
Historien om hvordan Ajnstajn blev til
Ajnstajn kom til verden den 4. til 6. juni 2004 på Biskops-Arnö, et sted ude i Malaren lidt uden for 
Stockholm. På øen var der samlet forfattere og illustratorer fra hele Norden, som gennem Nordisk 
Råds kulturfond havde fået mulighed for at arbejde med Let-Læst genren for børn og voksne. Der var 
oplæg fra forskere fra forskellige nordiske universiteter, og i arbejdsgrupper fi k deltagerne til opgave at 
komme med et bud på fornyelse af Let-Læst genren. 

I vores gruppe, som bestod af Sissel Hofgaard Swensen fra Norge, Jeanette Rapp fra Sverige, Pernilla 
 Gesen fra Sverige og Thøger Johnsen fra Danmark, opstod der en ide om at lave en bog til indskolin-
gen med en speciel appel til drenge. Bogen skulle handle om venskab, mobning, sundhed og talent. Vi 
placerede historien i et hundeunivers, for at børnene kunne lægge lidt afstand til deres egen virkelighed. 
Og så var forudsætningerne for Ajnstajn skabt, og både navnet og stavemåden skulle signalere »geni« 
og samtidig være lydret på både dansk, norsk og svensk. 

Historien endte som rap-vers, da det for drenge er en genre, hvor det er lidt sejt at fremsige vers. Endvi-
dere giver det mulighed for at bruge store mængder af rim, der understøtter gættelæsning. 

I november 2004 mødtes Sissel, Jeanette og Thøger i København og arbejdede videre med historien, 
som Thøger havde skrevet færdig i sin første form. Det blev rettet, og Jeanette illustrerede versene, og 
en første udgave af Ajnstajn gled ud af printeren ved afslutningen af dette møde. 

En stor del af forfatter/illustratorgruppen mødtes igen i oktober 2005 i Lövstabruk uden for Stockholm, 
hvor vi gensidigt gav konstruktiv kritik på hinandens bud på nye Let-Læst bøger. Her blev Ajnstajn 
fi npudset og derefter oversat til svensk og norsk. 

I foråret 2007 tilbød Special-pædagogisk forlag at udgive Ajnstajn. Elsebeth Otzen og Yvonne Lund, to 
erfarne lærere med stor ekspertise i læseindlæring, blev bedt om at skrive en vejledning til anvendelsen 
af Ajnstajn i indskolingen og specialundervisningen. Steen Grode påtog sig sammen med Christian 
 Tiedt at komponere musikken 
til rappen og indspillede den 
sammen med Jimmy Sølling, 
Henriette Høffding, og 5. C 
fra Usserød skole indspillede 
rapversene til musikken. 

En lang proces, hvor alle er 
endt med at holde rigtig meget 
af Ajnstajn, og vi håber også, 
at Ajnstajn går lige i hjertet på 
alle jer, der læser og arbejder 
med ham i fremtiden. 

Thøger Johnsen


