragt 
som vanligt. 

Nogle forlag melder om mere, andre om mindre salg. 

Salget af e-bøger har for alles vedkommende været 
markant stigende. Bibliotekerne har haft et stærkt for-
øget udlån af e-bøger med deraf følgende udgifter, hvil-
ket har betydet et stort fald i indkøb af fysiske bøger i 
perioden på 30-35 %. Da salg til biblioteker er kernen 
i de fleste forfatteres og illustratorers indtægt, bekym-
rer det os meget. Vil balancen mellem elektroniske og 
fysiske bøger vende tilbage til tilstanden før corona, og 
vil efterslæbet fra foråret 2020 kunne indhentes uden 
ekstra bevillinger? Det er ikke nødvendigvis nogen kata-
strofe, at litteraturlæsningen bevæger sig i en mere 
elektronisk retning – det kræver ”blot” nogle ret omfat-
tende strukturelle ændringer af bibliotekssystemet, kul-
turstøtteordningerne, forlagskontrakterne, skolernes 
brug af litteratur m.m.

For billedbøger og bøger til mindre børn er situatio-
nen især bekymrende, da disse ikke lige umiddelbart 
kan overflyttes til elektroniske medier, blandt andet på 
grund af formidlingsformen. En del forfattere og illustra-
torer fortæller dertil, at de har vanskeligere ved at blive 
hyret til foredrag og undervisning, da skoler og biblio-
teker er usikre på fremtiden, blandt andet på grund af 
forsamlingsforbud. 

3. Har nedlukningen haft store økonomiske konsekven-
ser for forfattere og illustratorer? I hvilken grad har 
hjælpepakker og andre støtteordninger kunnet hjælpe?
 Det siger sig selv, at det har det, når undervisning og 
foredrag er blevet aflyst. I mange tilfælde er arrange-
menterne flyttet til et senere tidspunkt, dog uden at 

forårets aflysninger er økonomisk kompenserede. For-
fattere og illustratorer tilkendegiver, at det har været 
svært at finde rundt i de forskellige hjælpepakker, og at 
pakkerne ikke har været godt tilpasset deres situation. 
Freelancepakken har for mange fungeret bedre end 
kunstnerpakkerne. Men mange kan ikke bruge nogen 
af ordningerne. Så ja, krisen har haft stor indflydelse på 
forfattere og illustratorers økonomi og vil formodentlig 
have det lang tid fremover. 

4. Har nedlukningen medført andre måder at nå ud med 
litteraturen på? Kan vi tage noget af det med os videre? 
Ja! Forfattere og illustratorer har tegnet, læst op, ind-
spillet klip, lavet talks m.m. på forskellige platforme – der 
er virkelig sket en masse spændende rundt omkring. 
En stor del vil uden tvivl leve videre i fremtiden. Des-
uden gætter jeg på, at nogle af de folk, der ikke plejer 
at bruge nettet, har fået øje på nye muligheder. Både 
blandt forfattere og illustratorer og blandt læsere, lyt-
tere og kikkere. 

 
5. Tror du, at vi vil se en påvirkning fra coronapan-
demien i børne- og ungdomsudgivelserne i de kom-
mende år?

Verden bliver aldrig den samme igen. Fra nu af vil 
der være et før og et efter. I adskillige år har en bog, 
der udspiller sig i et univers uden mobiltelefoner, ført 
læserne mindst ti år tilbage i tiden, medmindre telefo-
nerne eksplicit er udeladt. På samme måde vil scener 
med mange mennesker tæt sammen kræve forklaringer 
for ikke at blive tidsmarkører – før eller efter 2020.

Perioden har været helt usædvanlig i alles liv; vi har 
oplevet ukendte sider af os selv og hinanden, vores ruti-
ner er blevet brudt, og helt andre ting har haft værdi. 
Vi har alle været ude af vores komfortzone og er ble-
vet rystet i vores grundvold. Litteratur beskæftiger sig 
med det, der river og kradser og optager os, så det vil 
uden tvivl afspejle sig i litteraturen til alle aldersgrupper, 
i tiden der kommer.

Fem skarpe 

   
til Inge Duelund Nielsen

”Litteratur beskæftiger sig med det, der river 
og kradser og optager os, så coronapandemien 
vil uden tvivl afspejle sig i litteraturen til alle 
aldersgrupper, i tiden der kommer”

Inge Duelund Nielsen er Master i børnelitteratur og 
uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur. 
Hun skriver især bøger for mindre børn og for mel-
lemgruppen/tweens og har tidligere arbejdet med 
børneteater, både som skuespiller og i forbindelse 
med undervisning. Hun har siden 2018 været for-
mand for BU-gruppen i Dansk Forfatterforening.
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Af CeCilie BoGh, forlagsredaktør, medlem af Selskabet 

for Børnelitteratur, IBBY Danmarks bestyrelse og Master 

i børnelitteratur

Hvis du forestiller dig en børnebogsforfatter som sådan 
én, der sidder isoleret på et afsides hummer og skriver 
og skriver for med lange mellemrum at komme ud med 
en færdig bog, der udgives og kan finansiere den næste 
skriveperiode og dertil brødføde familien det næste års 
tid, så er det nok ret langt fra de fleste børnebogsfor-
fatteres virkelighed. Børnebogsforfatteres – og i øvrigt 
også børnebogsillustratorers – arbejdsliv består ofte af 
et kludetæppe af opgaver, hvor udadvendte aktiviteter 
som skolebesøg, workshops, foredrag, aftenskolehold 
mv. fylder en del. Men siden ord som ”flokimmunitet”, 

”kontakttal” og ”superspreder” blev en del af de fleste 
danskeres almindelige ordforråd, sneg ord som ”social 
distancering”, ”videomøder”, ”hjælpepakker” og sær-
ligt ”aflysninger” sig også ind på listen over de hyp-
pigst brugte ord i sproget. For coronapandemien, som 
skyllede ind over os i foråret, og som stadig kaster sine 
lange mørke skygger over hele verden, har haft alvor-
lige konsekvenser for måden, vi er og lever i verden på. 
Hverken store eller små – heller ikke vi, der ikke har haft 
sygdommen helt tæt inde på livet – har været upåvirket. 
Alle har måtte bringe ofre det sidste års tid. 

Ny hverdag, nye realiteter
Nogle af dem, der har bragt store arbejdsmæssige og 
økonomiske ofre, er de mange kunstnere, der har været 
ramt af massive aflysninger. De to succesfulde børne-
bogsforfattere Ida-Marie Rendtorff og Maria Rørbæk 
har begge været ofre for adskillige aflysninger og tilsva-
rende manglende indtjening. Ingen af dem kan sætte et 
præcist beløb på, hvor meget det har kostet dem, for 
som Ida-Marie Rendtorff siger: ”Det er svært at afgøre, 
hvor meget det præcis drejer sig om, da det jo er et 
mørketal. Jeg plejer at få en del bookinger i løbet af for-
året, men i år blev marts, april og maj nærmest revet 
ud af arrangementskalenderen, og i den periode kom 
der heller ikke mange nye opgaver fremadrettet. Og nu 
rører coronaen jo på sig igen, så må vi se, hvad det kom-
mer til at betyde.” 

Maria Rørbæk siger ligeledes om den nye hverdag: 
”Da hele Danmark var lukket ned, sagde min 12-årige 
søn flere gange: ’Mor! Dit arbejde er det samme som 
altid. Du sidder bare oppe på dit kontor og skriver.’ Og 
det havde han jo på en måde ret i.” Men alligevel var 

det anderledes at arbejde, fastslår hun. Selv om selve 
forfatterarbejdet er meget ensomt, er der nemlig også 
masser af socialt i et normalt forfatterliv – lige fra fore-
drag til møder og sparring med kollegaer. Sparringen 
har Maria Rørbæk dog fundet nye løsninger på: ”Netop 
fordi, jeg følte mig lidt for isoleret under coronanedluk-
ningen, fandt jeg på nye måder at bryde isolationen. Fx 
begyndte jeg at have ’gå-snakke’ med min gode kollega 
Birgitte Bregnedal, der også er børnebogsforfatter. Vi 
taler i telefon og sparrer om vores forfatterliv, samtidig 
med at vi hver især går en tur. Det er ret fedt, og det 
fortsætter vi med, selv om det igen er blevet muligt at 
mødes fysisk.”

Usikkerhed giver udfordringer – men også overras-
kelser
Udover usikkerheden på grund af aflysninger og i for-
hold til sparring og idéudveksling har det været en 
udfordring at finde roen til at skrive: ”Jeg havde troet, 
at jeg ville få skrevet mere her under coronakrisen,” for-
tæller Ida-Marie Rendtorff. ”Men især i starten kneb det 

Ida-Marie Rendtorff. 

”Vi har brug for det spejl, 
som bøgerne kan give os, og 
vi har også brug for at blive 

underholdt og grine”

– Kunstner i coronaens skygge

Ida-Marie Rendtorff og Maria Rørbæk har begge imponerende forfatterskaber bag sig og lever som selvstændige 
– uden lønmodtagerens faste månedsløn. I lighed med andre børnebogsforfattere har de fået aflyst en række plan-
lagte foredrag og skolebesøg pga. coronapandemien. Dertil kommer den katastrofeopbremsning for nye book-
ninger, som bl.a. skoler, biblioteker, aften- og ungdomsskoler har foretaget. Så hvordan står det til i det kreative 
børnelitterære miljø, når man som forfatter sidder dér med en halvtom eller tvivlsom arrangementskalender og også 
har en husholdningskasse at tænke på? Og har coronakrisen – trods alt – åbnet for nye muligheder, nye indsigter og 
nye måder at arbejde og tænke på, som måske kan bruges på den anden side af alt dette her?
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med koncentrationen. Det at skrive kræver for mig, at 
jeg har nogenlunde mental ro til at træde ind i fiktio-
nen. Den ro var svær at finde med alt det, der foregik i 
verden.” 

Noget af det, som har overrasket Ida-Marie Rendtorff 
mest, er, at vi er havnet midt i det scenarie, som hun 
har skrevet om i sin dystopiske lydbogsfortælling Pioner. 
Det tredje øje, hvor dødelige pandemier hærger verden, 
fordi vira, der tidligere kun levede i dyr, er muteret og 
”springer på” mennesker. Samtidig har hun oplevet, at 
litteraturen kunne noget særligt under de få skolebe-
søg, der faktisk blev gennemført: ”Jeg elsker samtalen 
med børn; om bøgerne og alle de livsemner, de bringer 
i spil. Og her under coronakrisen tror jeg, der er eks-
tra brug for disse samtaler. Der var en stor interesse for 
mine dystopier. Og det er jo ikke så underligt. For her er 
vi – bum – dumpet ned midt i en.” I en af klasserne, hun 
mødte virtuelt, havde alle eleverne læst første bind af 
hendes dystopiske serie Skyggefolket, hvor hovedper-
sonerne lever isoleret fra hinanden og går i onlineskole. 
Det blev derfor et oplagt afsæt for at tale med eleverne 
om, hvordan de selv oplevede at gå i onlineskole. ”Men 
det er ikke kun dystopierne, der kan noget i disse tider. 
Litteraturen kan noget. Vi har brug for det spejl, som 

bøgerne kan give os, og vi har også brug for at blive 
underholdt og at grine.”

Mødet er essentielt
Begge forfattere har oplevet at skulle arbejde på nye 
måder med sprit, afstand og virtuelle rum. Fx blev de 
få skolebesøg, som Ida-Marie Rendtorff ikke fik aflyst, 
afholdt på alternative måder: enten hvor klassen var for-
delt i to rum, så halvdelen kunne følge med virtuelt, eller 
100 % virtuelt. Det hjalp, at alle på forhånd havde for-
beredt gode spørgsmål til hende, men dialogen havde 
klart sværere betingelser end ved det fysiske møde, 
erfarede hun: ”Mødet betyder noget – det fysiske møde, 
hvor man rent faktisk er til stede i samme rum. Det tror 
jeg også, de fleste af os erfarede efter en periode med 
onlinekaffe med vores venner. Det var i den grad udfor-
drende at ’stå’ foran en klasse, hvor jeg hverken kunne 
se eleverne eller mærke deres energi – og som jeg hel-
ler ikke var i direkte dialog med. Og det savnede jeg, 
for et foredrag er for mig ikke en envejsting. Det er en 
form for samtale, som hver gang former sig efter men-
neskerne i rummet. Men selvfølgelig er alternativet på 
en virtuel platform som fx Teams langt, langt bedre end 
ingenting.”

Krisens potentiale 
På kinesisk består ordet ”krise” af to tegn: Det ene 
tegn står for fare, mens det andet står for muligheder. 
Og den ændrede virkelighed har da også ført nye pro-
jekter, indsigter og idéer med sig for de to forfattere. 
Under den første nedlukning i foråret begyndte Maria 
Rørbæk fx at lave daglige videofortællinger, som hun 
livestreamede på Facebook: ”Børnene kunne skrive et 
ønske til en historie, som jeg så fandt på og fortalte. Fx 
ville 2-årige Julie høre om en chokolade, der blev spist af 
en, der både hed Ingrid og Julie og Olav – og det førte til 
historien om en flok siamesiske trillinger, der ikke kunne 
blive enige om andet end at æde chokolade. Det var 
udelukkende noget, jeg gjorde for sjov. Men det endte 
faktisk med, at jeg indirekte kom til at få en indtægt på 
videofortællingerne, for de blev startskuddet til udvik-
lingen af et andet koncept, hvor jeg laver historieskat-
tejagter på video, hvor man skal gå fra post til post og 
hver gang høre mig fortælle et nyt afsnit af historien, 
der foregår lige præcis dér, hvor man er. Undervejs skal 
man løse forskellige opgaver, der knytter sig til historien. 
Jeg har blandt andet fået støtte af Statens Kunstfonds 
coronapulje, og jeg har lavet forskellige skattejagter for 
Fredensborg Bibliotekerne.”

Begge forfattere er enige om, at der nogle gange 
kommer noget godt ud af at blive revet ud af de vante 
rammer. Det kan få en til at tænke nyt. I det hele taget 
har dét, at det nære har fyldt mere, og at der har 
været mere tid til at tænke, gjort hverdagen mindre 
hektisk og givet plads for nye idéer. Som Maria Rør-
bæk udtrykker det: ”Måske kan jeg senere bruge den 
erfaring til at give mig selv et benspænd og sætte en 
helt ny ramme, hvis jeg føler, jeg er gået i stå. Jeg tror 
desværre vi må indstille os på, at coronaen kommer 
til at spille en rolle i lang tid, og jeg tænker, det er 
vigtigt at tænke i alternativer, der kan gennemføres 
trods corona. Fx et digitalt alternativ til det traditio-
nelle forfatterbesøg.”

Om det vil lykkedes de to forfattere at udvikle et 
koncept for digitale forfatterbesøg, hvor envejskom-
munikationen erstattes af reel samtale med dem, der er 
til stede, vil tiden vise. Forhåbentligt lykkes det. For det 
vil kunne give dem begge endnu en platform og mulig-
hed for at komme bredt ud til læsere og formidlerne 
og ikke mindst: Det vil give de unge læsere mulighed 
for at møde litteraturen, når de – måske – har allermest 
brug for den. For at spejle sig og blive klogere og for at 
grine og blive underholdt.

Når Maria Rørbæk læser op for børn på biblioteker og andre steder over hele landet, foregår det ofte udklædt som 
forskellige karakterer. 
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Ida-Marie Rendtorff i fuld gang med et foredrag.
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Af Jens raahauGe, forfatter og indtil nu medlem af 

bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds børne- og 

ungdomslitteraturpris

Vinderen af Nordisk Råds børne- og ungdomslitte-
raturpris er fundet. Det blev den svensk-finske billed-
bog Vi är lajon! 

Finland har en stærk tradition for at skabe fine bil-
ledbøger. Om det skyldes de skatte, som Tove Marika 
Jansson gav det finske børnebogsmiljø med Mumi-
troldene, skal jeg ikke kunne afgøre entydigt. Men 
det er synligt på fx Bolognas store børnebogsmesse, 
at Mumidalen fylder lige så meget i det finske univers 
som Astrid Lindgren i det svenske. Hvorom alting er, 
så havde finnerne nomineret to billedbøger til dette 
års nordiske pris. Og en af dem vandt: Vi är lajon! af 
den svenske forfatterdebutant Jens Mattsson fra Lund 
og den finlandssvenske illustrator Jenny Lucander, 
som i øvrigt har været indstillet til prisen et par gange 
tidligere.

Bogen beretter om to brødre, der leger, at de er 
farlige løver på savannen, hvor de nogle gange brøler 
frygtindgydende, andre gange sniger sig ind på byttet 

eller ligger og daser på en løvebakke. Men canceren 
har sneget sig ind i storebroren og gør ham langsomt 
svagere og svagere. På sygehusgangene søger dren-
gene at holde liv i livet ved at fortsætte deres løveleg, 
men nu med svagere brøl. Indtil slutscenen, hvor lille-
broren kryber op i hospitalssengen til sin helt afkræf-
tede løvebror: ”Vi är lajon, viskar han. Jag nickar. Snart 
ska vi gå på jakt igen.”  

Jens Mattssons tekst skaber en fin fortælling, der 
med ømhed, humor og markante iagttagelser af 
voksnes handlinger i en uudholdelig situation bringer 
læseren i et følelsesvarieret følgeskab med de to løve-
legende brødre fra deres savanne hen over sygehusets 
ørken til deres sidste, svage afskedsbrøl i sygesengen. 
Og Jenny Lucander, som behersker billedsprogets 
mange virkemidler, udfylder tekstens tomme pladser 
med farver, persontegning, handlingsdetaljer og per-
spektivforskydninger, så læseren sidder tilbage med et 
håb om, at der er håb efter sorgen.

Det er svært ikke at tænke på Astrid Lindgrens 
Brødrene Løvehjerte ved læsning af Vi är lajon!. Der 
er så mange sammenfald i tema og handling, at nogle 
dele af vinderbogen står klarere. Her folder legens 
helende kraft sig ud fra start til slut, mens det for Brød-
rene Løvehjerte handler om at kæmpe på det godes 
side. Så for mig at se lægger Lindgren flere lag på sin 
historie end Mattsson gør. ”Nogle gange må man gøre 
ting, også selv om det er farligt. Ellers er man ikke et 
menneske, men bare en lille lort,” siger Jonatan Løve-
hjerte, der handler uden tanke for sig selv. Lillebroren i 
Vi är lajon!  handler også, da storebroren bliver bundet 
til hospitalssengen af drop og slanger; han fastholder 
løvelegen, for ”Lajon kan inte gråta. Men de kan känne 
sig små och ensamma och sakna sin flock.” 

Begge bøger kan anskues som trøstebøger. Hvor 
Lindgren lader brødrene finde trøsten i en kamp på det 
godes side, lader Mattsson dem lege sig til en mening. 
Løvehjerterne afløses af løvebrøl.

Vi är lajon! er af den nordiske jury valgt som årets 
vinderbog. Og den kan man helt bestemt være bekendt 
at prise, fordi den holder så højt niveau i både tekst, bil-

leder og samspillet dem imellem. 
Men lad mig bare indrømme, at jeg ikke selv havde 

den som min favorit. På min liste stod valget mellem 
en dansk billedbog, en norsk ungdomsroman og så 
den anden finske billedbog, Veera Salmi og Matti Pik-
kujämsäs Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet, som 
oversat til dansk ville være: Sorsa Aaltonen og flyve-
symptomerne. Den er en fabel om alt det, der kræver 
handling, om man ikke bare vil være en lort. Den hand-
ler ikke om døden, men om det liv, som alle burde have 
før døden. Jeg håber, at et dansk forlag får øje på den.

Dette lille indspark har jeg fundet passende, fordi 
det i en sådan sammenhæng ikke nødvendigvis er den 
kvalitativt bedste eller mest vedkommende titel, der 
bliver prisvinder. Hver bog skal igennem et slalomløb, 
hvor portene består af forskellige børne-, børnekul-
tur- og litteratursyn, visse sprogbarrierer og selvfølge-
lig forskellige personlige præferencer. Derfor bør alle 
nominerede være beærede og glæde sig over mulighe-
den for, at andre i Norden får øje på dem. 

Men dette skal ikke tage duften af vinderen: Tillykke 
til Vi är lajon!. 

Brødrene Løvebrøl
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Af Caroline Bruhn-Jensen, redaktør

Thomas Enemark Lundtofte, der er ph.d. i medieviden-
skab, og Stine Liv Johansen, ph.d. i medievidenskab og 
lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier, udgør 
til sammen den danske forskningsenhed i et nyt tvæ-
reuropæisk projekt, der i disse dage er i færd med at 
undersøge, hvad coronakrisen og den deraf følgende 
nedlukning af det danske samfund har betydet – og 
fortsat betyder – for børns digitale liv. Projektet foregår 
i samarbejde med Joint Research Centre (JRC) under 
den Europæiske Kommission og er støttet af VELUX 
Fonden, og håbet er, at projektets resultater vil kunne 
bruges til at belyse forskelle og ligheder i brugen af digi-
tale medier blandt børn på tværs af de femten medvir-
kende lande. 

For Thomas Enemark Lundtofte er der ingen tvivl 
om, at coronanedlukningen i foråret har været med til 

at understrege mediernes rolle i samfundet: ”For voksne 
har nedlukningen som følge af corona betydet øget 
anvendelse af medieteknologier til at klare arbejde, prak-
tiske gøremål samt den sociale del af tilværelsen. Bør-
nene har brugt dem til meget af det samme: For nogle 
var de nødvendige for at gå i skole, men for næsten alle 
har medierne også været en adgang til omverdenen. 
Med vores undersøgelse ønskede vi at spørge en række 
børn, hvordan de håndterede nedlukningsperioden med 
fokus på deres praksisser med digitale medier.”

Interviews via Zoom, Google Meet og Microsoft Teams
Projektets dataindsamling er helt konkret foregået gen-
nem tyve kvalitative interviews med børn i aldersgrup-
pen 3-12 år, som foregik via videosamtaleplatforme som 
fx Zoom, Google Meet og Microsoft Teams. ”Forinden 

havde børnene udfyldt et lille hæfte, som vi kaldte for en 
’tidskapsel’. Det var i virkeligheden et slags for-interview, 
hvor børnene redegjorde for en række ting vedrørende 
deres oplevelser under nedlukningsperioden, og hvad 
den betød i forhold til deres anvendelse af digitale tek-
nologier. Vi benyttede tidskapslen som afsæt for vores 
samtaler og kunne således spørge ind til fx tegninger af 
at hoppe på trampolin eller af at se Netflix. Inden inter-
viewene havde forældrene desuden udfyldt et spørge-
skema, så vi vidste lidt om deres familiesammensætning 
om børnenes adgang til digitale medier.”

Efterfølgende er interviewene blevet transskriberet, 
og forskningsteamet er nu i færd med at lave databe-
arbejdning i form af kodning – både i relation til ram-
men med de internationale partnere samt i forhold til en 
række interessepunkter i den nationale gruppe.

Digitale medier som en måde at bevare kontakten til 
vennerne

Ifølge Thomas Enemark Lundtofte tegner der sig 
dog gennem projektets foreløbige resultater allerede 
et tydeligt billede af, at coronanedlukningen har haft 
indflydelse på børnenes digitale liv: ”Det er vanskeligt 
at sige noget om de langsigtede effekter, men vi kan 
bestemt se, at nedlukningsfasen har haft en indflydelse. 
Børnene har både brugt digitale teknologier mere for 
at kunne passe deres skole og som adspredelse i deres 
fritid i form af fx computerspil, men også som en måde 
at holde kontakten med venner på.” 

Udover at have fået indsigt i hvordan tyve familier 
etablerer og udvikler rammerne for deres mediebrug, 

er det netop denne sidste pointe om børnenes vedli-
geholdelse af venskaber, som Thomas Enemark Lund-
tofte fremhæver, at de især har været interesserede i at 
undersøge med projektet. Og her har de allerede gjort 
nogle interessante observationer:

”Vi har set en interessant forskel på yngre og ældre 
børn. Vores data tyder på, at de yngre børn i mindre 
grad har været i kontakt med deres venner via digitale 
medier, og at deres brug af fx tablets i højere grad har 
handlet om at skabe et underholdningstilbud, mens de 
voksne skulle arbejde. Dermed ikke sagt, at mindre børn 
ikke har haft kontakt til andre via digitale medier under 
nedlukningen. Der er skam blevet holdt fødselsdage, 
spillet UNO og talt med familiemedlemmer via diverse 
videosamtaleplatforme. Men de ældre børn har haft 
nogle andre forudsætninger for at vedligeholde kon-
takten med venner gennem digitale medier. Fx gennem 
Snapchat, SMS, Messenger og FaceTime.”

Dette er især interessant i forhold til den offentlige 
debat, som børns mediebrug har været genstand for 
i løbet af de senere år, mener Thomas Enemark Lund-
tofte: ”Med denne undersøgelse er vi med til at nuan-
cere forståelsen af, hvad den tid, børn bruger i selskab 
med medier, rent faktisk bliver brugt på, idet vi ser en 
betydelig mængde indikationer for, at deres mediebrug 
ikke partout er lig med alenetid og isolation, men at de 
også bruger dem til at være sammen med andre.”
Lad børnene deltage i samtalen om de digitale medier
Selv om Thomas Enemark Lundtofte har forsket længe 
i børns mediebrug og er vant til at opsøge børns per-
spektiver, så var han alligevel overrasket over, hvor lidt 

”Børn er ikke slaver af 
medieplatforme – de er 
interesserede i at være dér, 
hvor deres venner er”

– Interview med Thomas Enemark 
Lundtofte om projektet ”Digitalt 
børneliv under coronakrisen”

Da skoler og dagtilbud lukkede i midten af marts 2020, måtte de fleste børn og unge, sammen med deres hjemmear-
bejdende forældre, blive hjemme og indrette deres hverdagsliv efter de nye betingelser. Det betød blandt andet, at 
vedligeholdelse af sociale relationer for dem, som for de fleste af os, i høj grad pludselig var afhængig af adgangen 
til og brugen af digitale medier. Dette stiller et nyt tværeuropæisk forskningsprojekt skarpt på ved at undersøge 
børns digitale liv under coronakrisen.
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den offentlige debat afspejler de familier, de har talt 
med i forbindelse med projektet. Og særligt én vigtig 
pointe står klart:

”Børn er ikke slaver af medieplatforme – de er inte-
resserede i at være dér, hvor deres venner er. Selv om 
medierne har skabt nye muligheder for børn til at være 
sammen med deres venner trods fysisk afstand, så 
erstatter de ikke behovet for at være sammen fysisk. Det 
er noget, alle vores informanter bekræfter. De savnede 
at være sammen med deres venner – at komme i bør-
nehave og i skole, og det kunne man ikke uden videre 
erstatte med Snapchat eller FaceTime, selv om medi-
erne var med til at gøre perioden lettere at udholde.”

Så måske er de digitale medier ikke så slemme, som 
de ofte udråbes til at være. Det billede håber Thomas 
Lundtofte Enemark i hvert fald, at projektet kan være 
med til at nuancere:

”Når projektet er færdigt, håber vi at have opnået ny 
viden om, hvordan den løbende samtale mellem børn og 
forældre vedrørende digitale medier finder sted. Hver 
gang vi udbygger vores viden om dette område, giver 
vi os selv bedre muligheder for at skabe det samfund 
med digitale medier, som vi ønsker for os selv og vores 

børn. Som voksne er vi forpligtede til at beskytte børn 
og sætte grænser for dem, men hvis vi ikke inddrager 
børnene i samtalen om de digitale medier og lader dem 
påvirke den med deres perspektiver og behov, så under-
graver vi deres handlekraft, deres rettigheder og deres 
muligheder for udvikling. Vores undersøgelse vil forhå-
bentlig bidrage med børneperspektiver, der kan udvikle 
vores opfattelse af deres liv med digitale medier.”

Sakset fra Bogbotten.dk
Bogbotten.dk er et anmeldersite for nyere børne- og ungdomslitteratur med pt. mere end 1000 anmeldelser af alt 
fra pegebøger til ungdomsromaner. Bogbotten.dk lægger vægt på, at et værk ikke kun vurderes på baggrund af 
anmelderens smag, men også ud fra faglige kriterier, hvorfor anmelderne alle har en relevant faglig baggrund som 
for eksempel lærere og børnebibliotekarer. Sitet drives af redaktørerne Maria Louise Bjørn Bjerrum og Katarina 
Skovsende og ejes af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

diGiTalT BørneliV under CoronaKrisen

KiDiCoTi eller Kids’ Digital lives in CoVID-19 times 
er et nyt tværeuropæisk projekt igangsat af EU 
Kommissionens Joint Research Center (JRC).
Projektets hensigt er at tegne et billede af, hvordan 
børn i alderen 0-13 år bruger digitale medier, og 
hvilken betydning denne brug har haft for deres 
hverdagsliv, sociale relationer og fritidsinteres-
ser under de specielle livsomstændigheder, der 
har kendetegnet foråret 2020 – herunder også at 
belyse forskelle og ligheder på tværs af de 15 del-
tagende lande.

Liv Life Leben Vie Love
Af Mette Vedsø 
136 sider  
Jensen & Dalgaard, 2020 
Målgruppe: 12+
Anmelder: Søren Fanø 
”Romanen er velskrevet, stramt komponeret med kapitler, hvoraf nogle er ultrakorte, 
der alle er illustreret med en valmue. Valmuen, der i romanen symboliserer både kær-
lighed og forgængeligheden. Der er, som i alle Mette Vedsøs udgivelser, kælet for 
både det sanselige og personbeskrivelserne, ligesom der er blevet plads til det poeti-
ske […]” 

Zam bider igen
Af Jesper Wung-Sung 
176 sider 
Høst & Søn, 2020
Målgruppe: 10+
Anmelder: Søren Fanø  
”På fortællingens overflade er Zam bider igen en på samme tid uhyre morsom, barsk 
og grotesk gyser med mange ”falden på halen” scener. Den er en hæsblæsende 
spændingsroman, hvor de tre venner møder og oplever det ene absurde scenarie 
efter det andet på flugt fra forfølgerne fra partiet ”Blå himmel”, der ønsker at udrydde 
zombier. Men lige under overfladen er der tale om en dybt alvorlig eksistentiel for-
tælling om at føle sig forkert, være uden for fællesskabet, at gøre op med sin fortid, 
at indpasse sig, at drømme om at starte på en frisk og at få en tilværelse i fred og ro 
med sin kæreste – allerhelst Sofie fra Zam – i det forjættede Z-land som opreklameres 
som ”Paradis for os”.”

Dybt vand  
Forfatter: Lilja Sherfig  
Illustrator: Otto Dickmeiss 
40 sider 
Jensen & Dalgaard, 2020
Målgruppe: 5+
Anmelder: Søren Fanø
 ”Dybt vand viser en Otto Dickmeiss i topform med sine detaljerede og indlevede 
blyantstegninger, der rummer flere lag og som smyger sig omkring Lilja Scherfigs 
poetiske tekst og tilføjer nye sider til fortællingen. Tilsammen giver tekst og billede en 
billedfortælling målrettet de lidt ældre børn, der her vil få brug for alle deres fortolk-
ningsevner for at tømme fortællingen for mening. Det centrale spørgsmål i fortællin-
gen er, hvorvidt vi kan eje hinanden og hvad der sker, når de voksne skilles og har så 
svært ved at se ud over deres egen næsetip og forsone sig.”
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Af Jane rud, leder for Børnenes Byggeskole Papirøen 

og undervisningsansvarlig hos BIBIANA Danmark

BIBIANA Danmark har siden 2011 arbejdet for at inspi-
rere og undervise børn i kunst og kultur ved at formidle 
verdens bedste børnebogsillustrationskunst gennem 
nytænkende udstillinger. Vi har i lige så mange år arbej-
det for at sikre børns stemme i byggeriet gennem bør-
nebrugerinddragelsesprocesser i byplanlægning og 
områdefornyelser. Dette har vi gjort i arkitektursaloner 
og byggeworkshops i Ørestad, skræddersyede under-
visningsforløb i den nye bydel Nordhavn i København 
og som udviklere af Byggeboxen i samarbejde med 
Dansk Byggeri, hvor skoleklasser bliver undervist i byg-
geri på byggepladser rundt omkring i landet. 

På vores byggeskoler forener vi de to indsatsområ-
der. Vi tager udgangspunkt i børnebogsillustrations-
kunsten, fordi vi tror på, at den udfordrer vores vante 
tankegange, hjælper os med at forstå hinanden og giver 
os evnen til at se verden med nye øjne. 

Børnenes stemme i byggeriet
I Hirtshals bliver børnenes stemme den første, der høres 
i byggeriet, når deres visioner i undervisningsforløbet 
”Byen som Billedbog” fremlægges for planafdelingen i 
Hjørring Kommune, hvor BIBIANA Danmark er skrevet 
ind i områdefornyelsen. På Papirøen sikres børnenes 

stemme i byggeriet i deres fabulerende forslag til et nyt 
vandkulturhus og egne bud på lyskunst, der skal lyse op 
på det nye kvarters facader. 

Eleverne på Byggeskolen bliver undervist i arkitektu-
rens sprog og i bygge- og anlægsfagene på byggeplad-
sen. De ser et nyt kvarter blive til, møder håndværkerne 
og prøver kræfter med de udførende parters mange-
artede opgaver, alt imens fantasiens og de vilde idéers 
rige aldrig forlades. Her opstår lige netop de nyska-
bende idéer, der skal sætte skub i den grønne omstilling, 
sikre de nye bydele mod 100-årsregnskyl, få byen til at 
blomstre op som billedbog og lysinstallation og sikre, at 
byen bliver det levende rum, som vores børn og unge 
så mageløst og kompromisløst visualiserer. Hvordan for-
hindrer man fx, at Papirøen bliver oversvømmet af de 
stigende vandmasser i Københavns havn, der forudsiges 
de næste mange år? Man gør den flydende og monterer 
den med et anker; nedbøren genanvendes i vandkultur-
huset, og en mobil glasvæg forvandler det blå byrum 
til et udendørs IRL-akvarium. Det er blandt disse unge 
byfornyere, løsningerne på de kommende udfordringer 
for miljø og anlægs- og byggebranchen skal udklækkes. 

Vel mødt på Byggeskolerne for børn og unge i 
København og Hirtshals. 

Af Janne heJGaard, forfatter og medlem af Selskabet 

for Børnelitteratur, IBBY Danmarks bestyrelse

Disney Sjov
Det begyndte den aften, hvor jeg satte mig og så Dis-
ney Sjov sammen med mine børnebørn. Den time, som 
programmet varede, præsenteredes en bred variation af 
måder at genere hinanden på. Slagsmål, chikane og dril-
lerier – med Anders And som den evindelige taber.

Helt uskyldig underholdning, vil de fleste nok sige. 
Det er jo bare tegnefilm? Men sådan var det ikke for mig. 
Jeg blev optaget af metaniveauet, af de subtile budska-
ber. Af al den vold, som med stor selvfølgelighed bruges 
som underholdning til børn.

Hvad så med andre medier?
Da jeg er forfatter og især har skrevet til børn, kom jeg 
ikke overraskende til at tænke på børnelitteraturen. Bli-
ver læserne også her hovedsageligt præsenteret for 
sproglig eller fysisk vold som den metode, man håndte-
rer uenighed med? Min indre detektiv vågnede.

Ved hjælp af mine ”venner” på Facebook og en 
hjælpsom bibliotekar på DOKK1 fandt jeg frem til en 
række børnebøger, som efter sigende skulle benytte sig 
af en ikke-voldelig konfliktløsningsmetode. 

De undersøgte titler
Jeg undersøgte følgende titler: Da Fatima blev fugl 
(2011), Bomben i madkassen (2010), Slip aldrig Samiras 
hånd (2007) og En lort med tusind ben (2010), alle af 
Morten Dürr. Han baserer sine konfliktløsninger på børns 
eller voksnes empati: Nogen træder til og vil gerne 
hjælpe.

Andre forslag var: Da Carl blev rasende (2012) af Ida 
Jessen, Viola og veninderne (2015), Du lovede jo (2015) 
og Alexander bliver vred (2016) af Line Kyed Knudsen, 
Koncert eller kirsebær (2017) af Nicole Boyle Rødtnes, 
Alle tre vil lege to (2018) af Maria Nilsson Thore, Aldrig 
mere venner (2018) af Puk Krogsøe, Rosa & Tot (2019) 
af Camilla Wandahl og Kaptajnen & Bolsjeprinsessen 
(2019) af Sandra Schwartz.

Solidaritet, rummelighed, hjælpsomhed ...
Jeg læste bøgerne og fandt konfliktløsningsforslag, 
som overordnet kan beskrives sådan: Et socialt stærkt 
barn kommer det svagere (fx mobbede) barn i møde 
ved enten at solidarisere sig med det, få den rette 
problemløsende idé eller ved at udvise hjælpsomhed 

Kunst og byggeri på 
Byggeskolen for Børn og Unge 
hos BIBIANA Danmark

I efteråret kunne BIBIANA Danmark efter et meget langt tilløb åbne to Byggeskoler for børn og unge. Den 
ene på Papirøen i Københavns havn, den anden højt mod nord i BIBIANA Danmarks permanente kunsthus 
for børn i Hirtshals.

På jagt efter noget, som ikke 
findes
De seneste måneder har jeg været detektiv. Jeg har 
snuset rundt diverse relevante steder for at finde noget 
ganske bestemt. Indtil videre er det kun lykkedes mig 
at finde det ønskede ét eneste sted.
Jeg har eftersøgt ikke-voldelige metoder i børnelittera-
turen. Jeg har ledt efter plots, som rummede civil uly-
dighed som en måde at agere på. Jeg har undersøgt, 
hvordan børnebogsforfattere lader deres personer løse 
konflikter.
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2013) gennemløber Lola på 13 år en proces fra at slå løs 
på den mobbende pige i klassen til at vælge at ”danse” 
med hende.

Danse? Ja. Et billede hugget fra Lakoff og Johnsons 
Hverdagens metaforer (2005). Deres indledende og 
yderst illustrative eksempel drejer sig om de metaforer, 
der gemmer sig bag vores forståelse af, hvad en diskus-
sion er. En diskussion bliver oftest italesat som en krig, 
siger de. Der er en modstander, der vindes eller tabes, 
der bruges skarpe argumenter, man har knive i ærmet 
eller skyder fra hoften, alt sammen for at få den anden 
ned med nakken. Vinde!

Hvad nu, fortsætter de, hvis vi i stedet opfattede en 
diskussion som en dans? Hvor det gælder om at samar-
bejde og finde ind i samme rytme? Om at opnå en vis 
enighed, så man kan følges ad? Om at få de to parters 
forskelligheder til at gå op i en højere enhed?

Ikke nogen dårlig færdighed at besidde. Jeg – og sik-
kert mange andre med mig – kan kun ønske, at børn 
evner at håndtere konflikter og andre uønskede situa-
tioner på dén måde. Og det kan de i al fald ikke, hvis de 
aldrig er blevet så meget som præsenteret for den. Jeg 
bliver ved med at flette ikke-voldelige strategier ind i 
mine egne historier og kan kun opfordre kolleger til at 
gøre det samme. Og det er ovenikøbet blevet lettere: En 
skolepige i gul regnfrakke har givet os et ikon at læne 
os op ad.
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og rummelighed. Nogle gange består løsningen blot i 
at sige undskyld. Ofte er det kloge og opmærksomme 
voksne, som redder situationen eller i al fald bidrager 
til det. 

Alt sammen er selvfølgelig ganske glimrende, men 
det var stadig ikke, hvad jeg var på jagt efter. Almindelig 
social omgængelighed og personligt overskud er ikke 
det samme som ikke-voldelige metoder, mener jeg. Des-
uden kan vi ikke bare regne med, at børn har de nødven-
dige sociale kompetencer. 

Jeg savner præsentation for børn af ikke-voldelige 
teknikker og de metoder, som vi kender fra civil uly-
dighed. Ikke demonstrativt, men som noget bagvedlig-
gende, på samme selvfølgelige måde, som volden er der 
nu. Hvis børn aldrig støder på den type handlemulighe-
der, kan de ikke vælge at benytte sig af dem.

Fundet – men ...
Den nedslående konklusion på min eftersøgning blev, at 
jeg kun har fundet ikke-voldelige metoder og civil uly-
dighed i mine egne bøger. Mine tre letlæsningsbøger fra 
20191  handler bl.a. om at takle mobning på en ikke-vol-
delig måde. I mit trebindsværk Lola midt i verden2  (2011-

3- En grundig gennemgang af, hvad ikke-voldelig kommunikation er, findes bl.a. 

i min bog Ballademageren Søren.

1- Jack og den mystiske bog, Emil og uhyret, Vanja og de tre ønsker. Se tekstek-

sempel på JanneHejgaard.dk.

2- Se teksteksempel på JanneHejgaard.dk.

Hvad er ikke-vold og civil ulydighed?
Ikke-vold og civil ulydighed kan forstås som tek-
nikker eller metoder. Demonstrationer, strejker, sit-
down aktioner, boycotts, lock-outs, husbesættelser, 
blokader, at lænke sig til diverse maskiner, skibe mv. 
er blot de mest kendte eksempler på civil ulydighed. 
Der findes utallige flere, og mange af dem kan bru-
ges af børn.
Ikke-vold har også sin særlige sprogbrug, den ikke-
voldelige kommunikation, som meget overordnet 
går ud på at minimere brug af vurderinger og i ste-
det for tale ud fra fakta, følelser og behov. Vurde-
ringer udgør en meget stor del af vores almindelige 
sprogbrug. At vurdere skaber automatisk et hie-
rarki: Den, som vurderer, placerer sig højere oppe 
end den, som bliver vurderet. Hierarkier passer til 
konkurrence og ”jeg er mere rigtig end dig” med 
heraf følgende konfliktoptrapning, helt uden at man 
ønsker det.3  
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