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Rasmus Bregnhøis tegneserie Rasmus skriver en Nordisk børnebog er en sarkastisk kommentar til den
nordiske børnelitteratur. Bregnhøi peger ikke fingre, men opfordrer med sin tegneserie til en dialog om den
moderne børnelitteratur.
Bregnhøi har illustreret mere end 100 billedbøger og er selv en del af den scene, som han laver sin satire over.
Tegneserien kan derfor også læses som en selvkritik. Inspireret af Bregnhøis tegneserie har Høst & Søn i
samarbejde med Nordisk Ministerråd inviteret en række fagpersoner til at skrive en kort artikel om den
nordiske børnebog set ud fra deres nationalitet og faglige baggrund. Dette med udgangspunkt i Rasmus
Bregnhøis tegneserie, i et eller flere af de dilemmaer eller kriterier om man vil, som han opstiller i historien.
Det har været målet ikke kun at høre stemmer repræsenterende de nordiske lande, men også at få forskellige
faggrupper i spil. Fælles for bidragyderne er, at de i deres hverdag arbejder professionelt med børne- og
ungdomslitteratur enten som forsker, bibliotekar, forlagsredaktør, journalist, forfatter eller illustrator. Pressen
skriver: »Bidragyderne formår at fastholde grebet om den overordnede tematik og knytte den til det land, de
beskriver fra. [S]amlet set giver antologien et godt overblik over, hvad der aktuelt rører sig i nordisk
børnelitteratur og samtidig nogle kvalificerede bud på, hvorfor det netop er disse tematikker. « – Martin Blok
Hansen, Litteraturmagasinet StandArt

Juleleksikon. Færøerne (færøsk: Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af
Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.
Simon Emil Ammitzbøll-Bille fortæller om sin tid på Krogerup som elev, som medlem af repræsentantskabet
og som mangeårig. AAGAARD Peter. Færøerne (færøsk: Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk
oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge. Bog er også tilgængelig som
unknown eller Lydbog. Abrahamitiske religioner. Nyheder fra 2014. DANSK BIOGRAFISK
HÅNDLEKSIKON Weilbach 1895-96. Nr. Nr. AAGESEN Svend Ordene på denne side optræder i Den
Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj. Tilbage til forsiden (Hvis du skulle få den
ide at printe dette juleleksikon ud, må jeg hellere først advare dig om, at den fylder rigtig mange. Tirsdag den
24. Læs videre Lille frø. Abrahamitiske religioner. Den tapre droide BB-8 bliver indblandet i kampen for at
redde galaksen.

