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Vibeke Stybe
Formand for Selskabet for børnelitteratur 1979 - 1984

af Jan tøtn

Vibeke Stybe. Du var formand for Selskabet for
børnelitteratur, IBBY Danmark i årene 1979
- 1984. Hvorfor kom du ind i arbejdet?

Da Aase Bredsdorff i 1979 bad mig om at
stille op til formandsposten i Selskabet for Bør-
nelitteratur, tøvede jeg med at indvilge. Jeg var
i gang med at skrive "Fra billedark til billed-
bog" (1983) og havde flere andre projekter,

. foruden mit arbejde for Danmarks pædagogiske
Bibliotek. Aase beroligede mig med, at arbej-
det ikke var så stort, og at det internationale
arbejde også var overkommeligt. - Ved gene-
ralforsamlingen blev jeg derfor valgt af en
meget lille medlemsskare.

Hvordan så børnebogssituationen ud i de år og
hvad satsede Selskabet på i dine formandsår?

Jeg var fortrol ig med børnel itteraturen
via mit arbejde. Der kom på det tidspunkt
ca. 1000 børnebøger om året, både skøn- og
faglitteratur, letlæsningsbøger, billedbøger og
tegneserier. Både skole- og børnebiblioteker
voksede, og også samlingen på Danmarks
pædagogiske Bibliotek var for alvor ved at gøre
sig gældende ..

Børnebogen i 70'erne blev som regel ikke
rigtigt betragtet som kunst, men det ændrede
sig i 80'erne, og der var mange initiativer på
børnebogsområdet. Forlagene var optimistiske,
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og man begyndte i højere grad at interessere sig
for udlandets børnelitteratur.

Hvilke samarbejdspartnere var der i Danmark?
Selskabets første og største problem blev at

skaffe penge, først og fremmest for at kunne
deltage i de mange internationale og tidskræv-
ende opgaver. Knud E. Hauberg-Tychsen havde
været formand i den internationale hovedbesty-
relse, og han var til stor hjælp for os.

Vi havde mange fornøjelige møder. Besty-
relsen bestod bl.a. af Jakob Gormsen, Eva Glis-
trup, Niels Jacobsen, Palle Bregnhøi, Hjørdis
Varmer og Birgit Gjerlef. Senere kom Kirsten
Waneck og Hannah Malling med. De var alle
gode samarbejdspartnere, der repræsenterede
forskellige områder inden for børnelitteraturen.

Fik Selskabet sponsorstøtte eller tilskud - og
fra hvem, hvis svaret er ja?

Det var vanskeligt at skaffe penge. Vi fik
stillet gratis lokaler til rådighed på Danmarks
pædagogiske Bibliotek og i Dansk Forfatter-
forening, hvor den årlige generalforsamling
holdtes. Kulturministeriet gav tilskud på flere
områder, der var støtte fra Skolebibliotekernes
rådighedssum, og så var der naturligvis kon-
tingenterne. Vi ansøgte ofte forgæves om flere
tilskud. -



Hvilke medlemstilbud havde l? I dag-er der
Klods Hans-blad, cetemeder. Klods Hans-pris-
overrækkelse og generalforsamling med et
fagligt arrangement bagefter.

Desværre havde vi ikke noget medlemsblad.
Det var ofte på dagsordenen, men vi syntes
ikke, vi havde råd og kræfter til det. Medlem-
merne måtte stort set nøjes med den årl ige
generalforsamling eller personlig henvendelse.
Medlemstilbud var få og tilfældige.

..Børnebogen i 70'erne blev som regel
ikke rigtigt betragtet som kunst"

Klods Hans-prisen blev indstiftet i 1984.
Hvordan foregik det og hvordan
udviklede den ide sig? Var der et prisudvalg? .

Klods Hans-prisen var længe på dagsor-
denen. Det var Ejnar Agertoft, der
fik ideen til denne initiativpris, oghan fandt
også på navnet. Problemet var bagefter, hvem
der skulle have den første pris i 1985 Der var
ikke nedsat et prisudvalg. I bestyrelsen var det
Eva Glistrup, der skar igennem. Den første pris
blev tildelt "Samvirke" for børnesiderne "Se-
sam, luk dig op" af Torben Weinreich og Kari
Sønsthagen. Jeg husker ikke overrækkelsen,
fordi jeg blev ramt af en alvorlig sygdom og trak
mig tilbage som formand. Jeg blev afløst af Eva

Glistrup. - Derimod husker jeg naturligvis over-
rækkelsen i 1987, hvor jeg selv fik prisen ved
en lille festlighed i Dansk Forfatterforening.

Hvilke temaer arbejdede man med i nordisk
sammenhæng? Holdtes der
nordiske møder hvert år dengang, eller hvordan
mødtes man?

Med hensyn til det nordiske samarbejde
var der mange kontakter. I 1982 påbegyndtes
en vandreudstilling "Børnebogens Billeder i
Norden". Der var ca. 125 originaltegninger
fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland,
Island, Norge og Sverige, - Af nordiske møder
husker jeg især et nordisk weekend-møde på
Schæffergården i 1983. Her drøftede man bl.a.
børnelitteraturens stilling i de forskellige lande,
forholdet til IBBY, fælles arrangementer, udgi-
velser m.m.

Hvordan var den internationale kontakt i din
formandsperiode ?
Var der særlige opgaver?
Hvordan fik I f.eks. organiseret indstillingerne
til H. C. Andersen Award?

De internationale kontakter var af stor
betydning. Når der var råd til det, rejste vi
gerne. Personligt havde jeg mange kontakter
i udlandet og var med i flere internationale
arrangementer, også uden for IBBY. - Besty-
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relsen indstillede kunstnere til H. C. Andersen-

prisen, som Ib Spang Olsen, Cecil Bødker og

Svend Otto S. allerede havde modtaget, så i

årene 1979-84 gik den ikke til en dansker.

Om forholdene til denne pris kan Eva Glistrup

bedre udtale sig. Hun har spillet en beun-

dringsværdig og stor rolle i denne forbindelse.

I min tid som formand var jeg to gange

nordisk jury-medlem ved biennalen i Bratislava

(BIB), hvor der uddeles forskellige priser til

børnebogsi II ustrato-rer.

Hvad var for dig det mest interessante/prob-
lematiske i din formandsperiode?

Den største oplevelse jeg havde i min for-

mandsperiode, var som jury-medlem i Bratisla-

va i 1981, hvor Roald Als vandt Grand Prix. En-

hver børnebogsillustrator eller forlægger kunne

sende origi na Ii IIustrationer ti I udsti II ingen, så

jeg mindes ikke, at vi udvalgte illustratorerne.

Jeg ved ikke, hvem der stod for forsendelsen,

men da jeg kom til Bratislava var de danske

illustrationer ikke ankommet. Først i allersidste

øjeblik kom de, og blev i hast udstillet. Mange

jury-medlemmer var interesseret i Roald Als'

sorthvide illustrationer til " Kristoffers rejse".

Da champagnepropperne sprang efter fire dages

forløb var de 13 jury-medlemmer blevet enige

om Roald Als. Han kunne desværre ikke selv

være til stede, så jeg måtte på hans vegne mod-

tage prisen. Det skete under trom petfanfarer,

der forskrækkede m ig så meget, at jeg nær

havde tabt den store, tunge statuette.

Som formand og bagefter som medlem af

bestyrelsen kom jeg i kontakt med mange inter-

essante personer, som det er en glæde at tænke

tilbage på. Naturligvis var der også problemer

og uenighed i bestyrelsen, og ikke alt blev ord-

net på ti Ifredssti Ilende måde, men det har jeg

glemt alt om.


