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Når man ser sig omkring i den kommunale verden og sko-

leverdenen, ser virkeligheden for de pædagogiske lærings-

centre i dagens Danmark, kan man nogle gange godt blive 

temmelig bekymret. Hvordan skal det nu gå alt sammen?

Budgetter beskæres, uheldige eller fatale beslutninger 

træffes, der er udfordringer med overgang til nyt biblioteks-

system, skoler lægges sammen, nye rutiner skal opøves, 

"ygtninge kommer til, man skal løbe stærkere og stærkere, 

alt er tilsyneladende under konstant forandring og opbrud.

Der er nok at være bekymret over, men jeg vil vælge at 

tænke positivt. For nogle gange kan man også blive glad helt 

ind i sjælen. Det bliver man, når man oplever, at der trods alt 

er plads til glæde og begejstring. 

Vellykket litteraturkonference

Selvom de trykte bøger har været spået at gå en snarlig 

”død” i møde, og selvom ressourcerne til indkøb er knappe, 

er der stadig et stort behov for dem, og interessen for dem 

blandt formidlerne er også stor. 

Det ser man i forbindelse med de mange bogmesser og 

litterære arrangementer, der afholdes rundt om i landet. Et af 

disse arrangementer er vores egen konference Litteraturens 

ansigter, som i oktober måned blev afholdt både øst og vest 

for Storebælt.

Som jeg skrev i forrige nummer af Børn & Bøger, var der 

igen i år rekordmange tilmeldinger. Flere end 120 deltagere 

fandt vej til Horsens, og 110 var med i København. Det blev 

to fantastiske dage!

Efter et indledende oplæg om digital litteratur, læselyst 

og dannelse tog de tre forlag, som konferencen afholdes i 

samarbejde med, over og præsenterede nogle af deres nye 

og kommende børnelitterære udgivelser – og det var vel at 

mærke de trykte bøger, det handlede om, de digitale er of-

test blot et supplement.

Forlagene havde også medbragt bøger til udstillinger, og i 

pauserne var der stor interesse blandt deltagerne for at nær-

studere og gå på opdagelse i de enkelte titler samt tale med 

forlæggerne. 

Bøger skaber glæde

Det var fantastisk at opleve den glæde og begejstring for bø-

ger, der så tydeligt var tilstede hos de voksne, der deltog i 

konferencerne. Men også hos børn skaber bøger glæde og 

begejstring.

De hygger sig, når de som små får læst op af de voksne, 

de hygger sig stadig, når læreren eller skolebibliotekaren læ-

ser op i skolen, og de hygger sig, når de selv sætter sig og 

læser en bog.

En travl og hektisk hverdag er realiteten for de "este bør-

nefamilier og de "este børn. Skoledagene er lange, der er 

SFO, fritidsaktiviteter, sport og måske også arbejde, der skal 

passes. Der er brug for et frirum og en stund til at puste ud.

Det frirum giver bogen som intet andet, uanset om læs-

ningen forgår derhjemme, på skolen eller andre steder, uan-

set om det er hverdag eller weekend, uanset om det er aften 

eller midt på dagen, uanset om man sidder eller ligger. Stress 

og jag bliver a"øst af glæde.

Så bøger er på ingen måde dømt ude, og "ere under-

søgelser viser, at de "este børn foretrækker at læse dem på 

papir – det er, som om det på en eller anden måde er med 

til at sætte hele den stemning, der er omkring fortællingen.

Er der noget så dejligt, som at se et barn fordybet i en 

bog? Se de skiftende ansigtsudtryk, som læsningen og bo-

gens handling skrider frem, opleve den varme, bogen tyde-

ligvis sender videre til sin læser. 

Det, er noget af det, der gør én allermest glad og varmer 

dybt i sjælen.

Grib en bog

Og lad os tage ved lære af børnene, vi voksne, politikere, le-

dere, lærere, bibliotekarer, forældre, bedsteforældre. Lad os 

%nde en bog, læse den højt eller læse den for os selv. Lad os 

fordybe os i en verden, der er større end vores. 

Lad os for en stund sætte farten lidt ned, glemme alle 

bekymringerne og alle dagligdagens udfordringer og i ste-

det %nde den indre glæde frem og lade op til morgendagens 

”kampe”.

Man 
bliver glad


