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Ny bog om drabelige Kibæk
Lokale kræfter har
udgivet en børnebog,
der emmer af uhygge
og giver et indblik
i lokalhistorien

AF IDA TRUE BERG

itb@herningfolkeblad.dk

KIBÆK Det spøger på Kibæk Mølle.
I hvert fald, hvis man skal tro på
sagnet om en uhyggelig hændelse, der
siges at være foregået på Kibæk Mølle
i 1671. Historien blev præsenteret i
bogformat til den store halloweenfest
i Kibæk Mølle i torsdags, hvor »Den
onde Møller Mons«, der er blevet trykt
i et oplag på 150 eksemplarer, blev uddelt til børnene.
- Den er blevet taget godt imod. Der
var til en per husstand, og vi har ikke
mange tilbage, siger Stina Rohde, der
fik idéen om at omskrive den gamle
historie »Den Mombæk Mølle« af J.
Vejen Larsen i anledning af halloween.
Hun er med i Facebook-gruppen
Det Sker i Kibæk, der sammen med
Kibæk Borgerforening, arrangerede
halloweenfest i den gamle mølle for
første gang. Det var en kæmpe succes med omkring 400 mennesker, der
oplevede gys og gru inde i møllen og
på stien rundt om møllesøen.
- Da vi skulle i gang med at forberede halloween, var der nogle i arbejdsgruppen, der talte om, at der vist engang var foregået noget uhyggeligt på
møllen, og det blev jeg nysgerrig på.
Jeg ringede til Aage (Christensen, for-

mand for møllelauget), og han fortalte
mig, at der var skrevet noget om det.
Jeg tog på arkivet og fandt den gamle
bog. Da jeg havde læst den, tænkte jeg,
at den ville jeg lave om til en børnebog,
fortæller Stina Rohde.

En vandrehistorie
Historien, der er mere end uhyggelig

: zoom
IKKE EN BOG, DER BLIVER SMIDT
I SKRALDESPANDEN
Lions Aaskov henter penge lokalt til foreningens arbejde, og derfor
var det nærliggende at være med til at støtte den nye børnebog
»Den onde Møller Mons«, der har sit udspring i Kibæk. Og så er
børnebogen bare en god ídé. Det siger Preben Staal, præsident i
Lions Aaskov.
- Det er ikke én, der bare kommer hjem og bliver smidt i skraldespanden. Den vil formentlig blive på børneværelserne, hvor den vil
blive læst. Det er en fin bog, lyder det fra Preben Staal.
Lions har givet penge til, at bogen kunne blive trykt.
- Det er en måde at give pengene tilbage til det område, hvor vi
finder vores støttekroner. Vi giver jo både til internationale, nationale og lokale formål, og vi synes, at bogen er værd at støtte, siger
Preben Staal.
Også Anne Mette Bang Rasmussen, som har layoutet bog,
har været begejstret for samarbejdet.
- Det har været en sjov idé - fra Stinas opfindsomme hjerne - at
omskrive et gammelt sagn og på den måde give byens børn lidt
lokalhistorisk viden. Dejligt at kunne bidrage lidt til, pointerer hun.

med dobbeltdrab og en henrettelse,
passede perfekt ind i halloween-temaet. Den handler kort fortalt om, at
den gamle møller bliver halshugget på
møllen for sine ugerninger.
- Som de siger i arkivet, så kan rigtigheden ikke bevises. Den er fortalt
fra mund til mund. Men J. Vejen Larsen
har tilføjet nogle klip fra nogle gamle
skrifter, der skal bevise, at noget af det
er en rigtig hændelse, forklarer hun.
Stina Rohde har givet bogen en ny
titel, forkortet historien, og karaktererne har fået navne.
- Titlen »Den Mombæk Møller« ville
nok ikke give mening for børn. I den
oprindelige historie har de heller ingen navne. De hedder bare mølleren,
den unge mand og den unge pige. Jeg
synes, at det gør historien mere børnevenlig og forståelig, at personerne
har navne, siger hun.

Illustrator under tidspres
Det er også en lokal, der har illustreret bogen. Nemlig Susanne Bækby
Gerges, der er uddannet animator fra
Animationsværkstedet i Viborg og i
dag har sit eget firma i Viborg, og som
Stina Rohde kender fra Kibæk. De to
har også gået i gymnasiet sammen.
- Illustrationerne er med til at gøre,
at historien ikke er så barsk. Susanne
og jeg har også talt en del om historien, og for eksempel var jeg i tvivl
om, at jeg overhovedet skulle skrive
ordet halshugge. Men så kom historien
til at mangle noget, syntes Susanne.
Hun sagde, at der bare ikke skulle stå
henrette, fordi det forstår børn ikke,
siger Stina Rohde.

Susanne Bækby Gerges kalder det
en »sjov tegneopgave« trods et vist
tidspres:
- Først var jeg lidt i tidsbekneb, da
Stina spurgte, men da jeg læste udkastet, var jeg solgt. Det er fedt, at
historien er fra Kibæk.

Tegnede på hotelværelset
Animatoren begyndte at lave skitsen
på et hotelværelse på Bornholm i efterårsferien. Herefter blev stregerne
tegnet op med blæk, inden de blev
farvelagt på computeren.
- Jeg har tænkt på målgruppen, så
der er græskar og dansende skeletter.
Det skulle være fantasifuldt, og det
skulle ikke være en gyser på billedsiden. Man kunne sagtens have lavet
blod og gået helt tæt på henrettelsen,
men så havde det været for et ældre
publikum. Det skulle være sådan, at
børnene fanger moralen; at de gode
vinder, og at det ikke kan betale sig
at slå nogen ihjel, fordi det kommer
tilbage til én på et tidspunkt, fortæller
hun og fortsætter:
- Historien bindes sammen med halloween, og alle de børn der var med i
torsdags og var rundt på møllen, de
får forstærket oplevelsen af historien.

Kreativ åre
Den nye version ender lykkeligt i modsætning til den oprindelige fortælling.
- Rammen med halloween er også
noget, som jeg har skrevet ind, og det
er de gode personer, der spøger på møllen. Og så skulle den selvfølgelig have
en børnevenlig slutning, understreger
Stina Rohde

|| Blandt monstre og
kutteklædte skikkelser til
halloween i Kibæk Mølle
blev børnebøgerne uddelt
af Stina Rohde (t.h.). Ved
siden af hende Anne Mette
Bang Rasmussen, der har
stået for layout af bogen,
og Preben Staal, præsident
for Lions Aaskov, der har
støttet udgivelsen økonomisk.
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Stina Rohde, der er ved at uddanne
sig til lægesekretær, har brugt sine to
drenge på fem og otte år som »testpersoner« for at se, om omskrivningen
fængede.
- Der var en lille dreng ved møllen til
halloween, der sagde til mig, at det var
vildt som tegningerne ligner møllen,
siger hun smilende.
Har du fået lyst til at omskrive
flere lokale historier fra gammel
tid?
- Det kan jeg sagtens finde på, når
jeg får en idé. Jeg kan godt lide kreative ting. Det har været sjovt, men
måske med lidt bedre tid næste gang,
svarer hun smilende.

