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Bredsdorff

Formand for Selskabet for Børnelitteratur

1965·

1979

af Jan Tøfh
Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmarks
store tidligere formand, Aase Bredsdorff, vil ikke
give gode råd til forvaltningen af børnelitteratur
nu. Hun nævner imidlertid, at det værdifulde for
hende, da hun var formand, ikke blot var udbredelse
af kendskab til bøger, men også mødet med
mennesker, som i de fattige efterkrigsår forsøgte at
tilvejebringe bedre levevilkår for børn.
Aase Bredsdorff. Du var den første formandfor
Selskabet for børnelitteratur og i 14 år fra 1965
- 1979. Det er i år 40 år siden.
Hvordan opstod Selskabet for børnelitteratur?
Hvem var l?
Skolebibliotekskonsulent Johannes Nielsen var
den første formand, valgt i 1964. Han ønskede
ikke genvalg, og jeg blev valgt i 1966. Initiativet
til foreningen var taget af forlæggere, boghandlere,
bibliotekarer, lærere o.a. De havde i adskillige
år haft forbindelse bl.a. via Kulturministeriets
Børnebogspris fra 1953 og et par Børnebogsuger.
Mødte du grundlæggeren af IBBY Jella Lepmann)
Hvordan var hun?
Jeg har mødt Jel1a Lepmann i Danmark. Hun
var en inspirerende pioner og hendes ideer om
børnebøgernes betydning for børns udvikling
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overbevisende. Men den forening, hun havde
sat i gang, var i andre lande i Europa meget
udemokratisk organiseret, og bl.a. derfor tøvede
Danmark med at deltage. Det blev dog bedre
med tiden. Jeg deltog i den tiende IBBY-kongres
i Ljubljana i 1966 og blev godt orienteret om
forholdene.
Hvilke emner arbejdede I med i dine 14
formands år?
Danmark var meget involveret i nordisk og andet
internationalt samarbejde på folkebiblioteksområdet efter 1945. Det danske børne- og
skolebiblioteksarbejde blev stærkt forbedret ved
flere lovrevisioner op til 1964, hvor børnene endelig
blev "ligestillede" med de voksne. Bibliotekerne
blev gode kunder og påvirkede både i kvalitet og
mængde børnebogsproduktionen.
11959 begyndte jeg at arbejde i den internationale
biblioteksforening IFLA. Jeg var formand for
børnebibliotekssektionen 1965-71 og aktiv til 1981.
Det internationale samarbejde styrkede s ved, at der
i adskillige lande var samarbejde mel1em IFLA's
og IBBY's medlemmer. Kulturministeriet støttede
økonomisk bl.a. til rejser og oversættelser.
I 1971 udgav den danske IBBY-forening et katalog
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Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark har 40 års jubilæum i år og
bestyrelsen besluttede, at der skal være en interviewrække med tidligere
formænd i årets Klods Hans-blade. Overraskelsen var stor, da den
første formand (troede vi via vore annaler) tidligere Biblioteks-direktør i
Bibliotekstilsynet Aase Bredsdorff kunne fortælle, at den første faktisk var
skole-bibliotekskonsulent Johannes Nielsen, der var formand fra 1964 - 1965.
Her følger "med et års forsinkelse" det første interview med nu 86-årige Aase
Bredsdorff, der beklædte formandsstolen i 14 år fra 1965 til 1979.

på engelsk Danish Children's Books. Kataloget
var illustreret af danske kunstnere og udarbejdet
af børnebibliotekar Kirsten Waneck. Forlagene
stillede bøgerne til rådighed for en udstilling, der
blev vist i december l ~71 på Det Internationale
Børnebibliotek i Munchen og senere andre steder.
Kulturministeriet havde betalt trykningen.
I 1979 udgav Nordisk Ministerråd Børnelitteratur
i Norden ~anledning af Det Internationale Børneår
1979. Dansk, finsk, norsk, svensk IBBY-sektion
skrev hver en artikel om produktion, diskussion og
referencelitteratur. Jeg har skrevet om den danske
produktion.
Hvornår blev Hendes Majestæt Dronning
Margrethe 11protektor for H. C. Andersen Award
- og hvordan fandt det sted?
- og hvordan var arbejdet for dig som formandfor
denne jury i årene??
1992. Ved ikke hvordan og hvor det blev arrangeret.
Jeg var ikke juryformand, men medlem af juryen
1970 og 1972.
Hvad var det mest interessante i dine mange år som
en børnebogens ildsjæl?

og fremmest at få billedbogen accepteret og
komme på kulturministeriets børnebogsprisliste
på lige fod med skønlitteraturen. Her var Dansk
Forfatterforening jo slet ikke indstillet på dette
medie. Dernæst var den kulørte diskussion med
tegneserier interessant, idet min holdning var at
der er gode og der er dårlige tegneserier, og de skal
vurderes på lige fod med anden litteratur.
Hvad var for dig det mest interessante i din
formandsperiode ELLER har du et godt råd til
Selskabet år 2005?
Mødet i det internationale samarbejde med de
mennesker, som i de fattige efterkrigsår begyndte
at bidrage til bedre levevilkår for børnene - og
ikke alene på det kulturelle område. Selvom det
gik langsomt, så vi resultater, og det er dejligt, at
Selskabet for børnelitteratur stadig har gang i sagen.
Det kunne ikke falde mig ind efter 24 års
pensionering at give gode råd. Hvis man skal give
gode råd, må ens informationsniveau være 100 %.
Men måske kunne man alligevel se på det jeg har
fortalt.
Tak til Aase Bredsdorfffor

hjælpen

Så skal det næsten være fra Danmark. Først
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