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Oktober måned står for Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre i lit-

teraturkonferencers og litteraturprisers navn. 

Denne oktober var ingen undtagelse.

Igen i år havde "ere end 220 deltagere 

fundet vej til arrangementerne om litteratu-

rens ansigter, der sædvanen tro blev afviklet 

først i Jylland og siden i København. Årets un-

dertitel var Moderne børnelitteratur.

Konferencerne afholdes i 2017 i henholds-

vis Teatersalen i Billund Centret og i Køben-

havn på Vartov, dette traditionsrige og smuk-

ke hus beliggende lige over for Københavns 

rådhus.

I Billund bød foreningens formand Liselot-

te Hillestrøm konferencedeltagerne velkom-

men, hvorefter bestyrelsesmedlem Anette G. 

Andersen præsenterede dagens hovedtaler, 

som var forfatter med meget mere, Trine May 

(på Vartov var det faglig konsulent Kent Poul-

sen, som var dagens moderator).

Udsprunget af Big Five

Trine May skulle tale om den moderne bør-

nelitteratur med afsæt i 1967 og i, hvad hun 

kaldte Big Five, som jo egentlig er et begreb 

kendt af folk, der tager på safari, nemlig de 

store dyr: Elefanten, løven, næsehornet, bøf-

len og leoparden. Den engelske betegnelse 

har ikke noget med dyrenes størrelse at gøre, 

men er betegnelsen på de dyr, det er vanske-

ligst at nedlægge.

Trine May mener imidlertid noget andet 

med begrebet, nemlig de fem bøger fra 1967, 

som udgjorde et paradigmeskift på grund af 

udfoldelsen af det selvstændige, kompetente 

barn, et helt nyt og op$ndsomt sprog samt et 

spændende samspil mellem tekst og billeder i 

billedbøgerne. 

De "este ved efterhånden nok, hvilke bø-

ger det handler om, men lad os for god or-

dens skyld nævne dem: Lille Virgil af Ole Lund 

Kirkegaard, Snøvsen og Eigil og katten i sæk-

ken af Benny Andersen, Silas og den sorte 

hoppe af Cecil Bødker, Cykelmyggen Egon af 

Flemming Quist Møller og Halfdans ABC af 

Halfdan Rasmussen.

Det var nu ikke de bøger, der var i centrum 

i Trine Mays oplæg, men derimod den "od-

bølge af bøger, der udkom sidenhen.

Inden hun tog fat på dem, slog hun fast, 

hvad det var, den ”nye” børnebog præsen-

terede: At barndommen for det første er en 

værdifuld fase i menneskers liv, for det andet, 

at børn er børn, og endelig for det tredje, at 

børn kan se værdier og muligheder, som voks-

ne ikke kan få øje på. 

Overskrifter på årtierne

Trine May gennemgik herefter tiårene hver for 

sig og de generationer af forfattere, som man 

med føje kunne pege på, og hvor generati-

onsbegrebet ikke skal forstås alt for bogsta-

veligt. Samtidig er der jo det, at de forskellige 

forfattere skriver henover "ere årtier og derfor 

også i princippet i "ere genrer fra årti til årti. 

Den realistiske genre $k en grundig omta-
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Af Eiler Jensen

Årets konferencer om Litteraturens ansigter bød på spændende opl
overrækkelse.

I både Billund og Køben-

havn fulgte "ere end 100 

deltagere opmærksomt 

med i dagens program – 

på billedet ses halvdelen 

af deltagerne under Trine 

Mays indlæg i Billund.
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le, og det samme gjorde billedbøgerne – eller 

som Trine May kaldte dem Bøger med billeder, 

fordi det inkluderede "ere genrer, nemlig bil-

ledbøgerne, tegneserierne og det nye skud på 

stammen: Den gra$ske roman. 

Et begreb, som Trine May i denne del af sit 

foredrag trak frem, var multimodalitet, som 

hun beskrev, ikke blot var et udtryk for for-

skellige udtryksformer, men også de forskelli-

ge måder, disse udtryksformer spiller sammen 

og optræder på. 

Den sløjfe, Trine May bandt på sit foredrag, 

var den, at hvor dekaderne siden 1970’erne 

havde kunnet benævnes med en enkelt ho-

vedoverskrift: Socialrealisme (1970’erne), Den 

historiske børnebog (1980’erne), Den kom-

plekse børnebog (1990’erne), Den fantastiske 

børnebog (2000’erne).

Til sidst konkluderede hun, at her i 

2010’erne måtte man bruge den betegnelse 

om børnebogen, at dens udtryk er MANG-

FOLDIGHED. Eller som hendes netop udkom-

ne bog hedder: Ben i alle retninger.

Veloplagte bogpræsentationer

Konferencerne er igennem årene arrangeret 

i samarbejde med de tre forlag Gyldendal, 

Carlsen og Høst & Søn, som hvert år har bi-

draget med præsentationer af forlagenes ny-

heder. 2017 var ingen undtagelse.

Konferencedeltagerne blev i det følgende 

nærmest blæst omkuld med præsentationer 

af nyheder, der gav anledning til store for-

ventninger.

Dennis Glintborg, den nye markedschef 

for Gyldendal B&U, Carlsens nye forlagschef, 

Christian Bach og Høst & Søns nye marke-

tingskonsulent Lisa Gardum Andersen var 

både velforberedte og veloplagte, så det var 

en fornøjelse at se konferencedeltagernes bly-

anter og kuglepenne gløde.

Der kan $ndes links til de tre forlags 

præsentationer på foreningens hjemmeside 

www.kfplc.dk under fanen Konferencer. 

Endelig var det tid for uddelingen af Læ-

ringscentrenes Forfatterpris ved Edvard Peder-

sens Biblioteksfond, som generøst har done-

ret de 30.000 kr., der følger med prisen, og 

dermed gør den til en af de største børnelit-

terære priser i Danmark.

Som den vist eneste i landet blev prisen 

overrakt hele to gange; nemlig først i Billund 

og siden i København, anden gang ganske 

vist uden penge, men dog med blomster.

I 2017 gik prisen til både en forfatter og 

en illustrator, som således måtte dele den. Pri-

sen gik til forfatteren Tina Sakura Bestle og il-

lustratoren Anna Jacobina Jacobsen for deres 

smukke og mesterlige arbejde i forbindelse 

med bogen Hund.

Pris for traurig historie

I formand Liselotte Hillestrøms pristale lød det 

blandt andet sådan:

Pigen Rosa, som fortæller historien, bor 

sammen med sin mor og far og to kongepud-

ler. Faren forguder sine hunde, Rosa bryder 

han sig tilsyneladende ikke om. En aften kal-

Velbesøgte, gode arrangementer
pændende oplæg om moderne børnelitteratur, bogpræsentationer og pris-

anter og kuglepenne gløde. Med udgangspunkt i hver 

af de fem bøger, som 

udgjorde et paradigmeskift 

i 1967, førte Trine May 

grene op gennem årtierne 

til den moderne børnelitte-

ratur, vi kender i dag, med 

ben i alle retninger. 


