
Tirsdag den 11. oktober uddelte Kom-

munernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentre i forbindelse med konfe-

rencen Litteraturens ansigter Lærings-

centrenes Forfatterpris 2016. 

Med til prisen følger 30.000 kr., som 

generøst er doneret af Edvard Peder-

sens Biblioteksfond. Prisen gik til Jan 

Kjær for hans samlede forfatter- og il-

lustratorskab, symboliseret i serien No-

merne, der samtidig blev udnævnt til 

Årets serie.

Betty-bolsjer

I sin takketale sagde Jan Kjær blandt 

andet:

- Når man begynder at lave bøger, 

kan man godt have nogle fordomme 

om bibliotekarer. At de vil have alting 

på en bestemt måde. Det ville Merlin P. 

Mann og jeg gøre op med, vi ville gøre 

oprør mod normerne, da vi lavede Tay-

nikma-serien.

- Men næ, nej. Fordommene blev 

gjort til skamme, serien blev taget godt 

imod, så det var noget af en mavepla-

sker med det oprør.

- Jeg kender er passioneret skolebib-

liotekar, Betty, som går meget op i det 

danske sprog – det skal være korrekt. 

Børnene skal lære at skrive ordentligt. 

Sådan noget med at stave og sætte 

kommaer og den slags.

- Hun hader, når der er fejl i bøger 

– raser over forlagene, redaktørerne og 

manglende korrekturlæsning: Det er 

virkelig for galt!

- Derfor fandt hun på et tidspunkt på 

at uddele Betty-bolsjer. Hun tog bolsjer 

med i skole, og når en elev fandt en fejl i 

en bog, $k vedkommende et bolsje. Det 

gav motivation til at lede efter fejl, og 

der blev delt mange Betty-bolsjer ud. 

- Helt galt gik det en dag, da der i 

løbet af en enkelt time blev delt hele tre 

bolsjer ud til den samme elev for den 

samme bog.

- Det smitter af at møde den slags 

mennesker, og da jeg 

begyndte at skrive bø-

ger, tænkte jeg, at der 

i hvert fald ikke skulle 

deles Betty-bolsjer ud 

for mine bøger.

- Nu udgiver jeg 

jo bøger på mit eget 

forlag, og økonomien 

skal gerne hænge 

sammen. Derfor er det 

nærliggende at spare 

korrekturlæseren væk. 

Altså; hvor svært kan 

det lige være at klare 

det selv – hvis man bare læser det rigtig 

grundigt igennem? Men Betty…

Lyttet til kritikken

- Nu har jeg efterhånden været ude på 

mange skoler og mødt mange skolebib-

liotekarer, og mange af dem vil gerne 

give én gode råd med på vejen, og de 

er heller ikke bange for at give kritik og 

fortælle, hvad der ikke er godt.

- F.eks. har jeg fået at vide, at No-

mer-bøgerne er for høje. Jeg har fundet 

ud at, at det ikke er alle, der har billed-

bøgerne stående i ”bladre-krybber”, 

nogle har dem stående på hylder, og 

der passer Nomerne ikke i størrelsen.

- Der er også nogle, der har fortalt 

mig, at bøgerne er for tynde. Det skal 

ikke være sådan noget med 28 sider, og 

så er det overstået.

- Jeg siger tak for alle de mange, 

gode råd, jeg har fået – bibliotekarer 

er meget gavmilde – de har givet mig 

meget, og nu vil jeg gerne give noget 

tilbage. Jeg vil gerne give jer et eksem-

plar at min helt nye Nomer-bog, og jeg 

har skam lyttet til kritikken.

- Her er bogen, og som I kan se, er 

den lavere, så den passer ind på hylden, 

den er tykkere, så historien ikke holder 

så hurtigt op, og så ér den korrektur-

læst af en professionel korrekturlæser 

– to gange!

Derefter modtog alle konference-

deltagerne et eksemplar af bogen, som 

man må håbe bliver taget godt imod, 

og at der ikke bliver uddelt Betty-bolsjer 

for den.
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Prisvinder gav gaver
Jan Kjær var i gavehumør, da han modtog Læringscentrenes Forfatterpris 2016.


