
Af Gitte Frausing Det er en af landets største udgivere af børne- 

og ungdomsbøger, der står bag den ene af 

dette års andenpræmier, der venter to heldige 

�nalister – nemlig forlaget Alvilda.

Præmien består af et klassesæt af første 

bind i Mette Finderups nye serie A•S•P•E• 

og et besøg på skolen af forfatteren. Børn & 

Bøger er taget til København for at høre nær-

mere om den præmie, forlaget vil sponsorere, 

og hvorfor det netop blev denne. 

Om valget af præmie fortæller salgsan-

svarlig Amalie Karnøe:

Historisk fantasy

- Vi samarbejder med Boghandlerforeningen 

om projektet Verdensbogugen 2019 i slutnin-

gen af april. Det går ud på, at man i en lille 

uges tid kan få udleveret en specialudgave af 

bogen helt gratis i alle landets boghandler. 

- Og vi har valgt, at det skulle være 

A•S•P•E• af Mette Finderup, som i forvejen 

er en kendt og elsket forfatter. Hun udgiver 

på !ere forlag, og hos os er udkommet den 

populære serie af billedbøger om Lasse-Leif, 

som er for de små fra tre år og op. 

- Nu kommer så den nye serie om 

A•S•P•E•, som er for mellemtrinnet, og vi 

håber naturligvis, at den også bliver populær. 

Derfor var det oplagt at vælge den serie, og at 

det også skulle være den, der skulle gå til et af 

Årets Pædagogiske Læringscentre.

- Samtidig er Mette Finderup ofte ude på 

skoler, og vi ved, at hun er fremragende i den 

sammenhæng. Mette Finderup var da også 

med på ideen med det samme, da vi spurgte 

hende, om hun ville være ”præmie”.

Hvad angår bogen, som skolen vinder et 

klassesæt af, siger Amalie Karnøe:

- Serien om A•S•P•E• er fantasy og fore-

går i et magisk middelalderunivers. Den er 

som sagt for mellemtrinnet, det vil sige de 

9-12-årige, men indholdet er ret letlæst og så 

spændende, at det sagtens af læses af ældre 

elever, som ikke er så læsestærke.

Egenskaber efter terningkast

- A•S•P•E•, der er velegnet til både drenge og 

piger, er illustreret af Christian Guldager – og 

her er ikke tale om pusse-nusse-agtige bille-

der, nej, de er som seriens handling i øvrigt 

lidt rå og barske. 

Der er planlagt i alt seks bøger i serien. 

Den måske lidt mystiske titel er dannet af for-

bogstaverne fra de �re hovedpersoners nav-

ne: Alin, Silvius, Pilo og Ene.

- I hvert bind er det den ene af de �re, der 

er særligt i fokus. De har hver især nogle sær-

lige evner, som skal bruges, når de skal løse 

opgaverne på de særlige missioner, de bliver 

sendt ud på, fortæller Amalie Karnøe.

- Serien tager udgangspunkt i klassisk rol-

lespil, som Mette Finderup er kæmpe fan af. 

I denne serie har hun endda slået (rollespils)

terning om, hvilke evner og karaktertræk de 

Historisk fantasy og f
Til den ene af de to skoler, der vinder en andenpræmie i dysten om at blive Årets Pædagogiske Læringscenter, er der både bøger 
og forfatterbesøg i vente.
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Salgsansvarlig hos forlaget 

Alvilda, Amalie Karnøe, 

fortæller, at det var oplagt 

at vælge Mette Finderups 

nye serie A•S•P•E•, som 

er for mellemtrinnet, let-

læst, spændende og egnet 

for både drenge og piger. 
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�re børn – to drenge og to piger på 12-16 år 

– skulle have og ikke have!

Det er der kommet nogle lidt ”skæve” 

personer ud af. Eksempelvis kan ingen af de 

to piger læse, mens drengene kan, og det er 

den yngste af pigerne, som er gruppens al-

lermest drabelige kriger.

De øvrige tre er henholdsvis troldmands-

lærling med magiske evner, jæger og klatre-

tyv, men selvfølgelig har de også hver især 

andre egenskaber. 

Fællesskab gør stærk

- Hver af de �res sammensatte karakterer gi-

ver en helt særlig dynamik i gruppen. Og den 

er helt anderledes, end hvis det på forhånd 

var planlagt, hvem der skulle kunne hvad.

- De tilfældige terningkast har bevirket, at 

de er nødt til at samarbejde endnu mere for at 

kunne lykkes, siger Amalie Karnøe.

- Ingen af dem er superhelte, men tilsam-

men kan de alt. Det handler om venskab, om 

at tro på sig selv, og om at man i fællesskab 

kan være stærk og klare opgaverne – selvom 

det ikke altid går helt efter planen.

Undervejs, som handlingen skrider frem, 

bliver de �re ikke-superhelte trænet i deres 

særlige hovedegenskab af forskellige læreme-

stre, som skal sætte dem i stand til at løse nye 

opgaver.

Det er der kommet nogle rigtig gode og 

ikke blot spændende, men til tider også mor-

somme historier ud af, og det er det, der er 

meningen med at udgive bøger, understreger 

Amalie Karnøe, som slutter:

- Det er vigtigt, at ungerne synes, det er 

sjovt at læse. For os er det vigtigste at bidrage 

til at skabe læseglæde. At udgive bøger, der 

fænger, så den enkelte kan udvide sin hori-

sont. 

Historisk fantasy og forfatterbesøg
Til den ene af de to skoler, der vinder en andenpræmie i dysten om at blive Årets Pædagogiske Læringscenter, er der både bøger 

- Det handler om at skabe fascination. Det 

kan handle om zombier, superhelte, magi, dyr 

eller realisme, det er lige meget, bare det er 

gode historier, så børnene for en stund kan 

glemme virkeligheden.

Super spændende

Børn & Bøgers udsendte læste efter intervie-

wet den udvalgte titel i ét stræk og sad mod 

enden på kanten af stolen, så spændende 

blev det. 

Eleverne på den skole, som vinder denne 

præmie, kan godt begynde at glæde sig – 

uanset om de er til fantasy eller ej, for der er 

trods den indlagte magi tale om ”realistisk” 

fantasy i et univers, der virker troværdigt.

De forskellige egenskaber, der er i spil, gør, 

at alle vil kunne �nde noget at identi�cere sig 

med og spejle sig i. Samtidig kan det styrke 

selvtilliden og troen på egne evner, når det 

så tydeligt fortælles, at alle kan noget, der er 

brug for i fællesskabet.

Præmien består af et klas-

sesæt af den første bog 

i serien A•S•P•E•, der 

foregår i et magisk mid-

delalderunivers. Med til 

præmien hører et besøg af 

forfatteren Mette Finderup, 

som ofte er ude på skoler.


