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Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi: 

Jørgen Pingvin bygger en hund, der hedder Arne 

og 

Jørgen Pingvin bygger noget, der kan flyve meget højt 

Det kan godt være, at Jørgen Pingvin har svært ved at sidde stille i skolen og følge med i 

undervisningen, til gengæld er han virkelig god til at bygge ting og få ideer. Billedbøgerne Jørgen 

Pingvin bygger en hund, der hedder Arne og Jørgen Pingvin bygger noget, der kan flyve meget 

højt er to søde og varme fortællinger om at slippe fantasien og kreativiteten løs og en hyldest til 

barnets opfindsomhed. 

 

Seriens første bog Jørgen Pingvin bygger en hund, der hedder Arne beslutter Jørgen, at han vil 

bygge en hund, der hedder Arne. Det skal helst være inden, hans forældre vågner, så han ikke 

bliver forstyrret af deres bekymringer om alt det, der kan gå galt, når han bruger limpistolen og 

hobbykniven. Da mor Jytte og far Finn står op, er Arne færdig, men til Jørgens store fortrydelse, 

kan de voksne ikke se, at Arne er levende. 

Jørgen og Arne går en tur i parken, så Arne kan komme lidt ud, og nu begynder udfordringerne at 

melde sig. Jørgen træder i en hundelort, og han må derfor en tur i parkens sø for at vaske foden 

ren. I søen bor en vandrottefamilie, og vanrotteparret Yvette og Franco, deres mange børn og 

børnebørn er åbenbart ikke interesseret i at få besøg. 

 

I Jørgen Pingvin bygger noget, der kan flyve meget højt er den lille pingvin glad for, at det er 

mandag. Om mandagen har han nemlig håndværk og design med lærer Britta. Lærer Britta har alt 

det værktøj, man kan ønske sig, hvilket er heldigt, når man som Jørgen gerne vil bygge en raket. 

 

Desværre har Britta ikke nogen motor, og trods Jørgens ihærdige forsøg på at få raketten til at 

flyve, rokker den sig ikke ud af stedet. Efter flere mislykkede overtalelsesforsøg klatrer Jørgen op i 

skolegårdens høje træ med raketten. Men til hans store overraskelse er træet beboet af en 

fuglefamilie, som er ret utilfredse med at få deres fuglerede gennemhullet af rakettens spids. Da 

fuglefamilien begynder at hakke Jørgen i hovedet, opdager han pludselig, at der er 

faretruende langt ned fra trætoppen. 

 

Billedbøgerne om Jørgen Pingvin er skønne hverdagsfortællinger, hvor en lun humor indgår både i 

sproget og på billedsiden. Figuren Jørgen Pingvin giver desuden mindelser om tegneren 

og børnebogsforfatteren Jørgen Clevin, som fra 1950'erne tryllebandt mange børn med sine 

kreative børneprogrammer i tv.  

 

Jørgen Pingvin bygger en hund, der hedder Arne og Jørgen Pingvin bygger noget, der kan flyve 



meget højt er nu klar til at tryllebinde en ny generation og deres forældre. 

 

Bøgerne er skrevet som en serie, men de kan læses uafhængigt af hinanden. 
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