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Giv fantasien foder med ny        
rimende billedbog 

Har du nogensinde hørt om altanbavianer, surfer-
myg eller årets fløjlsboksefest? Hvem maler egent-
lig nummerplader, og hvor tager hajer hen på fe-
rie? Idéerne er mange, farverige og skæve i Mads 
TM’s børnebog ”Frisk fnidder”, der udkommer på 
Byens Forlag d. 5. januar 2023.  

“Fantasien er en fantastisk størrelse, som vokser og bobler, 
hvis vi fodrer den,” fortæller Mads TM, der har skrevet og 
illustreret ”Frisk fnidder”. Ifølge ham er fantasien under pres 
i en verden, som flyder over med information. ”Men den er 
utrolig vigtig for både børn og voksne. Den gør livet sjovere 
og hjælper os med at finde ud af svære ting, som ikke bare 
lige kan regnes ud.” 

Mads TM’s finurlige univers er sprunget ud af forfatterens 
egen hverdag, for idéerne viser sig, når man lytter efter. Han 
fortæller, at et rim kan begynde med ord, der “leger godt 
sammen”. I “Frisk fnidder” møder læseren for eksempel et 
par ‘barske gutter’, der køber ‘vingummisutter’. Rimet kan 
også vokse ud af et enkelt ord, der har en historie indbygget 
i sig. Det var tilfældet med ‘altanbavian’. 

“Den idé kom, da jeg cyklede ved søerne om sommeren og 
så folk sole sig på deres altaner,” forklarer Mads TM. “Når jeg 
har fundet de sjove ord, folder de sig ud til hele rim, og til 
sidst tegner jeg dem. Der er masser af fantastiske historier 
over det hele,” siger han. 

De fantasifulde rim og illustrationer i ”Frisk fnidder” leder 
tankerne hen på Halfdan Rasmussen, og forfatteren drøm-
mer om at skabe samme magiske stunder for de mindste læ-
sere, som han selv har haft som barn. Der sker nemlig noget, 
når ordene bliver sat på melodi. Man kan smage på dem på 
en anden måde, og de bliver mere end bare de ord, de er 
hver for sig. 

Om forfatteren 
Mads TM (f. 1968) er bosat på Østerbro og uddannet i inter-
national økonomi og kultur. Han har i mange år arbejdet med 
ledelse, bæredygtighed og kommunikation. På Instagram 
står han bag online-striben Being to Being, og med ”Frisk 
fnidder” debuterer han nu som forfatter. 
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