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De ni øvrige titler, der skabes
udstillinger over er:
• Tillykke Hr. Struganoff af Kim
Fupz Aakeson, illustrator Siri
Melchior
• Monster-bøgerne af Kalle
Güettler, Rakel Helmsdal og
Áslaug Jónsdóttir, illustrator
Áslaug Jónsdóttir
• Min mormors gebis af Jakob
Martin Strid
• Den store djævlekrig af Kenneth Bøgh Andersen
• Vikingesagn af Josefine Ottesen, illustrator Sune Elskær (+
Frølich 1853)
• Nord af Camilla Hübbe, illustrator Rasmus Meisler
• Mørkebarnet af Cecilie Eken,
illustrator Malene Reynolds
Laugesen
• Lille Virgil af Ole Lund
Kirkegaard
• Garmanns hemmelighed af
Stian Hole

Udstillingen er en sanseinstallation over Bent
Hallers roman Kaskelotternes sang.
Forlægget til udstillingen er jubilæumsudgaven
fra 2016, forlaget Høst & Søn. Bogen er illustreret
af Lea Letén. Originaludgave 1981. Forlaget har
venligst stillet illustrationener til rådighed.
Udstillingen er en del af projekt Fang Fortællingen,
hvor 10 biblioteker samarbejder om at udvikle
fysiske udstillinger, der åbner børnelitteraturen for
familier og elever.
”Kaskelotternes sang” er udviklet i et samarbejde
mellem scenograf- og oplevelsesdesigner Eva
Wendelboe Kuczynski v/Alba Nowik Production og
Rudersdal Bibliotekerne.

Fang fortællingen
10 udstillinger
over børnebøger
Støttet af Slots- og
Kulturstyrelsen og
Nordea-fonden
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KASKELOTTERNES SANG
– GÅ PÅ OPDAGELSE I UDSTILLINGEN

Børn og voksne kan sammen bruge hæftet her som udgangspunkt for
samtalerne. Primær alder er 6-10 år.
LIDT OM ”KASKELOTTERNES SANG”

Kort resumé:
Kaskelotungen Tangøje bliver født af sin mor i
blæretang – deraf hans navn. Tangøjes bedste ven
er Gylte, og vi hører om de to ungers hvalliv, og
hvordan de skal lære at undgå farer og finde føde.
Tangøje og Gylte svømmer ud på egen hånd, og
især Gylte er dumdristig og vil absolut prøve dét,
der er forbudt.
Der er andre spændende oplevelser, kamp mod
spækhuggere og kamp mod blæksprutter, og ikke
mindst de farer, mennesker påfører hvalerne.
Tangøje og Gylte har en god barndom, de er glade
og lykkelige.
Der kommer dog også sorg, der sker noget
sørgeligt i bogen….

KASKELOTTERNES SANG
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KASKELOTTERNES SANG
– HVAD SER I?
INSTALLATION
Havet er flyttet ind i biblioteket – udstillingen her er en ”installation”
med figurer, scenografi og lyd.
Udstillingen er interaktiv: I kan bevæge jer rundt i den, bevæge
figurerne, undersøge, lege, røre, stille spørgsmål og finde svar.

HVEM ER ”HOVEDPERSONERNE”

Prøv at udpege de to hovedpersoner, hvalungerne Tangøje og Gylte og skriv, hvad der adskiller
dem fra hinanden i udseende:
Tangøje – kendetegn:

Gylte – kendetegn:

Kender du andre bøger eller f.eks. film, hvor dyrene er hovedpersoner, der opfører sig lige
som mennesker?
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(Hvis I vil læse: kap. s. 52 og s. 70 i
bogen)

ANDRE VIGTIGE PERSONER

Udpeg også Tangøjes mor og Gamle Dick i
udstillingen.
I kan finde mere om hver enkelt hval i foden.

HACK EN HVALHISTORIE
- LEG SOM HVALER

Vi kalder fortællingen om kaskelotterne en
roman.
Sådan en roman er næsten som byggeklodser, der kan bygges op på forskellige måder.
Udstillingen er bygget op som et ”mulighedsrum”, hvor I kan spille ”scener” fra
bogen – eller I kan spille jeres helt egne
opdigtede scener.
I udstillingen kan du på gulvet finde ”spots”,
der markerer nogle situationer i bogen.
Prøv at finde spottene.
På to af stederne sker noget meget sørgeligt. Skriv her hvad der sker:

KASKELOTTERNES SANG

”SPIL” FORSKELLIGE
HISTORIER MED HVALERNE
– F.EKS. :
•
•

•

Tangøje og Gylte leger og går på opdagelse
Tangøje besøger Gamle Dick, en hval
som har levet i mange, mange år. Hvad
mon Gamle Dick kan fortælle Tangøje?
Læs mere om Gamle Dick på næste
side.
Du kan også lege frit med hvalerne og
spille dine helt egne scener.

HACKING
Du må ikke tvinge dig
adgang til en andens
computer ved at bryde
adgangskoden og
lignende.
Så kan du ændre på
indholdet.
I udstillingen må du
godt hacke historien og
ændre på den.
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GAMLE DICK OG MENNESKEBYEN
Tangøje er alene og på flugt fra jernfuglen, og
han finder vej til en menneskeby under havet.
Her møder han Gamle Dick.
Hvad tror du jernfuglen er?

Tangøje har fået fortalt af moderen og de andre voksne i flokken,
at Dick ”var den største og stærkeste hval, der nogensinde havde
levet. Han var som et isbjerg. Og han havde altid kæmpet mod
menneskene og var blevet såret tusindvis af gange. Men de fik
aldrig ram på ham” (s. 17). Dick er hvalernes håb.
Gamle Dick og historien om ham kan vi kalde en myte eller et
sagn.
Hvordan vil du beskrive Gamle Dick nu – sæt kryds ud for dét, du
mener passer:
En meget stærk hval der kæmper mod menneskene
En olding der ikke kan kæmpe mod menneskene
En stor stærk hvid hval
Rynket hud, kroppen fyldt med mærkelige ting, der
hænger fast i huden
Hvis I vil læse: Fra s. 79 og frem om den forsvundne by
under havet og om Gamle Dick
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SAGN
Et sagn er en fortælling, der er blevet fortalt fra mund til mund.
Et sagn giver sig ud for
at være sandt.
I menneskenes verden
bliver sagnene mange
år, efter historien er
opstået,
skrevet ned – og måske
meget ændret fra det
oprindelige.
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Måske kender du et sagn eller mytefigur, der minder om
Gamle Dick?

Måske kender du en menneskeby, der siges at være forsvundet under havet?

GAMLE DICK OG SKABELSESMYTEN

Gamle Dick fortæller om, hvordan den store hval skabte
verdenen, hvaler og menneskene. Dengang var hvaler og
mennesker af samme slægt,
MYTE
”hvalerne tog havet som bolig
En myte er en opdigtet
og brugte deres klogskab til at
fortælling om altings
leve godt og lykkeligt sammen,
begyndelse. Myter forlege og synge, men mennetæller om livets gåder.
skene blev på jorden og brugte
deres klogskab til at ødelægge
og dræbe og være ensomme”.
Måske kender I skabelsesmyten med Adam og Eva i Bibelen? Hvordan adskiller Gamle
Dicks fortælling sig fra dén?

KASKELOTTERNES SANG

FOR DE STØRSTE:

Hvis I vil læse: Fra s. 85

KASKELOTTERNES SANG
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HVALERNE OG MENNESKENE
Mennesker forstyrrer hvalerne og driver rovfiskeri
på hvalernes føde. Menneskenes jerndyr gør
Tangøje bange. Menneskene dræber hvalerne.
Menneskene forurener havene.

Kan du finde noget i udstillingen, der er forurening af havet?

Der er meget plasticaffald i havene. Affaldet kan være farligt for dyr. Kom med nogle forslag til,
hvor i hverdagen, du kan undgå at bruge plastic:

Er det i orden, at mennesker dræber hvaler for at kunne spise dem?
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I dag er kaskelothvalen
fredet i hele verden.
De fleste hvalarter er
fredede, inuitter må
dog gerne jage hvaler.
Desværre er der stor
illegal hvalfangst,
hvor man er ligeglad
med hvilken art, man
fanger.

KASKELOTTERNES SANG
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VI UNDERSØGER
KASKELOTHVALEN
Tangøje var en ”kalv”, da han blev født. Hvordan hænger det sammen med, at han lever i vand?

Hvordan trækker han vejret?

Er kaskelothvalen en fisk?

Et pattedyr?
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Ved at løse fagopgaverne bliver I klogere
på hvalen! Opgaverne ligger
ved udstillingen eller udleveres af bibliotekaren.

!

Hvad spiser kaskelothvalen?
Vidste du det om
kaskelothvalen?

Hvordan finder den sit bytte i det mørke hav?

Tangøje var over 4
meter lang, da han blev
født. Gå 8 skridt, og du
har ca. længden.
Prøv at gå 40 skridt, så
har du ca. længden på
en voksen han.

Hvor dybt dykker kaskelothvalen?

KASKELOTTERNES SANG
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VI UNDERSØGER
KASKELOTHVALEN

Vi leger, I sender en dykker ned i havet for at kigge
på havet og hvalerne. Skriv en huskeliste til ham:

Kære dykker
skal du:
Når du er i havet,

1.

2.

3.
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STEMNINGER, FØLELSER OG LYD
I sender også en kunstmaler ned. Skriv en huskeliste til hende:

Kære kunstner
Når du er i havet,
sk

al du lægge mærk
e til

1. Farverne i vand

et. Kunstnerens

svar:

2. Hvordan er stem
ningen i vandet?
Kunstnerens svar
:

3. Hvad tænkte du
, da du var nede
i havet?
Kunstnerens svar
:

KASKELOTTERNES SANG
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STEMNINGER, FØLELSER OG LYD
LYD
Prøv at lytte til hvalernes sang. Der kan være én hval, der udsender
lyde, og der kan være flere. Lyt med lukkede øjne. Hvordan er lydene
forskellige i de forskellige positioner:
Tangøje i flokken?

Tangøje sammen med spækhuggerne?

Hvilke følelser får du?

Snak om flokken, om ensomhed.
Har du prøvet at blive væk fra de voksne?

Har du prøvet at blive rigtigt ked af det?
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Begreber til
de største: harmoni,
disharmoni. Lær mere om
kaskelotternes kliklyde i de
faglige opgaver.

Hvalisisk: Forskere fra
Syddansk og Aarhus
Universitet
har som de første i verden sandsynliggjort,
at kaskelothvaler kommunikerer individuelt
med hinanden.
Man har også ret klare
ideer om, hvad de siger.
De kan bl.a. advare om
farer.
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Handlingen i bogen Kaskelotternes Sang bygger på mange
modsætninger. Her er nogle eksempler, hvor I skal skrive de
manglende modsætninger:

Fællesskab

Ensomhed

God

Ond

Tryghed

Fare

Liv
Stærk
Glæde
Varm
Barn
Lys
Mørke
KASKELOTTERNES SANG
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AKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKET
ELLER DERHJEMME
TEGN EN KASKELOTHVAL

- Lim øverste og underste del på en klemme som vist.
Giv din hval et navn. Vis den og fortæl om kaskelothvalen
derhjemme – måske til dine bedsteforældre?
Du kan bruge tegningen nedenunder hvis du ikke vil tegne
en selv.
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HVAD SYNES DU OM
UDSTILLINGEN?
SÆT RING OM DE ORD, DU SYNES PASSER – GERNE FLERE ORD

KEDELIGT

SJOVT
LÆRERIGT
LEG

SPÆNDENDE

SVÆRT

UHYGGELIGT
FORVIRRENDE

Du og din familie kan læse mere om hvalerne på:

www.naturhistoriskmuseum.dk

I kan evt. besøge museet i Aarhus. I kan også besøge Zoologisk Museums berømte
hvalkælder i København. Det er kun muligt at se hvalkælderen ved at booke tid.
Prøv at søge i Google på ”strandet kaskelothval” og se en film om en strandet
kaskelothval på Fanø, se links til hvaler med plastic og fiskenet i maven og meget
mere.

KASKELOTTERNES SANG
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FOTO:JENS KR. VANGSGAARD

OM FORFATTEREN BENT HALLER
Bent Haller (født 1946) har skrevet mere end 100 bøger, flest for børn og unge. Han har
skrevet inden for mange genrer: Dyrefabler, allegorier og historiske romaner. Eksempler er
Fuglekrigen (1979), Neondrengens profeti (1993), og Brage Kongesøns Saga (1993).
Fantasi, lune, et sikkert greb om sproget, ofte poetisk er kendetegnende for Bent Haller,
ligesom kritik af et samfund hvor der ikke er plads til natur, dyr, følelser og mennesker. En
forsonende humor løser tit op. Bent Haller tvinger ofte læseren til at tage stilling.
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OM ILLUSTRATOR LEA LETÉN

Lea Letén er børnebogsforfatter og illustrator. Hun debuterede som forfatter i 2006 med
billedbogen Mor og Minna i svømmehallen.
Lea Letén tegner og fortæller ofte for de yngste, og hun ser verden i børnehøjde med
udgangspunkt i egne barndomsoplevelser. Stregen er varm og humoristisk.

OM UDSTILLINGS-DESIGNER EVA
WENDELBOE KUCZYNSKI
V/ALBA NOWIK PRODUCTION:
Eva arbejder med at lave udstillinger og sanselige fortællerum for børn. Det er meningen, at
udstillingen her skal ses som et mulighedsrum for ”teater” og spil, hvor man kan rykke rundt
på det hele, gennemspille scener, lave egne dramaer.
Læs mere om Eva og se hendes andre oplevelsesuniverser på
www.albanowik.com

KASKELOTTERNES SANG
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VI SES PÅ BIBLIOTEKET
FACEBOOK.COM/FANGFORTAELLINGEN
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