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Det burde være muligt at få Ole Lund Kirkegaards bøger på recept. Herpå kunne stå, at de virker mod
nedtrykthed og anden form for sortsyn. Som uundgåelige bivirkninger måtte nævnes latteranfald og

almindelig opstemthed. Det er bøger, som morer, og som man bliver klogere af.
 

Bogen om bøgerne
Dette er det første samlede værk om Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. Hovedvægten er lagt på analysen af
de enkelte værker og det særlige univers, de foregår i. Dertil kommer en gennemgang af forfatterens litterære

virkemidler, herunder genrer og fortælleteknik, og forfatterens syn på børn og litteratur.           
 

Baggrund og inspiration
Forfatterskabet sættes ind i en litteraturhistorisk og samfundsmæssig sammenhæng, og bogen henvender sig
til alle, som ønsker at vide mere om Ole Lund Kirkegaard - pædagoger, lærere og bibliotekarer, som bruger

hans bøger i samværet med børn.  
 

I samme serie
I Børnenes litteraturhistorie har Torben Weinreich gjort børnebogens historie tilgængelig for dem, det drejer

sig om, nemlig børnene - mens voksne med fornøjelse kan smuglæse!

Bogen er nomineret til DRs Orlapris 2009.
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