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For fem år siden sad jeg i solskin på en græs-

skråning ved Vesthallen nedenfor den mægti-

ge fængselskolos i Horsens og snakkede med 

læringskonsulent Winnie Henriksen.

Det er ellers sjældent, solen skinner un-

der krimimessen, som har valgt at lade sig 

åbenbare på Maria bebudelsesdag, der som 

bekendt falder to uger før påske, men den 

skinnede i 2012, og Winnie Henriksen og jeg 

har været venner lige siden, selv om hun taler 

et sprog, jeg ikke helt forstår.

Målrettet undervisning

I 2012 så jeg skolekrimimessens spæde start 

– nogle ville kalde det ”opstart” – i form af 

en række boder inde i Vesthallen, hvor nogle 

lettere fejlplacerede elever kiggede ud på det 

show, som var i gang.

Senere gik skolerne solo og koblede sig på 

de voksnes forbrydelser dagen før, de fandt 

sted. Altså om fredagen. Her mødte jeg også 

Winnie Henriksen året efter på Byskolens af-

deling på Fussingsvej (et pistolskud fra selve 

fængslet) til en overvældende præsentation 

af, hvad der gemmer sig bag de pædagogiske 

ord, jeg ikke forstod.

Her var de forkølede boder a"øst af mål-

rettet undervisning i og undersøgelse af krimi-

nalitetens mange facetter. Naturligvis, tænkte 

jeg lidt forsinket. Det er jo sådan, det skal gø-

res! Krimi eller klima eller Kina. Der er til hvert 

emne altid en række døre, man kan åbne, og 

i dette tilfælde handler det f.eks. om tal og 

statistikker.

Hvorfor bliver man kriminel? Hvor bor 

de kriminelle henne? Skal man tilgive dem? 

Hvordan får man dem til at holde op? Er det 

samfundets skyld? Hvorfor er der fængsels-

præster? Hvad får de indsatte at spise? Og 

hvordan #nder man dem? 

Overvågning. Genkendelse. Spor. Bande-

krig. Afhøringer. Rapelling = "ugtforsøg. You 

name it! 

Emmer af liv og lærdom

Nu er de to krimimesser helt adskilt, og sko-

lerne kører deres eget løb med – for første 

gang – et obligatorisk forløb for alle kommu-

nens 7. klasser. Vejret (og humøret) er også 

bedre lidt længere henne på året. (Oppe i Aar-

hus var der ved samme tid den helt og aldeles 

lovlydige og indendørs skolebogsmesse.)

Nu er Winnie Henriksen jo ikke ene om 

det. Men hun er en slags børnekrimidronning, 

hvor den navnkundige Vibeke Johansen fra 

Horsens Bibliotek er alle krimimessers morder 

– undskyld; moder. I år inviterer skolekrimi-

messen i Horsens til et show, der må tage pu-

sten fra de "este. Heriblandt undertegnede.

Jeg kender fængslet fra de årlige voksen-

messer, men børn har en anderledes måde at 

gebærde sig på, de er mere urolige og op-

En fængslende skoledag – 
Børn & Bøgers udsendte har været til skolernes børnekrimimesse, hvor han lærte om blandt andet celledeling, rigtige anslag og 
ordrig generøsitet.

På børnekrimimessen 

foregår mange aktiviteter 

inden døre med at lære 

om identi#kation, interna-

tionalt politisamarbejde, 

narko, voldtægt og poli-

tihunde, men der er også 

udendørsaktiviteter som 

fange$ugt.
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#ndsomme (her ligger ordet ”innovativ” lige 

på tungen), og de fylder mere, når der er 850 

af dem (alle fra 7. klasse) plus lærere og mig. 

Hver kvadratmeter emmer af liv og lærdom. 

Cellerne er fyldt af spørgsmål og svar.

I dagens anledning har man opfundet et 

nyt begreb, som hedder ”celledeling.” Det vil 

sige, at eleverne roterer imellem de forskellige 

små rum, for at lære noget om identi#kation, 

internationalt politisamarbejde (in English) og 

prisen på det hele. Hertil narko, voldtægt og 

politihunde. 

Anslaget er vigtigt

Men i begyndelsen er ordet. 

Der skal skrives. Børnekrimi-

dagen er jo, som man kan 

regne ud, ikke kommet af sig 

selv. Cirka en måned er ble-

vet brugt rundt omkring på 

skolerne af de 40 klasser på 

at læse en novelle (af Marie 

Østergaard Knudsen) og selv 

bidrage med et forslag til en krimi i form af en 

indledning på omkring én sides (sorte) penge. 

Hertil føjes velkendte ord som genretræk 

og multimodalitet, og det er fortsat Rokovs 

plotmodel, som styrer. Et gennemgående, 

nyt tema for elevernes egne skriverier var or-

det ”generøs”, som ifølge Marie Østergaard 

Knudsen skulle sprede sig ned over teksterne.

De skulle være ordrige, omfattende = ge-

nerøse. Så kunne man altid forkorte og skri-

ve om bagefter. Men anslaget er vigtigt. Så 

skulle der også fyldes noget i de tildelte celler, 

og så var der en opgave i at præsentere en 

#lm-trailer.

Sidstnævnte er nok et af de steder, hvor 

eleverne overgår deres lærere, fordi de bedre 

 skoledag – Haps!
æret til skolernes børnekrimimesse, hvor han lærte om blandt andet celledeling, rigtige anslag og 

Opskrift på et gerningssted: 

En blodig håndvask, kon-

turerne af offeret, som nu 

er væk, og politiafspærring 

– her bevogtet af Mathilde 

Brun Neuman, hvis anslag 

til en krimi kan læses på 

næste side.

kender sproget med de hastige klip, de 

skæve vinkler, pudsighederne, de små 

doserede glimt af noget særligt, musik-

kens vælde og tempo, tempo, tempo. 

Det var i hvert fald "ot.

En forunderlig blanding

Hvad siger forældrene så til alt det? Winnie 

Henriksen kan besvare spørgsmålet ganske 

kort: De siger ikke noget.

Og her lægger børnekrimimessen sig i køl-

vandet af voksenkrimimessen, der også trives 

godt på en forunderlig blanding af uskyld, 

venlighed, samhørighed og godt humør. Vi 

er sammen om blod og mord, tortur og ond-

skab; men sig det ikke til nogen.

Opskrift på et gerningssted: 

En blodig håndvask, kon-

turerne af offeret, som nu 

er væk, og politiafspærring 

– her bevogtet af Mathilde 

Brun Neuman, hvis anslag 

til en krimi kan læses på 

næste side.

Winnie 

e spørgsmålet ganske 


