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Præsentation
 

 

 
Forlaget Vild Maskine er et forlag stiftet i 2014, hvis speciale er at udgive bøger, der 
både kan benyttes i undervisningssammenhæng og som selvlæsning. Indtil videre har 
alle vores bøger fået overvældende flot modtagelse i alle relevante medier. Dette ma-
teriale skulle gerne være en hjælp og en inspiration til, hvordan man som dansklærer 
kan benytte bøgerne i undervisningen, samt gøre jer klogere på, hvem vi er, og hvad 
vi udgiver.

Vild Maskine udgiver kun en vis mængde bøger om året, idet vi er meget selektive 
omkring, hvad vi udgiver. Tingene arbejdes grundigt igennem, inden de sendes ud, 
så I kan være sikre på, at en bog fra Vild Maskine altid er af højeste kvalitet. Neden-
for har vi samlet nogle udtalelser, der viser, hvad andre mener om os.

I dette første undervisningsmateriale har vi fokuseret på billedbøgerne Træhulen og 
Pigen med de ravgyldne øjne. Vores bøger Miraklernes Tid, Træhulen og Fuck Off 
/ I Love You findes allerede i klassesæt på flere CFU’er rundt omkring, samt som 
informationseksemplarer på jeres lokale CFU.  

Mads Heinesen 
Forlægger og stifter, Vild Maskine  

 

“Ros til det lille, nye forlag – Vild Maskine – 
som på smukkeste vis med denne udgivelse vis-
er vejen, hvad angår nordiske udgivelser, som 
blev højlydt efterlyst på den netop afviklede 
bogmesse i Bologna. Lykke til!” Tidsskriftet 
Børn & Bøger

“Bogens opbygning [Fuck Off / I Love You, 
red.] er fremragende og man læser med stor 
spænding helt til sidste side for at få svaret på, 
hvad der virkelig skete… udgivet på et af de 
små forlag: Vild Maskine, der indtil videre ikke 
har mange udgivelser bag sig, men et forlag 
der satser på stærke ungdomsbøger. Det bliver 
spændende at se, om de kan holde niveauet.” 
Bodil Christensen, Bogbotten.dk

Andre om forlaget

“Et af de nyeste danske forlag, og når man kigger 
på deres aktuelle og kommende udgivelser, tegner 
det rigtig godt – masser af kvalitet og alsidighed.” 
Berlingske

“Når man er forfatter, er det guld værd at møde 
forlag, der virkelig brænder for ens udgivelser, og 
som ikke bare stryger forfatteren med hårene, men 
som også yder modstand og giver sig fuldt ud for at 
ens bog skal blive så god som mulig. Vild Maskine 
er et sådant forlag.” 
Lars Mæhle, prisbelønnet forfatter, der udgav  
Fuck Off / I Love You på Vild Maskine 
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Aktiviteter 
1. Forforståelse (5 minutter)
• Del bøgerne ud i klassen, eller sæt børnene tæt omkring dig, så alle kan se dit eksemplar af bogen.  
• Tal om bogens titel og billedet på forsiden. 
• Hvad tror I bogen handler om? 
 
2. Læs historien højt, eller lad børnene læse en side højt hver (10 minutter). (Der er 23 sider med   
 tekst, nogle med mere tekst end andre) 
 
3. Samtale i plenum (20 minutter)
• Tal om historien. Hvad synes I den handler om?
• Hvad undrede jer i historien? Var der noget, I ikke forstod?
• Hvad lagde I særligt mærke til?
• Hvad synes I om historien?
• Hvad synes I om billederne?
• Hvorfor tror I historien hedder Træhulen?
• Lillebroren er meget optaget af sin storebror. Hvorfor tror I han er det? 
• Hvorfor tror I lillebroren beslutter sig for at bygge en træhule i starten af historien? 
• Hvorfor tror I lillebroren syntes, det var den bedste sommer nogensinde, da de byggede træhulen? 
• Hvorfor tror I, at storebroren ikke kommer op i træhulen sommeren efter? Og hvorfor tror I, at han   
 siger til sin lillebror, at han er for lille til at lege med ham og hans venner?
• Hvad betyder det at vokse fra hinanden? 
• Får vi at vide, hvad personerne tænker eller føler? Hvordan kan vi tolke det?
• Storebroren kommer op i træhulen, da strømmen er gået. Hvorfor tror I, at han pludselig beslutter   
 sig for det?
• De to brødre er vokset fra hinanden i historien. Tror I, det er muligt, at de senere hen i livet ”vokser   
 sammen” igen?
• Læs igen den side højt, hvor strømmen går, og naboerne kommer ud på gaden. Hvorfor tror I, at de   
 griner, vil lege skjul og tilbyder is?
 

Undervisningsforløb til den  
prisbelønnede billedbog 

Træhulen  
 
Tekst: Andrew Larsen, illustration: Dušan Petričić
Målgruppe: 1.-2. klasse 
Lavet af Caroline Erritzøe, Vild Maskine
Forløbet tager 2 x 45 minutter. 

Andrew Larsens bog Træhulen handler om søsk-
ende, der vokser fra hinanden. I starten af historien 
hører vi om, hvordan en lillebror og en storebror 
bygger en træhule sammen i baghaven til deres nye 
hus. De to brødre passer godt på hinanden, spiller 
spil, læser tegneserier og kigger på stjernerne oppe fra hulen. Sommeren efter føles alting anderledes. Storebror 
leger nu kun med sine egne venner, han inviterer ikke lillebror med i legen, og lader ham næsten aldrig komme 
ind på sit værelse. Lillebror er efterladt til sig selv, men en aften sker der noget. Lyset går i hele byen, og plud-
selig er der nogen, der banker på ved træhulen. Det er storebror, der vil ind og lege. 
Træhulen er en fortælling, der handler om, når søskende vokser fra hinanden. Ofte er det den yngste i søskende-
flokken, der står alene tilbage, når den/de ældre søskende gennemgår en frigørelsesproces og hellere vil lege 
med sine egne jævnaldrende venner. Bogen lægger op til diskussion og refleksion omkring, hvordan det kan 
opleves, når man vokser fra noget eller nogen.  



4. Med din sidekammerat (10 minutter)
• Fortæl, hvad der sker i historien fra start til slut. 
• Hvor lang tid går der fra historiens begyndelse til dens slutning? 
• Hvad føler personerne i historien? Hvad siger teksten? Hvad siger billederne?
• Hvad tænker du om slutningen? Går det hele, som det skal? 
• Hvordan har lillebroren det med storebroren
 – i begyndelsen? 
 – i midten?  
 – i slutningen? 

5. Skriv i dit kladdehæfte (15 minutter)
• Hvad er forskellen på at være lillebror, storebror, lillesøster, storesøster og enebarn? Hvad er du selv?   
 Tror du, det er lettere at være det ene end det andet?
• Udfyld et personkort: Tegn lillebroren og storebroren og skriv ord rundt om, der fortæller, hvordan   
 personen er.
• Træhulen er skrevet ud fra lillebrorens perspektiv. Forestil dig, at du er storebroren. Beskriv den sommer,  
 hvor du ikke kommer i træhulen længere. Hvorfor trækker du dig væk fra din lillebror, hvorfor vil du kun  
 være sammen med dine egne venner, og hvorfor må din lillebror ikke komme ind på dit værelse mere? 
• Forestil dig, at du er storebroren i den del af historien, hvor strømmen er gået. Hvad tænker du, og   
 hvorfor beslutter du dig for at klatre op til din lillebror i træhulen?
• Kan du huske, om nogen nogensinde er vokset fra dig? Beskriv hvordan det føltes, og hvorfor du tror,  
 personen voksede fra dig.
• Kan du huske, om du nogensinde er vokset fra nogen eller noget? En person, noget legetøj eller en   
 hobby? 
• Er du nogensinde ”vokset fra” noget eller nogen, fordi du var bange for, at dine venner ikke ville   
 synes om det eller dem? Beskriv det i dit kladdehæfte. 
• Forestil dig, at lyset er gået ud, og du kan gøre, lige hvad du vil. Uden at tænke på hvad andre mener  
 om dig. Hvad ville du gøre? 
• Tegn en træhule. Inde i træhulen skal du tegne eller skrive de ting, som du er vokset fra.

6. Interview hinanden (15 minutter)
• Tal om, hvordan man laver et interview. Brug hv-ord. 
• Forestil dig, at du kunne interviewe storebroren. Hvad ville du spørge ham om? Nedskriv ti spørgsmål.
• Stil dine spørgsmål til din sidemakker. Din sidemakker forestiller sig, at han/hun er storebroren fra   
 bogen. 
• Forestil dig nu, at du kunne interviewe lillebroren. Hvad ville du spørge ham om? Nedskriv ti spørgsmål.
• Stil dine spørgsmål til din sidemakker. Din sidemakker forestiller sig, at han/hun er lillebroren fra bogen.
 
7.       Billedbogsøvelse (15 minutter)
• Tal om billedbogsgenren. Hvad indeholder en billedbog? Hvordan kan man fortælle en historie, når  
 man både må bruge billeder og tekst? 
• Lav din egen billedbog. Skriv og tegn om engang, du oplevede at vokse fra noget eller nogen.
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Forfatteren af Træhulen fortæller 
Andrew Larsen har forfattet denne tekst med henblik på udgivelsen  
af Træhulen i Danmark, idet han er af dansk oprindelse. 

Da jeg var lille, plejede mine 
brødre og jeg at bruge en del 
af sommerferien i mine bed-
steforældres hytte på landet 
ved Quebec. Deres hytte var 
beliggende på en skovklædt 
bakke ved en lille, stille sø. 
Stedet var kun tilgængeligt 
med båd. Der var hverken 
rindende vand eller elektric-
itet. Det var et rent paradis.

Mine bedsteforældre kom til 
Canada fra Danmark i 1928, 
kort efter de blev gift. Jeg el-
skede dem højt. De skilte sig 
ud fra mængden. De gjorde 
ting på deres egen måde. I 
aftenstunderne i hytten spil-
lede vi puk, læste, tegnede 
og snakkede. Somme tider 
fortalte mine bedsteforældre 
os historier fra den verden, 
de havde ladt bag sig, da 
de forlod Danmark. Min 
bedstefars far, Knud Erik 
Larsen, var en anerkendt 
maler. Min bedstefar var 
en alvorlig mand, og min 
far var ligesådan. Som lille 
forundrede det mig, at der 
rent faktisk var en kunstner 
i familien. Det betød ikke 
noget, at min oldefar levede 
for længe siden og langt væk. 
Det gjorde det muligt for 
mig at tro på, at jeg måske 
også kunne blive kunstner 
en dag. 

Mine brødre og jeg brugte 
tiden ved hytten med at 
svømme i søen, udforske og 
tage på eventyr. Som den 

Andrew Larsens oldefar, den anerkendte 
maler Knud Erik Larsen, hvis malerier 

hænger på flere museer i Danmark. 

yngste af tre brødre blev jeg 
ofte holdt uden for de bedste 
eventyr. Jeg blev ofte ladt 
alene tilbage. Jeg plejede at 
tænke, at hvis vi havde en 
træhule, ville os tre brødre 
bruge al vores tid sammen. 
Jeg tænkte, det kunne blive 
vores eget lille fristed. Des-
værre var vi ikke den slags 
drenge, der byggede ting. 
Vi drømte kun om at bygge 
ting.

Da jeg blev ældre, byggede 
jeg endelig en træhule. 
Jeg byggede den ud af ord. 
Træhulen er inspireret af 
relationen til mine brødre. 
Den er også inspireret af det 
store strømsvigt, der fandt 
sted over en stor del af Nord-
amerika i sommeren 2003.

Strømsvigt er ekstraordinære. 
De tvinger os til at vende os 
væk fra hverdagens distrak-
tioner og mod hinanden i 
stedet. De bringer familier 
og naboer tættere sammen. 
Strømsvigt minder mig om 
dengang, jeg var lille, og var 
i mine bedsteforældres hytte. 
Vi havde ingen elektricitet. 
Vi havde kun hinanden. 

Jeg ville ønske, at mine bed-
steforældre Ebbe and Greta 
Larsen stadig var i live og 
kunne se Træhulen udkom-
me i Danmark. De ville være 
stolte. For dem ville det føles
som at komme hjem.

Andrew Larsen. 

Andrew Larsen og Dušan Petričić, Træhulen, oversat fra engelsk af Mads Heinesen og Arko Højholt efter  
In the Tree House. 32 sider. 2. oplag. Hardback, vejl. pris 229,95 inkl. moms (183,96 ekskl. moms).  
Udkom 6.maj 2015 og kan købes hos alle landets boghandlere. ISBN: 978-87-992-0265-2  
Læs mere her eller scan QR-koden: http://www.vildmaskine.dk/andrew-larsen/ 



Til læreren, mål for undervisningen (i forhold til Fælles Mål for faget dansk, 2014)  

Kompetencemål 
• Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.
• Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
• Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
• Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

Færdigheds- og vidensmål 
Afkodning
• Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert. 
• Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler. 
• Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet.

Oplevelse og indlevelse 
• Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling.
• Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder.
• Eleven kan følge forløbet i en fortælling.
• Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning.

Undersøgelse
• Eleven kan få øje på sproglige træk.
• Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler.
• Eleven kan udpege centrale elementer.
• Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring.

Fortolkning 
• Eleven kan finde hovedindhold.
• Eleven har viden om hovedindhold.
• Eleven kan deltage i enkel fortolkning.
• Eleven har viden om metoder til enkel fortolkning.

Vurdering 
• Eleven kan tale om teksters temaer.
• Eleven har viden om teksters typiske temaer.
• Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten.
• Eleven har viden om måder at begrunde sin opfattelse på.

Perspektivering 
• Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv.
• Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med egne oplevelser.
• Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv.
• Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med andres liv.

Tekstforståelse
• Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet.
• Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur.

Sammenhæng 
• Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer.
• Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser.
• Eleven kan forholde sig til tekstens emne.
• Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål.
• Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Fremstilling
• Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.



• Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og bil- 
 lede.
• Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning.
• Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster.

Forberedelse 
• Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen.
• Eleven har viden om måder til at skabe forforståelse.
• Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier.
• Eleven har viden om enkle førlæsestrategier.

Dialog 
• Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
• Eleven har viden om turtagning.
• Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde.
• Eleven har viden om enkle samtaleformer.

Læringsmål 
• Eleven kan forklare hovedpersonens handlinger samt forholde sig til bogens illustrationer. 
• Eleven kan perspektivere tekstens temaer, og drage sammenligninger til egne oplevelser og følelser. 
• Eleven kan drage sammenligninger mellem teksten og virkelige hændelser.
• Eleven kan samtale om teksten ud fra umiddelbar oplevelse.
• Eleven kan genfortælle historiernes handling.
• Eleven kan forberede og gennemføre et interview. 
• Eleven kan lave en billedbog med få genkendelige genretræk.
• Eleven ved, hvad der kendetegner billedbogsgenren.
• Eleven ved, hvordan man kan tolke billeder og tekst og samspillet mellem dem.
• Eleven ved, hvordan man karakteriserer personer og beskriver miljø i en billedbog. 

Læringsmål i børnehøjde 
• Du kan forklare, hvorfor bogens hovedperson gør, det han gør. 
• Du kan fortælle, hvad der sker ved at se på tegningerne. 
• Du kan udtrykke dig via tegninger. 
• Du kan fortælle om noget, du har oplevet eller følt, som minder om det, lillebroren i bogen har oplevet. 
• Du kan lave et interview. 
• Du kan lave en billedbog på en måde, hvor det er tydeligt, at det er en billedbog. 
• Du kan sætte dig ind i, hvordan det kan føles, at vokse fra nogen eller blive vokset fra.
• Du ved, hvad der er særligt ved genren billedbøger.
• Du ved, hvordan billedbøgernes tekst og billeder taler sammen.
• Du kan fortælle, hvordan du oplever billedbogen.
• Du kan leve dig ind i bogens personer.
• Du kan beskrive bogens personer.
• Du kan genfortælle historiens handling.

   
Da CFU i Herning/Aarhus indkøbte Træhulen til 
udlån til indskolingen, lød konsulenten Irene Mari-
anne Skovsted Pedersens vurdering således: 

“der er tale om et helt nyt tema, som jeg ikke kan 
huske, at jeg er stødt på før. Den omhandler det at 
have søskende og dét med, at ens bror nærmest kan 
blive fremmed for én, mens man vokser op. Meget af 
historien er fortalt i billederne, som ikke står i teksten, 
og dermed kan bogen bruges som begyndelsen til 
elevernes arbejde med at lære at læse mellem  
linjerne i de små klasser.”

 
Omtale af Træhulen  

“der er en fin filosofisk vinkel over historien, der 
bliver flot formidlet i tegningerne og de blide 
farver.” ★★★★ Steffen Larsen, Politiken

“Den prisbelønnede billedbog fra Canada tegner et 
meget fint portræt af det at blive større, at vokse ud 
af noget og ind i noget andet. Og så taler den til fas-
cinationen af hulebyggeri, som legebørn i alle aldre 
kan være ramt af.” ★★★★ Nordjyske Stiftstidende



  

Undervisningsforløb til billedbogen 

Pigen med de ravgyldne øjne 
 
Målgruppe: 3. - 4. klasse
Lavet af Caroline Erritzøe, Vild Maskine
Forløbet tager 2 x 45 minutter. 

Lissie Lundhs bog om Pigen med de ravgyldne øjne 
er en fortælling om en forældreløs pige, der bor i et 
stort hvidt hus. Pigen savner sin mor frygteligt, og i sin 
længsel forsvinder hun ind i sig selv og bliver mere og 
mere gennemsigtig. Gennem den varme relation til en 
gråspurv helbredes pigen dog langsomt fra sit savn, og 
da en kvinde pludselig dukker op i huset og tager hende 
med sig, er det, som om hun kommer tilbage til livet. 
Pigen med de ravgyldne øjne er en bevægende 
fortælling, der omhandler et ulykkeligt emne. Nemlig 
børn, der mister eller bliver forladt af deres forældre. 
Det kan derfor kræve en gennemlæsning og udvælgelse 
af opgaverne fra lærerens side, hvis man er vidende om, 
at en eller flere af eleverne vil blive ekstraordinært påvir-
ket af bogens temaer.  

Aktiviteter 
1. Forforståelse (5 minutter)
• Del bøgerne ud i klassen, eller sæt børnene omkring dig, så alle kan se dit eksemplar af bogen.  
• Tal om bogens titel og billedet på forsiden. 
• Hvad tror I bogen handler om?  

2. Læs historien højt, eller lad børnene læse en side højt hver (10 minutter). Der er 14 sider med tekst.  

3. Samtale i plenum (20 minutter)
• Tal om historien. Hvad tror I den handler om?
• Pigen med de ravgyldne øjne savner sin mor. Hvad tror I, der er sket med moren? Tror I, pigen kommer 
 til at se hende igen?  
• Hvad tror I, det er for et slags hus, pigen bor i, og hvorfor tror I, hun bor samme sted som veninden   
 Emma? 
• Pigen kan flyve og blive usynlig. Hvordan synes I, at dette passer ind i historien om pigens sinds-  
 tilstand og længsel efter moren? 
• Er det en god ide, at pigen kigger så meget på billedet af sin mor og tænker så meget på hende?  
 Hvorfor er det godt, hvorfor er det skidt?
• Pigen har glemt, hvordan hendes mor ser ud, fordi det er lang tid siden, hun har set hende. Diskuter,  
 om I kunne glemme, hvordan jeres mor ser ud.
• Tal om, hvorfor pigen idealiserer sin fraværende mor og drømmer om, at hun har silkekjole på, en   
 fugl i hånden, kan svæve osv.
• Læs igen den side højt, hvor pigen møder gråspurven i rosenbusken. Hvad tror I pigen mener, når   
 hun taler om vinden?
• Hvorfor tror I, at pigen hjælper fuglen, og hvorfor tror I, at fuglen hjælper pigen? 

4. Med din sidekammerat (10 minutter)
• Hvorfor tror I, at forfatteren har valgt, at pigen ikke har et navn, selvom veninden Emma har et? 
• Historien har en åben slutning. Det vil sige, at forfatteren lader det være op til jer, som læsere, at finde  
 frem til den slutning, I mener, er bedst i sammenhængen. Opfatter I slutningen sådan, at det er moren,  

Pigen med de ravgyldne øjne, skrevet af Lissie Lundh, 
illustreret af Frederikke Lange. Hardback, 28 sider, 

vejl. 199,95 kr. (159,96 kr. ex moms) ISBN: 978-87-
992026-9-0. Udkom 5. dec. 2015 på Vild Maskine. 

Bogen er støttet af Statens Kunstfond. 

 
     



   

 der henter pigen, eller at det er en pleje- eller adoptivmor? Prøv at begrunde jeres opfattelser. Synes I,  
 det er en lykkelig slutning?
• I øjeblikket kommer der mange uledsagede flygtningebørn til Danmark og Europa. Nogle af dem har  
 en mor i det land, de er flygtet fra, andre har ikke. Kan I se nogle lighedspunkter mellem disse børn og  
 Pigen i historien? 

5. Skriv i dit kladdehæfte (15 minutter)
• Når du hører historien, hvad føler du så? Lav en liste med ord, der beskriver dine følelser.
• Har du nogensinde savnet nogen eller noget så meget, som pigen savner sin mor? Beskriv det, du   
 savnede, og hvordan det føltes. 
• Pigen i bogen mangler sin mor, og man hører heller ikke om hendes far. Hvordan tror du, det er,   
 ikke at have nogle forældre? Beskriv det i dit kladdehæfte.
• Udvælg den af tegningerne i bogen du bedst kan lide, eller en tegning du undrer dig over. Skriv hvorfor  
 du har valgt denne tegning.
• Tegn en tegning, der bedst muligt viser, hvordan ensomhed ser ud for dig. 

6. Interview hinanden (15 minutter)
• Tal om, hvordan man laver et interview. Brug hv-ord.
• Forestil dig, at du kunne interviewe pigen. Hvad ville du spørge hende om? Nedskriv ti spørgsmål.
• Stil dine spørgsmål til din sidekammerat. Din sidekammerat forestiller sig, at han/hun er pigen fra   
 bogen.
 
7.  Skriveøvelse (15 minutter)
• Tal om brevgenren. Hvordan starter og slutter man et brev. Hvilket sprog bruger man? 
• Pigen med de ravgyldne øjne rejser i slutningen af bogen væk fra sin veninde Emma. Skriv et brev til  
 Emma, hvor du forestiller dig, at du er pigen. Hvad er der sket, siden du tog afsted? Hvor er du, og hvor- 
 dan har du det?

Ekstra opgaver 
• Skriv en historie på én side, der handler om et barn, der ikke har nogen forældre. Hvorfor er  barnet   
 forældreløst? Hvor er forældrene? Hvor bor barnet? Hvad føler barnet? 

 Lyt til Den lille pige med svovlstikkerne af H.C. Andersen her:  
 Scan QR-koden eller indtast link: https://www.youtube.com/watch?v=iXJLb6Sp4dc 
• H.C. Andersens (1805-1875) eventyr Den lille pige med svovlstikkerne har samme tema som Pigen med  
 de ravgyldne øjne: En ensom pige som ikke har en (nærværende) mor. Prøv at finde ligheder og for-  
 skelle mellem de to historier. Overvej, hvilke forskelle, der har noget at gøre med, at H.C. Andersens  
 historie blev skrevet i år 1845, mens Pigen med de ravgyldne øjne blev skrevet i år 2015. 
• Pigen hos H.C. Andersen er sulten, fattig og hun fryser, mens pigen fra Pigen med de ravgyldne øjne  
 har både tag over hovedet, mad og tøj. Overvej, om dette har noget at gøre med, at Danmark har fået  
 en velfærdsstat. Men overvej også, om de to pigers savn og ensomhed er den samme dengang som nu.  
 Prøv at finde steder i de to historier, hvor dette fremgår.



Mål for undervisningen (i forhold til Fælles Mål i faget dansk, 2014) 
Kompetencemål 
• Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. 
• Eleven kan læse mellem linjerne. 
• Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer. 
Færdigheds- og vidensmål 
• Afkodning: Eleven kan læse tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert. Eleven har viden om regler for  
 sammensætning af ord. 
• Oplevelse og indlevelse: Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning  
 og tegning.  
Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
• Undersøgelse: Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger. Eleven har viden om  
 personkarakteristik.
• Fortolkning: Eleven kan forklare sin tekstforståelse. Eleven har viden om sammenhæng mellem   
 virkemidler og budskab i tekster.
• Vurdering: Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning. Eleven har viden om for-  
 tolkningsmuligheder.
• Perspektivering: Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv. Eleven har viden om måder til at  
 sætte tekster i et tidsperspektiv på.
• Sammenhæng: Eleven kan samtale om teksters budskaber. Eleven har viden om teksters påvirkende   
 funktion.
• Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende. Eleven har viden om ordforråd og  
 sproglige valgmuligheder.
• Håndskrift og layout: Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout. Eleven har viden om opsætning  
 af tekst i håndskrift og tekstbehandling.
• Forberedelse: Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster. Eleven har viden om metoder til  
 at undersøge sprog og struktur i tekster.
• Dialog: Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons. Eleven har viden om  
 lytteformål og undersøgende spørgsmål.
Læringsmål 
• Eleven kan forklare hovedpersonens handlinger samt forholde sig til bogens illustrationer. 
• Eleven kan perspektivere tekstens temaer og drage sammenligninger til egne oplevelser og følelser. 
• Eleven kan forberede og gennemføre et interview. 
• Eleven kan skrive et brev med få genkendelige genretræk.
• Eleven kan drage sammenligninger mellem teksten og virkelige hændelser.
• Eleven kan drage sammenligninger mellem to tekster. 
Læringsmål i børnehøjde 
• Du kan forklare, hvorfor bogens hovedperson gør, det hun gør. 
• Du kan fortælle, hvad der sker ved at se på tegningerne. 
• Du kan udtrykke dig via tegninger. 
• Du kan fortælle om noget, du har oplevet eller følt, som minder om det, pigen i bogen har oplevet. 
• Du kan lave et interview. 
• Du kan skrive et brev på en måde, hvor det er tydeligt, at det er et brev. 
• Du kan sætte dig ind i, hvordan det kan føles at være forældreløs.

   
“Hendes tegninger er særpræget og umådelige detalje-
rige. Samtidig er de sarte og stregen ændrer sig gradvist 
i teksten. Tegningerne giver næring til læserens forun-
dring i teksten, men de giver ikke svar. De er meddigt-
ende ... Blændende flot arbejde!” Bogbotten.dk 

“En poetisk billedbog om en navnløs pige, der savner 
sin mor… en fin og følsom fortælling om kærlighed, 
venskab, liv og død. Flot illustreret med drømmende 
tegninger med dæmpede farver… En bog der kan give 
fine læse- og samtaleoplevelser…”  
Lars Larsen, DBC

Omtale i pressen
 
 
 

“Bogens illustrationer er som små kunstværker, der 
gør fortællingen nærmest magisk.”  
★★★★★  Fyens Stiftstidende

“masser af vigtige spørgsmål at arbejde med, hvis 
man bruger billedbogen i undervisningen.”  
Bent Rasmussen, Danske Skolebibliotikarer 

Hun har tegnet ensomheden, interview med  
illustrator Frederikke Lange i Information.  
Link: http://www.information.dk/553974 www.vildmaskine.dk/frederikke-lange/



  

  

David Wiberg, født 1973, er forfatteren bag debut-
romanen Dagbogsoptegnelser fra et kælderhul, der 
blandt andet er blevet sammenlignet med klassikeren 
Forbandede Ungdom af J.D. Salinger. Den er netop 
blevet udvalgt til Biblioteksmediers katalog Young 
Adult over alle tiders bedste bøger for unge. David 
Wiberg er multikunstner, og blandt hans øvrige ar-
bejde kan nævnes, at han har lavet musikvideoer, 

Young Adult (fra 13-14 år)           
Dagbogsoptegnelser fra et kælderhul 
 

af David Wiberg 

Undervisnings- og skolerelevans:  
Denne Young Adult-roman er oplagt som 
værklæsning i de ældste klasser i grund-
skolen med fokus på multimodalitet.  
Bogen er spækket med fotos, tegneserier, 
breve, stile og sms’er fra 16-årige Linneas 
liv. Hele baggrunden for romanen er også 
unik, da den startede som to teaterstykker, 

“en fed blanding af tekst, fotos 
og tegneserier, der faktisk gør,  
at man føler, at man sidder og  
læser en ægte dagbog.”  
   Vi Unge 
 

Dagbogsoptegnelser fra et kælderhul af David Wiberg. Oversat fra svensk af Vibeke Bruun Arildsen. 
Hardcover, 304 sider, vejl. pris: 229,95 kr. (183,96 kr. ex moms) ISBN: 978-87-93404-01-4.  
Forlaget har modtaget oversætter- og produktionsstøtte fra Nordisk Ministerråd.

  

Ungdomsbøger / Young Adult  

Vild Maskine   

arkitektur, illustreret for aviser, arbejdet som art director og grafiker, haft 
flere billedkunstudstillinger samt været skuespiller. Mest kendt som skue-
spiller er han nok i sin rolle i succesfilmen ‘Den hundredårige der kravlede 
ud af vinduet og forsvandt’. 

hvor multikunstneren David Wiberg selv spillede hovedrol-
len som 16-årige Linnea. Det er også oplagt at sammenligne 
med Fjodor Dostojevskijs Optegnelser fra et kælderdyb, som 
Wibergs bog refererer til. Scan QR-koden eller tast linket ind i 
din browser og se Wiberg optræde som Linnea: https://www.
youtube.com/watch?v=l9o6YdejmlI



  

Anne-Laure Bondoux  
Anne-Laure Bondoux er en internationalt anerkendt forfat-
ter. Hendes roman Miraklernes Tid er oversat til en lang 
række sprog, og vandt prisen Mildred L. Batchelder Award 
for den amerikanske oversættelse i 2011, Gustav-Heine-
mann-Friedenspreis i for den tyske udgave i 2012, samt blev 
nomineret til Deutscher Jugendliteraturpreis i 2012.  

Undervisnings- og skolerelevans
Oplagt som værklæsning i de ældste klasser i grundskolen, 
er allerede indkøbt til en del CFU’er rundt omkring. Un-
dervisningsmateriale er på vej fra forlaget, og vil ligge på 
www.vildmaskine.dk/undervisning i første del af 2017.

Miraklernes Tid af Anne-Laure Bondoux, udkom 30. marts 
2016, oversat fra fransk af Niss Stricker. 203 sider, vejl. pris: 
199,95 kr. (159,96 kr. ex moms) ISBN: 978-87-93404-04-5. 
3. oplag. Læs mere på:  
www.vildmaskine.dk/anne-laure-bondoux 

Fuck Off / I Love You 
af Lars Mæhle 

Miraklernes Tid  
af Anne-Laure Bondoux

I Miraklernes Tid 
møder vi drengen 
Koumaïl og hans 
voksne følgesvend, 
Gloria, på rejsen fra 
det krigshærgede 
Kaukasus ved Sorte-
havet til Frankrig. 
Koumaïl kan kun 
huske et liv, der er 
præget af flugt og 
farer. Hver aften be-
der han Gloria om at 
fortælle ham histo-
rier fra det liv, de 
levede, inden krigen 
kom til deres lands-
by. Gloria fortæller 
ham om fersken-

plantagen, om hendes familie, og om hvordan hun reddede 
Koumaïl fra det brændende tog, der skulle fragte ham og 
hans franske mor gennem landet. Gloria har været hans re-
servemor siden. I løbet af historien går Koumaïl fra at være 
en lille dreng, til en ung dreng på trapperne til voksenlivet. 
Han får nye venner, bliver forelsket, oplever tab, og prøver 
at skabe en hverdag i den flygtige tilværelse – hvor dem, 
man holder mest af, kan forsvinde i næste øjeblik.

“Psykologisk ungdomsro-
man om vold og racisme 
og hvordan gruppepres og 
tilfældigheder kan ændre et 
liv radikalt. Uhyggeligt vel-
skrevet og troværdig deroute 
gennem ungdomslivet.”
Marion Tirsgaard 
Litteratursiden

”en skarpt skåret historie om 
den 16-årige Vemund, der 
kommer I dårligt selskab… 
god som basis for diskus-
sioner om gruppepres og 
radikalisering blandt unge.”
Damian Arguimbau 
Weekendavisen

Lars Mæhle, ‘Fuck Off / I 
Love You’, oversat fra nynorsk 
af Mads Heinesen og Arko 
Højholt. 166 sider. Udkom 27. 
februar 2015. Trykt i 2. oplag. 
199,95 ,- vejl. pris, (159,96 
kr. ex moms). ISBN: 978-87-
992-0263-8. Oversættelsen er 
støttet af Nordisk Ministerråd. 
 

“en gribende fortælling 
om livet som flygtning set 
igennem et barns øjne” 

★★★★★★  
Modspor.dk

“Miraklernes Tid er en  
sjældent smukt skrevet bog”  

★★★★★★  
Berlingske

Tunnelbyens Hemmeligheder af Thomas Fröhling, udkom 12. 
september 2016, oversat fra svensk af Lars Bøgeholt Pedersen 
og Mads Heinesen. 192 sider, vejl. pris: 199,95 kr. (159,96 ex 
moms) ISBN: 978-87-93404-02-1. Fra 11-15 år, lix 24. Støttet 
af Nordisk Ministerråd. 

 
 
  

Tunnelbyens Hemmeligheder 
af Thomas Fröhling 

De to venner Kasper og Alex 
drømmer om at finde den 
sagnomspundne Tunnelby  
og afsløre dens hemmelig-
heder. Men det er livsfarligt 
at gå på opdagelse i Stock-
holms underjordiske gange, 
og drengene indser snart, 
at de ikke er de eneste, der 
bevæger sig rundt under 
jorden…

“rigtig svær at lægge fra sig…” 
Folkeskolen

 Undervisningsmateriale 
er på vej til bøgerne på 
denne side, og vil ligge 
på www.vildmaskine.dk 
under undervisning i 
starten af 2017

Har I brug for lydbøger?  
Vores bøger Fuck Off / I Love You og Sangfuglen (ikke 
beskrevet i dette materiale) findes allerede som lydbøger og 
e-lydbøger, mens Tunnelbyens Hemmeligheder og Mirak-
lernes Tid udkommer gennem Biblioteksmedier as i 2017.   



B

Udforskning af Stockholms undergrund 
Interview. Thomas Fröhling er aktuel med ungdomsromanen Tunnelbyens Hemmeligheder, 
der handler om en gruppe unges udforskning af Stockholms undergrund, også kaldet urban 
exploration. Vild Maskine har spurgt ham, hvor han fik inspirationen til bogen fra.

Lydene, lugtene og fornemmelserne 
er skærpet i mørket, en trappe kan 
kollapse eller politiet dukke op … 
Man føler selv, at man er med hele 
vejen i Thomas Fröhlings nye spænd-
ingsbog Tunnelbyens Hemmeligheder.
   Bogen handler om en gruppe 
unge – fire drenge og en pige – der 
udforsker ukendte og forladte steder i 
Stockholm. Deres højeste ønske er at 
finde den sagnomspundne Tunnelby 
dybt under storbyens gader.
   Emnet, også kaldet urban explora-
tion, vil med garanti optage de fleste 
unge mennesker, der læser bogen, 
men hvorfra fik Thomas Fröhling selv 
inspirationen til at skrive om dette 
emne, som er relativt nyt i ung-
domslitteraturen?

Sønnens historier satte i gang
”En dag kom min søn hjem og 
fortalte om forskellige steder, han 
havde været, om forladte bygninger 
og trapper, der førte ned i fjeldet. En 
af   hans venner havde fundet alle disse 
steder på nettet. Jeg var selvfølgelig 
bekymret og bad dem passe på,” siger 
Thomas og fortsætter:
   ”Men det var nogle fantastiske 
historier, min søn fortalte, og jeg har 
benyttet flere små detaljer i Tunnel-
byens Hemmeligheder. For eksempel 
er både Tunnelbyen og Den gale 
matematiker, der optræder i bogen, 
nærmest mytologiske steder i Stock-
holms urban explorer-kredse. Bogen 
er dedikeret til min søn og hans ven.”
   Da Thomas Fröhling var barn og 
ung, var han ikke selv på farefulde op-
dagelser i faldefærdige bygninger eller 
i tunneller under jorden. Tværtimod 
var han med egne ord en stille fyr, 
der brugte al sin tid på skolen og på 
at tegne. Da han var omkring 12 år, 
mødte han en af sine bedste venner, 
der havde en meget livlig fantasi, og 
som introducerede ham til en lidt 
anderledes verden.

En fantasifuld underjordisk hule
”En dag viste han mig, at han havde 
gravet sig ned under sin families hus. 
Først troede jeg ikke på ham, men 
så opdagede jeg, at han allerede var 
begyndt. Gennem et hul i buskene 
kunne man glide ned til et under-
jordisk rum, han havde gravet.”
   “Han viste mig, hvordan han 
brændte jorden, for at den ikke 
skulle sprække, og derefter ville han 
hugge sig videre ind under græstæp-
pet for at få plads til det hele. Han 
planlagde nemlig at bygge sin egen 
by med huse og sin egen lille lyst-
bådehavn. Men det blev dog aldrig 
til noget, for en dag opdagede hans 
forældre, at jorden ved siden af huset 
var sunket og forsvundet ned i et hul, 
og så måtte de fylde hullet op igen. ”
   Thomas Fröhling har stadig kon-
takt til sin gamle barndomsven, der i 
dag arbejder i et byggefirma og byg-
ger skateboard-parker i Stockholms 
forstæder i sin fritid. Vennen har 
været inspirationen til både Viking 
i Tunnelbyens Hemmeligheder, og 
Henning i de anmelderroste bøger 
om Kong Steve, der udkom på dansk 
i 2010 og 2011.

Et forfaldent hus besættes i Paris
”Men den mest urban exploration-
agtige oplevelse, jeg har haft i mit 
liv, er nok da jeg var tyve år gammel. 
Jeg boede en overgang med nogle 
venner, der besatte et forfaldent hus 

uden for Paris. De havde låst alle 
døre for at holde andre ude, så hvis 
man skulle ind, måtte man klatre op 
på taget og ind gennem et vindue.”
   En nat opstod der dog problemer. 
En hjemløs dukkede op og ville 
sove i stueetagen. En fyr, som var 
sammen med en af deres venner, 
jagtede den hjemløse væk med et 
baseballbat. De syntes, det var synd 
for manden, og sagde, at han burde 
have fået lov at sove i huset.
   “Men i dag ser jeg anderledes på 
det hele, for hvem ved, hvad der 
kunne have været sket, mens vi sov 
… Jeg tror, at de her hændelser har 
inspireret mig til bogens indhold, 
og måske, frem for alt, karakteren 
Sylvester.”

Et stille klasselokale
Tunnelbyens Hemmeligheder fik 
en god modtagelse af blandt andet 
Svenska Dagbladet og Öresunds-
posten i Sverige, men de bedste reak-
tioner Thomas personligt husker, var 
faktisk fra eleverne i skolerne.
   ”Når jeg var ude og møde elever-
ne, så tog jeg et lille show med, hvor 
jeg viste fotografier fra urban explora-
tion-udflugter under jorden. Der var 
helt stille i klasseværelserne,” siger 
Thomas Fröhling.
   Lad os håbe, at hans bog om Tun-
nelbyens Hemmeligheder også får 
lov at ramme en masse danske børn 
og unge derude, så de også kan få lov 
at blive draget ind i dette spændende 
univers. 

  Undervisning
Bogen kan bruges til børn og unges 
arbejde med litteratur og analyse, ikke 
mindst i samarbejde med historie.
Find arbejdsspørgsmål til bogen på: 
www.vildmaskine.dk/undervisning



Højt over husene
 
af Marvin Halleraker – billedbog til indskolingen 

Marvin Halleraker (f. 1962 i Stavanger) er primært kendt 
som illustrator i Norge, hvor han, ud over at illustrere 
bøger for børn, også i årevis har været satirisk og politisk 
tegner på en række af de store dagblade og aviser. Højt 
over husene er hans debut som forfatter og handler om 
kranfører Adolf, der beslutter sig for at flytte ind i sin kran 
nede på havnen og bruge al sin tid på at arbejde – men 
kærligheden kommer i vejen for hans planer… 

Bogen fik flotte anmeldelser både i Danmark og i Norge, 
hvor den blev nomineret til Brageprisen og vandt sølv i 
kategorien Årets Vakreste Bøker. Siden er den udkommet 
på irsk, hollandsk og tysk – og nu endelig også på dansk.

   

Højt over husene af Marvin Halleraker, oversat af Mads Heinesen og Arko Højholt. Hardcover, 48 sider, vejl. 199,95 
kr. ISBN: 978-87-992026-8-3. Udkom 28. september 2015 på Vild Maskine. Bogen er støttet af Norla og Nordisk 
Ministerråd. Læs mere på www.vildmaskine.dk/marvin-halleraker 

“En poetisk perle af en billedbog.” DBC lektør

“Man kan se næsten alting fra toppen af en kran, og 
det udnytter illustratoren Marvin Halleraker i sine 
fantastiske billeder fra kranen med byen som en 
svagt tegnet baggrund.” Bogvægten.dk 

“en smuk og poetisk fortælling om ensomhed, om 
at være ufrivillig helt, om at række ud mod andre og 
om at finde hinanden og kærligheden. Illustration-
erne er dæmpede, stemningsfulde og virkelig smukt 
udført... Historien er hjertevarm, rørende og bare 
rigtig, rigtig dejlig.” Pia Dalsgaard, Børnenes Bøger

★★★★ Ekstra Bladet
 

Pressen skrev: 
“At læse Højt over husene er som at stå på en færge, 
der tuder, og vinke farvel til nogen, man kommer 
til at savne.” Weekendavisen

”en historie om at turde række ud efter andre 
mennesker - og om forelskelse, venskab og håb… 
Ensomheden føles både i tekst og billede. At il-
lustrationerne så også er smukke i det gennemførte 
farvevalg af jordfarver, grøn og blå gør ikke oplev-
elsen mindre.” ★★★★★  Nordjyske Stiftstidende

“den bedste bog, vi har anmeldt til dato.” 
★★★★★★  Danske Havne
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