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I begyndelsen af årtusindet udsendte Dansk- 

lærerforeningen en række billedromaner, som 

var en nyskabelse. De var inspirerende og 

tankevækkende læsestof skabt i selskab med 

masser af billeder. Billeromanerne var skrevet 

til eleverne på mellemtrinnet.

Nu har forlaget Carlsen søsat et nyt pro-

jekt, nemlig billednoveller. Man kan sige, at 

tanken bag dem er den samme som for bil-

ledromanernes vedkommende.

Indtil videre er der udkommet to, nemlig 

Sarah Engells Mowgli og Glenn Ringtveds Ha-

der, hader ikke. Måske med den forskel, at 

elevgruppen ikke her er mellemtrinnet, men 

overbygningen – i hvert fald for Sarah Engells 

vedkommende.

Mowgli

Fortællinger om børn, som enten har levet i 

isolation, f.eks. i skove eller blandt vilde dyr er 

kendt mange steder fra i historien. 

Fortællingen om Victor, l’enfant sauvage 

er måske en af de mest kendte, ikke mindst 

fordi den franske "lminstruktør Francois 

Truffaut lavede en "lm om ham, men det er 

klart Kiplings Junglebogen, fortællingen om 

Mowgli, der er mest kendt og da også har gi-

vet navn til fænomenet.

Nu foreligger Sarah Engells smukke for-

tælling Mowgli. Her er ikke tale om et barn, 

der er vokset op i naturen eller blandt vilde 

dyr. Her er tale om et barn, der er vokset op 

i isolation, og som i lighed med andre isole-

rede naturbørn ikke har noget nævneværdigt 

sprog.

Den eneste, hun er sammen med, er mo-

deren, som synes at skabe tryghed for barnet, 

når hun leger med hende, hvad enten det 

er Kongens efterfølger eller Gemme. Og når 

hun med sit enkle sprog beder moren fortælle 

for hende, er det stumper af den gamle bør-

nesang Solen er så rød mor, der #yder ud til 

hende.

Pigen elsker den sang, når hun sidder ved 

ventilationsristen og lytter. Og stjernehimmel 

er så dejlig at se på. Det hedder: Pigen luk-

kede øjnene, og stjernerne lyste og glimtede. 

Der var så mange, at pigen blev rundtosset af 

at kigge på dem. 

Pigen kunne altid se mere med lukkede 

øjne end med åbne. Hvorfor? Nok fordi hun 

er lukket inde og må bruge sin indbildnings-

kraft.

Forbløffes af helhedens storhed

Problemet er bare, at mor hader den sang. 

Hun kan synge den, hvis det skal være, men 

Billednoveller – ja tak!
De to første titler i en ny serie af stærke fortællinger til unge giver gode oplevel-
ser.
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