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F
orleden fik jeg en invitation til en konfe-
rence om ’børne- og ungdomslitteratu-
rens økosystem’. Lotte og Merete invite-
rede. De lovede foredrag af Anna, Stine,
Hanne, Maria, Mette, Nina og Trine. Det

skal nok blive godt. Men mangler der ikke
noget, tænkte jeg? Mænd!

Børnebogens hus har mange boliger. Teg-
nere og skrivere fordeler sig smukt på alle
etager, i luftige udestuer og i farlige kældre.
Her er kvinder, mus og mænd i skøn sam-
drægtighed. Enhver tilhænger af kønskvote-
ring ville fryde sig. Ungdomsboligen har nok
et lille overtal af kvinder, men til gengæld er
det også dem, der mest læser i bøgerne. Altså
pigerne! Men når vi når til den øverste etage,
afdelingen for analyse og formidling, er den
helt kønsgal. 

Man kan se det med sine egne øjne. Lad os

bare tage bibliotekerne. Fordi denne avis re-
gelmæssigt skriver om nye børne- og ung-
domsbøger, er der flittigt bud efter anmelde-
ren på landets biblioteker og skoler til at for-
tælle om årets udgivelser. For skole- og bør-
nebibliotekarer har ikke meget tid mere –
om overhovedet nogen – til at følge med på
bogmarkedet. 

Det hedder reformer. Engang hed det ned-
skæringer. Det er skammeligt! Under 10 pct.
af mine tilhørere er af hankøn. Hvorfor til-
trækker børnebogsverdenen så få mænd? Gi-
ver det ingen prestige? Hvad skal vi gøre ved
det? Eller skal og kan vi overhovedet gøre no-
get? Kvinder er jo gode nok! Det er bare et
problem for drengelæsere, og dem skal vi
passe godt på. Manu Sareen siger som be-
kendt om børnelitteratur af danske forfat-
tere med anden etnisk baggrund, at hvis det
skal være et spejl af samfundet, så har vi et
problem. Præcis det samme kan vi sige, når
vi ser på den etage i børnebogens hus, hvor
formidlerne og forskerne bor. 

DET ER SÅ populært at sige, at drenge over en
vis alder ikke gider læse. Men har man for al-
vor gjort et forsøg på at forstå, hvorfor de ik-
ke gider læse? Måske fornemmer drengene,
at der venter endnu en omgang snak, følel-
ser og bløde værdier. Måske har drengene

ikke opfattet, at der er et utal af brandgode,
rå og beskidte historier for dem. Af forfattere
som Daniel, Glenn, Benni, Henrik, Peter og
naturligvis Kenneth Bøgh Andersen. Og at
der er flere humorfyldte, småanarkistiske til-
tag i læseretningen lige fra Orlaprisen – den
eneste pris, der har rigtig respekt hos børn
og unge! – til sites som den, der redigeres af
en vis Boris Boggnasker fra Odense. 

En snedigere vej er, at man simpelthen for-
byder drenge over 12 år at læse bøger, så skal I
bare se løjer og læselyst.

I VIRKELIGHEDEN er nogle af de allerbedste
drengebøger skrevet af en pige! Katrine Ma-
rie Guldager laver en letlæst serie for forlaget
Carlsen om den overvægtige bondedreng
med de tunge øjne, Frantz, og hans umage
ven og slagsbror fra storbyen, den mynde-
tynde Karl med arret. Rasmus Bregnhøi teg-
ner til. I de første bind bestiller drengene
stort set ikke andet end at slås. Nu er de ble-
vet gode venner. Så gode, at de kan strejfe fø-
lelser med hinanden. Men først efter et blåt
øje kommer klarsynet. Sådan er pointen. 

Det er forfriskende set, anderledes formu-
leret og ualmindelig frækt fundet på. Tag
den, piger! Men én knytnæve gør jo ingen
sommer. 
steffen.larsen@pol.dk

Måske fornemmer drengene, at der venter endnu en omgang snak, følelser og bløde værdier. 
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N år mor råber højt af Ib, lyder det
som en skarp kaglen i den næ-
sten syv år gamle drengs ører.

Når de spiller rundbold i idrætstimer-
ne i skolen, fortrækker han helst til toi-
lettet, hvor han kan være alene uden
klassekammeraternes råb og tramp og
uden at frygte slag fra boldtræet. 

Og når han cykler ud i skoven om ef-
termiddagene for at gå sig en tur selv,
værner han sig så grundigt imod at få
kogler i hovedet, at han er tegnet med
en udfoldet paraply i hånden på det bil-
lede i den bog, norske Lisa Aisato har
skrevet og illustreret om ham. 

’Ib er et æg’, hedder den fine historie,

som for børnehavebørn meget konkret
fortæller, hvordan det er at være et barn
så skrøbeligt som en æggeskal. Med
voksensprog kan man kalde sådan en
forsigtig, støjskær, frygtsom og bekym-
ret dreng som Ib særligt sensitiv, intro-
vert eller måske bare stille. Ibs forfatter,
Lisa Aisato, giver
ham lov til at væ-
re, som han er,
men fortæller
samtidig, hvor-
dan Ib får det bed-
re og lettere, da
han får en nær
ven. 

Hun hedder Sif
og er en summen-
de livsglad danse-
bi, der kan få Ib til
at slippe frygten, og den udvikling skil-
dres med stor ømhed og herlig forund-
ring på det ene elegant farvede opslag
efter det næste. Gråblåt, lyst grønt, gul-
hvidt, orangesort og violet er farverne,
der dominerer baggrunde på de enkel-
te opslag med det dejlige æggehoved Ib
i centrum. 

Med sit tema om at være blandt de
følsomme børn er 32-årige Lisa Aisatos
bog oven i købet både aktuel og ret sjæl-
den. 
DORTE HYGUM SØRENSEN
dorte.hygum@pol.dk

Gråblåt, lyst grønt, gulhvidt,
orangesort og violet 
dominerer bogen om det
dejlige æggehoved Ib. 

Skrøbelig som en æggeskal

IB. Lidt følsom har man vel lov at være ... Tegning: Lisa Aisato


