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Selvfølgelig skulle Ida Jessen fortælle »Bibelhistorier«. Har man læst hendes fortællinger om elefan-
tungen Carl, og kender man derigennem hendes formidlingsevner for børn, er det da fuldstændig 
oplagt, at hun også skulle kaste sig ud i det bibelske univers og åbne det for de yngste. Det har hun 
gjort helt formidabelt, og hun har fortjent den allerstørste ros for sine meget velskrevne »Bibelhisto-
rier«. Man fornemmer hurtigt, at det er en forfatter, der har sprog og formidling i sin magt, der her 
fortæller.
 
Fortællingerne kender vi, men aldrig bliver de trivielle, og aldrig bliver de ligegyldige gentagelser 
af noget, vi har hørt før. Sprog skaber nyt, det ved vi, og det er bestemt også tilfældet i Ida Jessens 
»Bibelhistorier«. De 29 udvalgte fortællinger fra både Det Gamle og Det Nye Testamente er fortalt 
med teologisk indsigt og sans, de er skrevet med menneskelig indlevelse og forståelse, de er fortalt 
for børn (og deres voksne), men uden at forfalde til det barnlige. Til gengæld er en humoristisk tone 
indlejret, ikke overdrevent, men på udvalgte steder og finurligt og fint. Da Adam skal give dyrene 
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navne, hører vi følgende ordveksling: Men da Adam så et langt tyndt dyr og sagde: »Du skal hedde 
Langse,« sagde dyret nej. »Det skal du ikke bestemme,« sagde dyret. »Men Gud har altså sagt, at det 
er mig, der bestemmer det her,« svarede Adam. »Jeg vil ikke hedde Langse,« råbte dyret. »Godt,« 
sagde Adam. »Så kan du hedde slange. Og pil så af med dig!«
 
Jeg læste »Bibelhistorier« højt for to af mine børn på seks og otte år. Det var en fornøjelse! De leve-
de med, og de var grebet af fortællingerne fra først til sidst. Deres egne spørgsmål og protester blev 
behandlet og taget alvorligt.
 
De var anfægtede og uforstående, da Abraham på Guds befaling er parat til at ofre Isak. »Sådan no-
get må en far ikke gøre,« siger Isak. Den indvending spejlede ret præcist, hvad mine to lyttere kunne 
have sagt, og de må, ligesom Isak, leve med det svar, Abraham replicerer: »Det her er så mærkeligt, 
at jeg ikke engang ville kunne forklare dig det, hvis jeg var den klogeste mand i verden,« sagde han. 
»Det er kun Gud, der kan forstå det.«
 
Ligesom de fuldstændig kunne følge Peter i hans uforståenhed og manglende accept af, at Jesus skal 
dø på korset: »Du er jo Guds søn. Du kan få alting, som du vil. Du behøver ikke dø. Du kan blive ved 
med at gå rundt sammen med os andre. Så kan vi have det godt. Så kan du helbrede en masse men-
nesker og fortælle om Gud og blive en gammel mand sammen med os. Vi skal bare holde os langt 
væk fra Jerusalem.« Samme desperation og logiske slutninger kunne kendetegne de to, der sad og 
lyttede på hver sin side af mig. »Du har ikke forstået noget som helst, Peter. Det er ikke et spørgsmål 
om, hvad jeg vil, men om hvad min far vil. Du skal ikke prøve på at lokke mig.« OK. Det må vi så 
tage til efterretning, Peter og os. Ingen lette svar selv om det er børn, der læser eller lytter. Det er at 
tage både det bibelske univers og børnene alvorligt.
 
Hanne Bartholin har rigt og smukt illustreret Ida Jessens »Bibelhistorier«. Nogle steder er et tema 
blot antydet af farver eller en abstrakt streg, andre steder er illustrationerne mere udførlige og be-
skrivende i forhold til fortællingens indhold. Denne vekselvirkning er forfriskende, og langt de fleste 
billeder kan bidrage til gode samtaler, fordi de afføder spørgsmål og undren. Der er også arbejdet 
bevidst med den grafiske opsætning af teksten, så også det element bliver en illustration i sig selv og 
sine steder underbygger fortællingernes indhold.
 
Jeg vil varmt anbefale, at bruge »Bibelhistorier« til højtlæsning i hjemmene, som gave til minikon-
firmander eller som dåbsgave til større børn. Det er fortællinger, man kan vokse med, og de egner 
sig til børn fra ca. seks til 12 år. Er man som voksen så heldig at få lov til at læse højt, er man bestemt 
også en oplevelse og indsigt rigere.
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yldreBibelen indeholder otte illustrerede bibelhistorier med hhv. fire fra Det Gamle Testamente og 
fire fra Det Nye Testamente. Hver historie er genfortalt i et meget let forståeligt sprog med en god 
portion humor, hvor fx Moses deler havet, så folket slipper væk uden at få våde strømper, og Jesus 
får fødselsdagsgaver efter sin fødsel. Historierne er smukt illustrerede i en krologisk rækkefølge 
efter historiens opbygning, så på den måde kan man let følge med i historierne ved også at kigge på 
illustrationerne. Men derudover har MyldreBibelen tilføjet en genial mulighed for at se nærmere på 
illustrationerne, for til hver historie hører ti små billeder af forskellige ting, som man skal finde til 
hver histories illustration. Det være sig lige fra et fredstegn til 13 sommerfugle. På den måde giver 
det også mulighed for at tale mere om historierne fremfor kun at læse historier og se på billeder. 
MyldreBibelen er trykt på så tykke papirsider med glatte overflader, at selv de små babyer kan være 
med til at kigge i bogen, og derfor kan den med fordel gives i dåbsgave. MyldreBibelen er efter min 
mening et godt eksempel på, at der til stadighed kan produceres børnebibelhistorier, der rent faktisk 
kan og vil blive brugt af f.eks. dåbsforældre. Men også de lidt større børn vil have stor glæde af at 
sidde med MyldreBibelen.
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Anmeldt af Johannes, 13 år, Nørrebro

Man lever sig ind i bogen efter lidt tid, men når du så er nået frem i bogen, kan du ikke stoppe med 
at læse den, fordi den er så spændende. Personligt mener jeg, at bogen er god i skolen (religion), 
fordi der er noget læring i og når du så er færdig vil du gerne læse i den igen. Bogen kan hjælpe alle 
skoleelever med at få læst noget. Den styrker konfirmationsundervisningen, fordi man måske fik 
øjnene op for det at være præst.
 
 
Anmeldt af Per Vibskov, provst på Nørrebro

Elementært spædende fortælling om tilblivelsen af Markusevangeliet. Ikke siden den markante 
professor Gerd Theissens narrative roman Galilæerens skygge (1993) har jeg været så grebet af en 
bibelsk genfortælling. Skuespilleren og forfatteren Caspar Koch, der i en årrække har været ansat på 
Pastoralseminariet i Aarhus, har rejst land og rige rundt med sine gribende fremstillinger af Markus-
evangeliet og Paulus. Det har nu udmøntet sig i den litterære fremstilling Træløven, der nok rubri-
ceres som ungdomsroman, men har page-turner funktion selv for en ældre teolog. Dramatiseringen 
er højaktuel med forfølgelsen af de kristne som aksel og nutidig forståelsesramme. Bogen anbefales 
stærkt til unge og ældre med interesse i kilderne til vores kultur.
 
 


