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STEVNS | KULTUR 

Hvad var det nu, der skete med de der døde 

dinosaurer? 
Bogudgivelse: To kvinder fra Rødvig: Forfatteren Charlotte Blay og tegneren Lykke 

Bianca udgiver en billedbog for børn og deres voksne – om verdensarvens 

forunderlige historie. Det ligner på forhånd årets stevnske julegave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Blay (tv.) og Lykke 

Bianca havde ønsket at blive 

fotograferet foran skyggen af den 

uddøde dinosaur på Stevns Klint 

Experience. Foto: Henrik Fisker 
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Bogens forside viser drengen, der udforsker mysteriet ved Stevns Klint. 
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Den magiske fortælling om den store katastrofe for 66 millioner år siden, hvor store dele af Jordens liv gik 

til og ikke mindst udryddede de sagnomspundne dinosaurer, er for længst gået verden rundt. Derfor er 

Stevns Klint blevet udnævnt til verdensarv, fordi det netop her – af alle steder på kloden – er det eneste 

sted, at man kan se fiskeleret med det blotte øje over havets overflade. 

Det ved enhver, som har fulgt bare lidt med i timen de senere år. Eller gør de? 

Måske alligevel ikke, konstaterer den lokale kunstner Lykke Bianca. 

– Jeg får mange gæster i mit atelier på Rødvig Fiskerihavn, som ikke kender historien, men som nysgerrigt 

spørger ind til den. Og i hvert fald er der mange børn, som ikke ved, at vi har fået en verdensarv på Stevns, 

fortæller hun. 

For børn og deres voksne 
Lykke Bianca er tegner og vil gerne fortælle sine gæster – og ikke mindst børnene – den spektakulære 

historie om, hvordan dinosaurerne døde. Hun oplever, at de lytter med stor interesse og er videbegærlige. 

En anden kvinde, som også bor i Rødvig, er også optaget af historien om den store katastrofe i en fjern 

fortid. Det er Charlotte Blay, der bl.a. kendes for sine børnebøger, hvor handlingen udspiller sig på 

middelalderborgen Gjorslev. 

Nu er de to kvinder gået sammen om at udgive, hvad de kalder en billedbog for 5-10 årige børn og deres 

voksne. Kridthavets mysterie – med tekst af Charlotte Blay og tegninger af Lykke Bianca – er netop 

udkommet på tre sprog: dansk, engelsk og tysk i et samlet oplag på 2500 eksemplarer. 

– De 1500 af dem kommer på dansk, og af dem er de 250 købt af Stevns Kommune via Den Kulturelle 

Rygsæk, som vil forsyne skolerne med klassesæt i undervisningen. Bogen kan købes i boghandler, på nettet 

samt på Stevns Klint Experience og Geomuseum Faxe, oplyser de to kvinder, som tirsdag var til 

bogreception og signering på verdensarvcentret. 

Letforståelig for børn 
Lykke Bianca og Charlotte Blay har kendt hinanden i omkring 20 år – lige siden dengang, da Lykke skulle 

lave afgangsprojekt på Designskolen i Kolding og valgte at illustrere en udgivelse: Havhesten skrevet af 

Charlotte. 

– Vi har gået mange ture sammen langs Stevns Klint og tit snakket om at lave noget sammen. Det var her, 

at ideen til en børnebog tog form. Nu har vi arbejdet på den i tre år, og den ligger klar næsten samtidig 

med åbningen af det nye oplevelsescenter for verdensarven, siger Charlotte Blay. 

Lykke Bianca siger om processen med at lave bogen: 

– Den største udfordring har været at gøre en meget kompliceret historie letforståelig og tilgængelig for 

børn. Her har vi fået god hjælp af museumsinspektør Jesper Milán fra Faxe Geologiske Museum og af Bent 

Lindow, der er specialist på Geologisk Museum, siger hun. 

Drengens oplevelser 
De to har valgt at fortælle historie gennem en dreng, der sidder på en sten ved Stevns Klint og taler med et 

forstenet søpindsvin. Fossilet kan fortælle, hvad der skete med dinosaurerne i et sprog, som børn kan forstå. 

Undervejs bliver historien kommenteret af en måge, nogle fisk og andre levende væsener i havet.        
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Historien er bogen igennem rigt illustreret af Lykke Biancas let genkendelige streg. Bogens udtryk 

kaldes graphic novels, og er man vant til at læse tegneserier, vil bogens form falde i god jord hos læseren. 

– Vi har haft stor glæde af at have en gruppe 8-12 årige børn til at testlæse manuskriptet og høre deres 

feedback. Vi har taget deres synspunkter til os og ændret undervejs – f.eks. i afsnittet om, hvordan noget 

bliver til et fossil, siger Charlotte Blay. 

– Vi vil jo gerne have historien ud til hele Danmark. Den er jo vores fælles barn, tilføjer Lykke Bianca. 

Fondsstøtte 
En række fonde mv. har støttet udgivelsen af bogen. Det gælder Augustinus Fonden, Stevns Kommune, 

Østsjællands Andelsvaskeris Fond, Stevns Turistforening, 3F’s Medie og Kulturfond, Verdensarv Stevns og 

Store Heddinge Rotary Klub. 

Donationerne har gjort, at udsalgsprisen kan holdes nede på blot 129 kroner. Dermed kan bogen nå ud til 

et bredere publikum. På Stevns og andre steder med interesse for historien ligner den derfor en oplagt idé 

til årets julegave. 

“Kridthavets mysterie” af Charlotte Blay (tekst) og Lykke Bianca (illustration). Er udkommet på Koustrup & Co. 

på dansk, engelsk og tysk. 91 sider rigt illustreret. Pris: 129 kroner. Fås i boghandler samt Stevns Klint 

Experience og Geomuseum Faxe. 
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