
 

 

 

 

 

 

Søren Jessen blev født i Sønderborg i 1963 og voksede op i en efter eget udsagn 

ikke specielt kulturinteresseret familie. Det lå med andre ord ikke i kortene, at 

han skulle gå forfattervejen. Hans far var issælger, og moderen var hjemmegå-

ende og blev sidenhen bogholder. I 1972 flyttede den tegneglade dreng med sin 

familie til Herning i forbindelse med faderens forfremmelse i Frisko Is. Her fik 

Søren Jessen i 1982 sin studentereksamen fra Herning Gymnasium. Det var i 

gymnasietiden, at han besluttede sig for at blive professionel tegner. Jessen for-

klarer selv beslutningen således: ”Jeg har altid tegnet, lige siden jeg var barn, 

så da det i gymnasiet gik op for mig, at jeg ikke var klog nok til at blive astro-

nom, tænkte jeg, at jeg måske kunne blive et eller andet, der havde med at  

tegne at gøre.”   

Som han beskriver det, var vejen ind i forfattergerningen ret tilfældig: ”Indtil jeg 

var langt op i tyverne havde jeg aldrig drømt om at blive forfatter. Jeg skrev  

aldrig, for jeg anede ikke at jeg kunne. Men en dag impulskøbte jeg en elektrisk 

skrivemaskine – det var midt i 80'erne – og så begyndte jeg at sidde og klimpre 

på den. Det første jeg skrev på var korte historier til voksne, men stoffet samle-

de sig ikke rigtigt.”(Eget interview, 2013). Det blev derfor inden for børnebogs-

genren, han fik sin forfatterdebut. Gennem sine mange kontakter og samar-

bejdspartnere i forlagsbranchen lykkedes det ham at få sin første bogaftale med 

forlaget Apostrof. I 1991 udkom hans første bog ”Dino rejser til byen” – en  

billedbog for de helt små.  

Søren Jessen 



OPGAVER 

 

Find 10 navneord 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________  

 

Find 5 sammensatte ord 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Hvornår flyttede Søren Jessen til Herning? ______________________ 

Hvornår fik han udgivet sin første bog? _________________________ 

Hvornår blev han født? ______________________________________ 

Hvor bor Søren Jessen? ______________________________________ 

Hvordan blev han forfatter? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



SMALL 

 

 født    ord     dreng    måske 

 klog    blive    gøre    aldrig 

 jeg    sine     derfor    udkom 

 små    alle     Søren    Jessen 

 

 

MEDIUM 

 

 udsagn   andre    kortene    issælger 

 Herning   tegner    gymnasiet   beskriver 

 indtil   elektrisk    stoffet    gennem 

 kontakter  billedbog   rejser    Risskov 

 

LARGE 

 

kulturinteresseret hjemmegående forfattervejen studentereksamen 

forfremmelse  gymnasietiden professionel  beslutningen 

forfattergerningen impulskøbte  børnebogsgenren forfatterdebut 

samarbejdspartnere forlagsbranchen vietnamesisk  forstadsbydelen 

  


