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Hver dag pusler Herman rundt i sin have. Han vander, 
nipper visne blade af og passer sine jordbær, ærter og 
smukke blomster. Hermans have er lukket med to store 
låger, og ingen må komme ind, for Herman vil være i fred. 
En dag banker et væsen med grønne fingre på døren for 
at låne en cykel, men Herman er ikke interesseret i at låne 
noget ud. Flere væsner kommer forbi, og de har alle brug 
for hjælp, men Herman ønsker ikke at hjælpe og bygger 
i stedet et højt hegn rundt om haven. Jorden begynder 
at rumle og brage, og lydene bliver højere og højere …

Jorden går under – i en børnebog 

Forfatter Christine Lund Jakobsen og illustrator Zarah Juul har 
tidligere lavet billedbogen Lillebitte Lilli, der ligeledes er en 
farvestrålende børnebog med et stærkt budskab – dette videre-
fører de i Hermans have, der er deres første bog på Vild Maskine. 
Christine Lund Jakobsen vandt i 2011 Årets Danske Børnesang 
med Det klammeste jeg ved og debuterede som børnebogs-
forfatter i 2015. Hun er uddannet lærer og cand.it. og arbejder 
til daglig som koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester. 

Jorden eksploderer, og jordens hjerte forsvinder. Her-
mans have er blevet til en lille ø, der svæver rundt i det 
store univers. Noget mørkt med otte øjne nærmer sig – 
er det ven eller fjende? Kan jorden reddes og hvordan? 

Hermans have illustrerer, hvordan vi primært har øje for, 
hvordan vi adskiller os fra hinanden, frem for hvad der 
forener os som mennesker. Billedbogen tematiserer ang-
sten for det, vi ikke kender, og stiller spørgsmålet: Kan 
forskellighed være en resurse til gavn for alle?


