
HISTORIA UDGIVER EDDERKOPPEN 
DER SÅ GERNE VILLE HAVE ET KRAM

Edderkoppen er et empatisk væsen i ny 
illustreret børnebog, som børn kan relatere til
Dato: 09-03-2022

Lena Jo Hursh har udgivet en børnebog om den triste edderkop Julius Hjulspinder, der så inderligt 
ønsker sig nærvær. Bogen udkommer med smukke illustrationer, der gør enhver blød om hjertet.

Edderkoppen der så gerne ville have et kram er en rørende børnebog 
om edderkoppen, der ofte får rollen som skurk. Bogen giver et helt 
nyt syn på edderkoppen, og du kan ikke undgå at mærke omsorg for 
disse små væsener.

Korsedderkoppen Julius Hjulspinder længes efter et kram fra 
Korsitta, men hun er sur på ham, og han søger derfor råd hos sine 
edderkoppevenner, der hver især deler deres taktik, når det gælder 
om at få et kram fra hunnerne. I historien agerer de præcist, som de 
gør i virkeligheden.

Bogen kommer med illustrationer af Ditte Løfgren Hagelskær, som 
er både venlige og søde, og sætter dermed ansigt på edderkoppen 
i en let historie om ensomhed, venskab og søgen efter den eneste 
ene. Bagerst er et faktaafsnit, hvor børn og voksne kan lære mere 
om edderkoppearterne i bogen og få opskriften på en sød hæklet 
edderkop designet af Lene Sørensen. 

Bogen er beregnet til de 4-7-årige, og for hver solgte bog doneres 
10 % til Red Barnet. 

Om forfatteren
Lena Jo Hursh er pensioneret socialrådgiver, kropsterapeut og social 
og sundhedsassistent. Hendes interesse for den menneskelige 
psykologi og hendes egen frygt for edderkopper inspirerede denne 
bog, og hun har siden lært at værdsætte de ganske forunderlige dyr. 

Forfatteren stiller gerne op til interviews. 
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