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Malebog for voksne Viggo Madsen Hent PDF Fætter Fims for fremtiden. Her er den så – bogen vi har savnet,
siden vi forlod barndommens land og gik ind i de voksnes rækker, med ævl og bævl, vrøvl og ballade, slid og
slæb! Farvel til lyst og leg – goddag til alvor, ansvar, og anstændighed! Keeping up appearances, som det så
smukt hedder på engelsk! Hold på formerne for enhver pris! Ikke noget med at tabe ansigt i utide! Hellere
synes end være. Vi er her jo slet ikke, mand! Og hvor har vi dog savnet det! Timerne, hvor vi sad bøjet over
malebogen, med tungen i mundvigen, og farvelagde stregtegningerne i de fortrykte malebøger med fedtfarver
eller farvelade – eller i de pædagogiske læsebøger, netop med plads til at vi kunne fordybe os – gøre os selv
til en del af bogen. Det kan man nu igen! Fætter Fims forklarer følgevirkningen. Her, fra forlagets side, er
bogen en seriefremstillet massevare. Men med din medvirken bliver den et unikum, hver eneste eksemplar
forskellig fra de andre, enhver i sin egen ret. Så fat farverne og farvelæg Fims. Festlig, folkelig, fornøjeligt!
Og så har den det rette pædagogiske anstrøg: Man kan tælle f’erne! Hvilken tekst har flest f’er? Hvilken har

færrest? God fornøjelse! Om forfatteren: Viggo Madsen (f. 1943). Efter Viggos opvækst i diverse
husvildebarakker og kælderrum, fik familien på 5 omsider egen herskabelige lejlighed på 27 m2 i Istedgade
(indlagt koldt vand og eget toilet). I 1962 begav han sig ud i verden med en køjesæk i den ene hånd og en

skrivemaskine i den anden for at påbegynde en uddannelse som bibliotekar ved Lemvig Centralbibliotek – og
med den skjulte intention at blive digter. Han debuterede med Brandmand på to hjul (1966) og har

sideløbende med en livslang karriere som bibliotekar i Vollsmose (afdelingsleder 1973-2000) udgivet en lang
række digtsamlinger, f.eks. Kroppen er en genvej, Forlang mirakler på den sidste dag, Vær folk som går forbi,
Fremtiden hænger i garderobeskabet, Jegløse digte og Virkeligheden kommer til byen. Senest har han udgivet
Hip Hip (2012) samt dramaet Af med hovedet, skreg dronningen (2013). Bodil Høirup Madsen (f. 1967).
Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole i København, 1995. Elev på Billedskolen på Jagtvej, 2003-05,
herefter firårig kunstuddannelse på AKI, Akademie voor beeldenden Kunsten, i Enschede, Holland.

 

Fætter Fims for fremtiden. Her er den så – bogen vi har savnet, siden
vi forlod barndommens land og gik ind i de voksnes rækker, med ævl

og bævl, vrøvl og ballade, slid og slæb! Farvel til lyst og leg –
goddag til alvor, ansvar, og anstændighed! Keeping up appearances,
som det så smukt hedder på engelsk! Hold på formerne for enhver
pris! Ikke noget med at tabe ansigt i utide! Hellere synes end være.
Vi er her jo slet ikke, mand! Og hvor har vi dog savnet det! Timerne,
hvor vi sad bøjet over malebogen, med tungen i mundvigen, og

farvelagde stregtegningerne i de fortrykte malebøger med fedtfarver
eller farvelade – eller i de pædagogiske læsebøger, netop med plads
til at vi kunne fordybe os – gøre os selv til en del af bogen. Det kan

man nu igen! Fætter Fims forklarer følgevirkningen. Her, fra
forlagets side, er bogen en seriefremstillet massevare. Men med din



medvirken bliver den et unikum, hver eneste eksemplar forskellig fra
de andre, enhver i sin egen ret. Så fat farverne og farvelæg Fims.
Festlig, folkelig, fornøjeligt! Og så har den det rette pædagogiske
anstrøg: Man kan tælle f’erne! Hvilken tekst har flest f’er? Hvilken
har færrest? God fornøjelse! Om forfatteren: Viggo Madsen (f.
1943). Efter Viggos opvækst i diverse husvildebarakker og

kælderrum, fik familien på 5 omsider egen herskabelige lejlighed på
27 m2 i Istedgade (indlagt koldt vand og eget toilet). I 1962 begav

han sig ud i verden med en køjesæk i den ene hånd og en
skrivemaskine i den anden for at påbegynde en uddannelse som
bibliotekar ved Lemvig Centralbibliotek – og med den skjulte

intention at blive digter. Han debuterede med Brandmand på to hjul
(1966) og har sideløbende med en livslang karriere som bibliotekar i

Vollsmose (afdelingsleder 1973-2000) udgivet en lang række
digtsamlinger, f.eks. Kroppen er en genvej, Forlang mirakler på den

sidste dag, Vær folk som går forbi, Fremtiden hænger i
garderobeskabet, Jegløse digte og Virkeligheden kommer til byen.
Senest har han udgivet Hip Hip (2012) samt dramaet Af med

hovedet, skreg dronningen (2013). Bodil Høirup Madsen (f. 1967).
Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole i København, 1995. Elev
på Billedskolen på Jagtvej, 2003-05, herefter firårig kunstuddannelse
på AKI, Akademie voor beeldenden Kunsten, i Enschede, Holland.
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