
Nanna Kalinka Bjerke og Lars Thorstensen leverer rigt illustreret og bramfri 

bog om bandeord, skældsord og slangord 

 

Nanna Kalinka Bjerke & Lars Thorstensen: Den store bandebog – fuld af lort og en helvedes bunke 

skældsord 

 

Den store bandebog er en mildt sagt frimodig bog om bande- og skældsord. Det er den første store 

gennemarbejdede og illustrerede samling af sprogets mest betændte gloser nogensinde udgivet på 

dansk. 

På 208 hæsblæsende sider tager Den store bandebog læserne med på en vild rundtur i den danske bande- 

og skældsordshistorie. Ingen ord og begreber er for frække eller ækle til at blive gennemgået. Bogen er 

både en kærlig omfavnelse af og en oplysende introduktion til alt det, vi egentlig ikke må sige, men siger 

alligevel. 

Den store bandebog giver alle folk – over 12 og under 100 – en enestående chance for at svælge uhæmmet 

i de mest profane, latrinære og obskøne uforskammetheder, sproget byder på. Bogen borer lige ned i det 

beskidte sprogs oprindelse og anvendelse, og med kun få løftede pegefingre, men masser af strittende 

langfingre fordelt med rund hånd i hele bogen, skal den nok både fornøje og fornærme læserne undervejs. 

Den store bandebog er en blanding af kaffebordsbog, familiebog, læsebog, kunstbog og bladrebog. Bogen 

er produceret efter alle bogkunstens regler med halvbind, sølvpræg og staffagefarver, og hvert opslag er 

illustreret i sin egen stil, som en hyldest til popkultur, kunst og grafisk design. 

Bogen udgives med støtte fra Statens Kunstfond. 

 

Nanna Kalinka Bjerke er skribent, ide- og konceptudvikler og kommunikationsrådgiver. Nanna har 

beskæftiget sig med alle sprogets afskygninger på alle platforme.   

Lars Thorstensen er art director med en fortid i reklamebranchen. Sammen med Nanna har Lars udarbejdet 

et hav af store offentlige kampagner de seneste 10 år.   

 

Den store bandebog er skrevet af Nanna Kalinka Bjerke og illustreret af Lars Thorstensen 

208 sider 
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Udk. d. 24. oktober 2019 


