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Hvorfor bøger fra de varme lande? 
 

- af Vagn Plenge, indehaver af Forlaget Hjulet siden 1976 

- illustreret af to bogforsider 

 

”Her får vi ikke forklaret og analyseret udefra, her er vi midt i hvad det handler om.  

– journalist og forfatter Lone Kühlmann om litteratur fra de varme lande 

 
Kun ni måneder efter at en talibaner skød 

Malala i hovedet, stod hun i FN – dagen efter 

sin 16-års fødselsdag – og talte til 500 

ungdomsledere fra hele verden. Malala 

ønsker at hver eneste pige og dreng rejser sig 

og taler højt og frit for de millioner af børn 

som ikke kan komme i skole. ”Lad os tage 

vores bøger og blyanter. Et barn, en lærer, en 

blyant og en bog kan forandre verden,” sagde 

hun. 
 

Malala – pigen som kæmper med ord, af 

Karen Leggett Abouraya er en usentimental 

billedbog om denne tapre pige – modtager af 

Nobels Fredspris 2014 – og et vidnesbyrd om 

den magt som uddannelse har til at ændre 

livet for børn. Malala er naturligvis en ekstra-

ordinær pige. Men der er utallige stræb-

somme børn – og uselviske børn rundt om i 

verden, måske især i de fattigere og konflikt- 

eller katastroferamte lande. 
(fortsættes side 4)
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Hvorfor bøger fra  

de varme lande? 
 

(fortsat fra side 3) 

 

Det er kun en lille del af dem der er kommet 

til Danmark i de senere år. Det er alle disse 

børn og unge – og deres familier - jeg foreslår 

at børn i Danmark læser mere om, i form af 

billedbøger, eventyr og fiktion, men sandelig 

også om deres forældre og andre voksne 

omkring dem, som vi kan møde og blive 

kendt med gennem romaner, noveller og 

anden skønlitteratur. 
 

Det er historier med begivenheder, 

oplevelser, erfaringer og billeder som er 

anderledes end dem vi kender fra os selv, 

bøger med spændende, fascinerende miljøer 

og kulturer – og, ikke mindst, med mennesker 

af kød og blod i stedet for dem vi ser på TV 

og fotos i aviser: de navnløse ofre for skæv-

hederne i verden. Det er piger og drenge, 

kvinder og mænd med værdighed og styrke, 

med ambitioner og kulturelle værdier, som 

sætter dem i stand til ikke bare at leve og 

overleve under forhold som formentlig de 

færreste af os ville synes om eller kunne 

udholde, men som tilmed også kæmper for et 

bedre liv!  
 

Og, ikke at glemme, også de fester og ler og 

morer sig. Vi kan faktisk hente mange 

underholdende historier fra de varme,  

fattige lande med deres kulturelt rige 

mennesker.  
 

Blandt romaner fra Vestafrika kan jeg, som 

nogle få eksempler, nævne Aminata Sow 

Falls satiriske Tiggernes strejke fra det  

muslimske Senegal om de bedrestilledes 

hykleri, Ahmadou Kouroumas medrivende og 

indsigtsfulde Allah er ikke forpligtet, om 

børnesoldater under borgerkrigen i Liberia, 

samt Francis Bebeys indtagende barndoms 

skildring Regnbarnet eller hans Ashanti-

skønheden om politik og kærlighed i Ghana. 
 

 

 

Selv en kort billedbog eller et eventyr kan 

give vore børn positive modbilleder til det 

dominerende billede af håbløshed og  

mindreværd. Eventyrene viser at alle 

mennesker har de samme grundlæggende 

værdier og mål uanset deres kulturelle 

”overtøj”, eller hvad de kalder deres gud(er). 

Hvis ikke, hvorfor fortælles så så mange ens 

eventyr verden rundt og endnu flere med de 

samme temaer, det være sig folkeeventyr eller 

H.C. Andersens? 
 

Bøgerne er vigtige; for det er svært – tror jeg 

– at føle solidaritet og personlig omsorg for 

mennesker som man ikke kender noget til og 

ikke regner for en af os. Men i alle tilfælde, 

hvorfor ikke supplere undervisningsstoffet i 

bøger til bl.a. geografi og samfundsfag med 

fortællinger om individuelle mennesker, ikke 

mindst børn … og jeg mener ikke den 

kedsommelige, konstruerede type à la 

”Hassan – et barn i Marokko”, men fx 

ghaneseren Meshack Asares prisbelønnede 

bøger Sosus bedrift, om en drengs mod og 

handlekraft på trods af sit handicap, og 

Trommeslagerens hemmelighed, om Kwajo 

der må løse en række gåder for at få fat i 

asantekongens guldskat. 
 

Endnu et forhold er blevet vigtigt nu hvor vi 

har så mange børn fra andre kulturer og med 

anden hudfarve og navne: Synlighed! At 

disse børn kan genkende sig i de bøger de får 

læst eller selv læser, hvad enten hjemme eller 

i en undervisningssammenhæng.  
 

På et møde i København om børnebøger 

gjorde det et stort indtryk, da en sort kvinde 

blandt publikum fortalte at hendes datter på 4 

år kun ville tegne børn med lys hudfarve: Jo, 

for de er de flotte og mest rigtige! Moderen 

beklagede hvor svært det er at finde bøger 

med billeder af børn, som hendes datter kan 

spejle sig i. Det står ikke bedre til med bøger 

med arabiske børn. Alligevel er markedet for 

sådanne bøger åbenbart for lille i Danmark, 

for de større forlag som har midlerne, udgiver 

dem ikke.      
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Anna McQuinns bøger om Luna, som elsker 

at gå på biblioteket, at passe sin egen have 

m.m., er sådanne historier om en pige, som 

”tilfældigvis” er farvet (Forlaget Arvids). 

Men betyder dét at de kun er for farvede 

børn, som mange synes at mene?  
 

Betyder dette at bøgerne kun er for farvede 

børn, som mange synes at mene? ”Jamen, er 

bøger med hvide hovedpersoner da kun for 

hvide børn?” – spørger den britiske forlægger 
Verna Wilkins til svar i en artikel i Selskabet 

for Børnelitteraturs blad Klods Hans (nr. 2, 

2014). Hun udgiver bøger med sorte børn i 

almindelige hverdagssituationer for at afbøde  

netop det savn som denne sorte mor gav 

udtryk for.  
 

Verna fortsætter: ”Det er en myte  

at børn ikke hæfter sig ved farven... Vi 

belønner dem for at identificere farver fra de  

er helt små. Hvorfor skulle de pludselig blive 

 

farveblinde når de ser sorte mennesker? De 

bemærker farven, men kommenterer den  

sandsynligvis ikke fordi den er uden betyd-

ning, eller fordi vi voksne endnu ikke har lært 

dem racisme.” Og Verna citerer forlæggeren 

Ravi Mirchandani: ”At være farveblind 

handler ikke om tolerance. Tolerance handler 

om at lade mennesker være forskellige og 

anerkende at vi alle har forskellige historier.” 
 

Også mange af sydafrikanske Niki Dalys 

bøger kunne lige så godt handle om hvide 

danske børn som om sorte afrikanske, fx dem 

om Kwela Jamela, der lever sammen med 

sin mor og bedstemor, og som har det med at 

redde sig ud af pinlige situationer, eller Der 

var engang, om en piges vanskeligheder med 

at lære at læse, eller Drengen og bølgerne, 

om en drengs oplevelser på stranden – for 

blot at nævne nogle få. 
 

(fortsættes side 6)
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Hvorfor bøger fra  

de varme lande? 
 

(fortsat fra side 5) 

 

Både i Mari Groblers Gaver til Mor og i 

Polly Alakijas Fang den ged – om geden der 

laver ravage på et nigeriansk marked – lærer 

man at tælle fra én til ti og tilbage igen. 

Mama Panyas pandekager af Mary & Rich 

Chamberlin har ikke blot en opskrift på 

kenyanske pandekager, men implicit også en 

mulig forklaring på hvordan de fem brød og 

to fisk kunne bespise fem tusinde. Og Erik 

Madderns Døden i en nøddeskal bibringer 

fint en forståelse for hvorledes døden er en 

forudsætning for livet. Således kunne jeg 

blive ved… 
 

Det er en udbredt opfattelse at mindst 

hovedpersonen i en bog – om ikke flere – skal 

være dansk for at vores børn kan identificere 

sig med ham/hende, og derfor skal bogen 

være skrevet af en dansker, som jo kender til 

netop vores børns baggrund. Således blev der 

solgt 600 eksemplarer af en bog af en dansk 

forfatter om en dansk piges oplevelser i 

Indien sammen med en indisk pige.  
 

Samme år blev bogen Farligt venskab 

udgivet, men den er skrevet af den kenyanske 

forfatter Meja Mwangi, og dens to 

hovedpersoner er en britisk og en kenyansk 

dreng, så der blev solgt færre end 200 

eksemplarer af denne bog – i Danmark. 

Bogen havde fået den tyske børnebogspris 

som årets bedste, og i Sverige er der solgt 

1000 eksemplarer af den.  
 

I mellemtiden er denne situation yderligere 

forværret. Eksempelvis er der solgt knap 70 

eksemplarer i Danmark af den prisbelønnede 

brasilianske forfatter Ana Maria Machados 

bog Slavepigen fra den anden verden – og 

over 1000 eksemplarer i Sverige.  

 

 

 

Jeg kunne give mange flere eksempler på 

denne forskel, som jeg kun kan forklare med 

en større åbenhed i Sverige, en større 

interesse for at tilbyde svenske børn at læse 

om børn i andre lande og kulturer for 

derigennem at give dem andre oplevelser end 

de sædvanlige og udvide deres horisont med 

en større indsigt og forståelse. Skulle der 

være forskel på danske og svenske børn? 

Mon dog? En 12-årig pige jeg forærede 

Slavepigen, slugte straks bogen.  
 

Mit yndlingseksempel på den generelle 

vrangforestilling om hvad børn fængsles af 

og forstår, er bogen Øjne på verden, også af 

Ana Maria Machado – om en dreng som har 

levet i eksil med sine forældre. Tilbage i 

Brasilien har han fået en stedfar, og han er 

usikker på hvor han egentlig hører til.  
 

En populær dansk børnebogsforfatter 

anmeldte rosende bogen, men konkluderede 

alligevel at danske børn ikke ville kunne 

identificere sig med drengen. Da havde min 

kone læst den op for en 7. klasse med børn af 

immigranter og enlige danske mødre, og for 

første gang havde alle lyttet så intenst at den 

berømte knappenål kunne være hørt falde på 

gulvet. 
 

Som et studie af ”eksotiske børnebøger” 

konkluderede: Den verden som er fremmed 

og mystisk for børn er ikke den som børn i 

fremmede lande lever i, men de voksnes 

verden! 

 

……………………. 

 

Genvej til Udvikling forhandler et udvalg af 

bøger fra Forlaget Hjulet, jf. 

http://gtu.dk/blandede_u-

landhandel_2018.pdf - bøgerne præsenteres 

altid på en halv snes af de bageste sider i 

kataloget. 
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