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Om bogen:
Solvogteren har spærret solen inde. Uafbrudt regn og tusmørke har taget over. Hele verden er grå. Dag og nat og ugeda-
genes skiften findes ikke længere. Men Lilja har opdaget noget, de andre i landsbyen ikke ved, og hun vil kæmpe for at få 
solen tilbage. Det er ikke kun solen og farverne og føden, der er forsvundet. Lilja og bedstefaren har mistet nære familie-
medlemmer. Alt sammen forsvandt, da Lilja var helt lille. Der er ting, Lilja ikke må spørge om, og bedstefaren giver ingen 
kram eller fysisk berøring.  
Bogen er blændende smukt illustreret af Lisa Aisato. Der er noget nærmest mytisk over fortællingen, og den er taler til folk i 
alle aldre. Bogen tematiserer på smukkeste vis, hvilket mirakel det er, at årstiderne skifter, og ender lykkeligt med at verden 
blomstrer på ny. 

Sådan gør I:
Find et dejligt sted udendørs, hvor man rigtig fornemmer foråret – fx på en bænk i skoven med udsyn til anemoner. Klæd 
jer varmt på, og sæt jer godt til rette. 

Dialog med barnet/børnene inden højtlæsningen:
• Tal om, hvordan årstiderne skifter. Hvor længe det er siden, I sidst rigtig har set solen. 
• Tal om, at det ikke er alle steder på jorden, man erfarer årstidernes skiften.
• Fortæl, at nu skal I læse en bog, der handler om en mørk tid, hvor Solvogteren har taget solen til fange. Hvor der ikke 

er nogen årstider og heller ikke dag og nat. Alt er bare gråt og mørkt. Fortæl, at bogen også handler om foråret, hvor 
alt det lysegrønne bryder løs. Hvis I ikke kigger alt for langt om i bogen, kan man godt bladre i bogen uden at afsløre 
handlingen. Gå sammen på opdagelse i de grå farveløse billeder i bogens begyndelse og bemærk kontrasten til farve-
eksplosionen på side 50-51.

• Læs bogen højt.

Læs også:
Maja Lunde har også skrevet bogen Snesøsteren: en julehistorie (6-12 år), ligeledes illustreret af Lisa Aisato. 
Denne bog tematiserer vinteren og julen.

Målgruppe: 
8-12 år

Antal: 
10-12 børn, en halv skoleklasse

Varighed: 
Det tager omkring 4 timer at højtlæse hele bogen, 
så højtlæsningen skal deles op i bidder. 

Højtlæsningssted: 
Højtlæses lige på det tidspunkt foråret bryder ud. I 
en lysegrøn forårsskov eller i haven, der spirer. 

Forberedelse:

Materialer: 

• Solvogteren af Maja Lunde 

• Et varmt tæppe, så I ikke fryser i forårssolen

• The og kopper

               
      

                   Stedsspecif k højtlæsning

Solvogteren 
(fra 8-12 år)
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