
Scenograf og formidler Luise Midtgaard har lavet udstillingen, 
som frit fortolker og fabulerer over Jakob Martin Strids bog Min 
Mormors Gebis.
Rammen for udstillingen er børneværelset med de genkendelige 
møbler; skrivebord, seng og bogskab. Men ved hjælp af leg og 
fantasi er møblerne blevet til det forblæste Vindlaboratorium, det 
oversvømmede Drømmelager og den frugtbare Idéfabrik.

     MIN MORMORS GEBIS

Bøgerne er udgivet på Gyldendal. Illustrationer og tekster er lavet af 
Jakob Martin Strid.

Om Fang Fortællingen: 
Udstillingen er en del af projekt Fang Fortællingen, hvor 10 børne-
bøger transformeres til spændende udstillinger på biblioteker landet 
over. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Slots og Kulturstyrelsen. 
Læs mere på https://fangfortaellingen.com/
Læs mere om kunstneren Luise Midtgaard på luisemidtgaard.dk

Udarbejdet af Tenna Hedegaard Pedersen og Anne Kirstine Kristiansen, 
Gladsaxe Bibliotekerne
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Vild med Strid?
Hvis du vil læse mere af Jakob Martin Strid, så er her et lille udvalg af de 
bøger han har udgivet.
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Strid laver mange nonsensdigte. Nonsens betyder uden 
mening, så nonsensdigte er skøre og sjove digte og fjollede 
fortællinger på vers, der ofte rimer.

Ordene bliver sat sammen på helt nye måder eller bliver brugt til at 
fortælle utrolige historier, hvor der bliver vendt op og ned på tingene.

Rim løs som Strid gør

Kan du rime på krabat? Og kan du rime på 
andre sjove ord, du kender? Prøv også at skrive 
dit eget digt a la Hund/Pund digtet. 

GLADSAXE BIBLIOTEKERNE
5. MAJ - 31. JULI



Kender du Jakob Martin Strid?

Jakob Martin Strid er forfatteren, der både har tegnet 
og skrevet Min Mormors Gebis.

Han blev født i 1972 og voksede op i Gentofte.

Som barn var han vild med historier fra film som Star 
Wars og gamle Disneyfilm fx Bambi, Peter Pan og 
Dumbo. Senere blev han vild med tegneserier og læste 
blandt andet Tintin og Lucky Luke.

Fotograf Morten Holtum 2010

Allerede da Jakob Martin Strid var 8 år 
vidste han, at han ville være forfatter. 
Han lavede sine egne tegneserier, 
hvor han både tegnede og skrev 
historierne. 

Da han blev ældre lavede han 
først tegneserier til voksne, og 
senere begyndte han at lave 
bøger til børn. 

VIDSTE DU AT:
Jakob Martin Strid selv tegner alt i sine bøger. Han bruger 
blyant, tusch, farver og vandfarver. Selv teksten skriver han i 
hånden.

I dag er Strid en anerkendt forfatter, som får priser og nogle af 
hans bøger er lavet til teaterstykker, film og musik. 

Kilder: 
• Jakob Martin Strid af Dorte Lilmose (faktisk!), Gyldendal, 2014
• LÆS Strid med CL af Trine May og Marianne Skovsted Pedersen,  

Gyldendal, 2014 

Med udstillingen håber vi, at I får lyst til at undersøge, mærke og lege i 
vindlaboratoriet, drømmelageret og idéfabrikken, og gå på opdagelse i 
Min Mormors Gebis´ litterære univers, som er inspirationskilden.
Luise Midtgaard er især inspireret af rimene; Der er vilde dyr i min 
have, Det er mystiske dage for tiden og Jeg finder så meget på 
stranden. 

Fandt du?

Fra bog til udstilling

Idéfabrik
Bliv inspireret af den frugtbare Idéfabrik. Byg en simpel 
maskine, hvor du, ved hjælp af tandhjul, sætter en 
bevægelse i gang. Tandhjul kan findes i en kasse her 
på biblioteket.
Når du har lavet maskinen, så læg mærke til om:

Hvad lagde du mærke til?
 
Tegn eller skriv om det mest interessante, du så og oplevede i 
udstillingen.

Drømmelager

Vindlaboratorium
I udstillingen kan du eksperimentere 
og lege med vind i det forblæste 
Vindlaboratorium.

Lav din egen vindmølle og undersøg, 
hvad der får vingerne til at dreje 
hurtigst rundt. Er det, når:

• Et barn puster?
• En voksen puster?
• Bordventilatoren i vindlaboratoriet 

puster?

Materialer, til at lave vindmøller med,  
kan findes i en kasse her på biblioteket.

De tre billeder viser en lille detalje af noget større fra udstillingen. Kan 
du finde tingene i udstillingen?

Små tandhjul drejer med samme 
hastighed som store tandhjul?

Antallet af tænder påvirker tandhjulets 
hastighed?

Drejer alle tandhjul i samme retning?

Hvor mange af disse ting fra bogen Min Mormors Gebis, kan du finde i 
det oversvømmede Drømmelager?

Kompas    Elefant    Grydelap 

Ordbog    Søstjerne    Bus


