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Uro i Lammekøbing Iben Melbye Hent PDF De fire Vesterbrobørn fra Skorpionklubben skal på sommerferie i
en provinsby hos Svens og Lisbets tante.

De havde ikke regnet med, at der ville ske noget spændende, for der sker ikke meget i den lille by. Men
hurtigt finder de ud af, at der er noget i gære. Til leje hos tanten bor en ung journalist, der skriver meget

kritisk om forurening fra slagteriet. Og nu kan det være nok, mener tre af de ledende personer i byen. Derefter
tager handlingen en dramatisk vending. Skorpionklubben er ved vandet for at bade og opdager, at badevandet

visse steder er rødt og fyldt med kødtrevler. Nu vil de handle.
Men som så ofte sker det, at de små fisk fanges, og de store går fri.

Den danske forfatter Iben Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar fra Norges biblioteksskole og har studeret
kultursociologi ved Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i 1975 med børnebogen "Uro i
Lammekøbing", der samtidig er det første bind i serien om Skorpionklubben. Hun startede ud med at skrive

børnebøger, men har siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger.
I mange år var forfatteren aktiv i bestyrelser i Dansk Forfatterforening, i bestyrelsen i PEN og i Retspolitisk

Forening.

Indholdet er utraditionelt og virkelighedsnært - Lammekøbing-historien med den unge journalist, der får
skrevet for meget om borgerskabets sammensværgelser og sammenspisthed, minder om en Fåborg-historie for
et par år siden. Bogen er let skrevet og let læst, spændende og afslørende, fin bevidst beskrivelse for større

børn.
(Ingerlise Koefoed, Politiken)

I de senere år har enkelte forfattere prøvet at forny børnekrimien ved at søge at bevare spændingen, men gøre
indholdet samfundsrelevant og aktuelt.

Netop dette finder vi også i Iben Melbyes nye bog Uro i Lammekøbing.
…. råddenskab og sammenspisthed mellem 'de store' overfor 'de små‘ i samfundet. Dette tema indgår i den
spændende og veloplagt fortalte historie, som Iben Melbye har skrevet. God underholdning på virkeligheds

grundlag.
(Eva Glistrup, Ekstrabladet.)

1. Lektørudtalelse fra 1. udgave
Bortset fra en enkelt løs ende i slutningen ... er det en vellykket debut for såvel forlag som forfatter…. Bogen

er spændende og velskreven….. Men bogen er mere end en krimi, der er en stilfærdig afslappet
samfundsdebat i bogen, og en lille smule kønsrolledebat i det en af pigerne er biltosset og en af drengene

frygtsom.
(Helge Scheuer Nielsen, Lektørudtalelse (B) )

2. Lektørudtalelse, 10 år efter 1. udgave udkom:
Da bøgerne om Skorpionklubben … udkom første gang i begyndelsen af 70‘erne, var det et forsøg på at
opfylde børns ønsker om en spændende krimi-serie. Samtidig var det et meget bevidst forsøg på at bruge
denne eftertragtede genre til at gøre børn opmærksomme på urimelige forhold i deres omverden.. Uro i
Lammekøbing, der nu udsendes i 5. oplag, var en af de mest vellykkede i serien. Dels er det en rimeligt
troværdig historie med en stigende spænding, dels afsløres forhold i forbindelse med korruption og

forurening, hvor det er de små fisk, der fanges, mens de store går fri.
… Ca 10 år efter 1. udg. kan det konstateres, at det endnu er en spændende, let læst krimi.

(Ellen Jensen, Lektørudtalelse (B) )

Iben Melbyes "Skorpionklubben" er en bogserie om vennerne Sven, Kirsten, Ejnar og Lisbet, der i deres
detektivklub går sammen om at opklare det ene mysterium efter det andet.

 

De fire Vesterbrobørn fra Skorpionklubben skal på sommerferie i en
provinsby hos Svens og Lisbets tante.

De havde ikke regnet med, at der ville ske noget spændende, for der
sker ikke meget i den lille by. Men hurtigt finder de ud af, at der er
noget i gære. Til leje hos tanten bor en ung journalist, der skriver



meget kritisk om forurening fra slagteriet. Og nu kan det være nok,
mener tre af de ledende personer i byen. Derefter tager handlingen en
dramatisk vending. Skorpionklubben er ved vandet for at bade og
opdager, at badevandet visse steder er rødt og fyldt med kødtrevler.

Nu vil de handle.
Men som så ofte sker det, at de små fisk fanges, og de store går fri.

Den danske forfatter Iben Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar
fra Norges biblioteksskole og har studeret kultursociologi ved

Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i 1975 med
børnebogen "Uro i Lammekøbing", der samtidig er det første bind i

serien om Skorpionklubben. Hun startede ud med at skrive
børnebøger, men har siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger.

I mange år var forfatteren aktiv i bestyrelser i Dansk
Forfatterforening, i bestyrelsen i PEN og i Retspolitisk Forening.

Indholdet er utraditionelt og virkelighedsnært - Lammekøbing-
historien med den unge journalist, der får skrevet for meget om

borgerskabets sammensværgelser og sammenspisthed, minder om en
Fåborg-historie for et par år siden. Bogen er let skrevet og let læst,
spændende og afslørende, fin bevidst beskrivelse for større børn.

(Ingerlise Koefoed, Politiken)

I de senere år har enkelte forfattere prøvet at forny børnekrimien ved
at søge at bevare spændingen, men gøre indholdet samfundsrelevant

og aktuelt.
Netop dette finder vi også i Iben Melbyes nye bog Uro i

Lammekøbing.
…. råddenskab og sammenspisthed mellem 'de store' overfor 'de
små‘ i samfundet. Dette tema indgår i den spændende og veloplagt
fortalte historie, som Iben Melbye har skrevet. God underholdning

på virkeligheds grundlag.
(Eva Glistrup, Ekstrabladet.)

1. Lektørudtalelse fra 1. udgave
Bortset fra en enkelt løs ende i slutningen ... er det en vellykket
debut for såvel forlag som forfatter…. Bogen er spændende og

velskreven….. Men bogen er mere end en krimi, der er en stilfærdig
afslappet samfundsdebat i bogen, og en lille smule kønsrolledebat i

det en af pigerne er biltosset og en af drengene frygtsom.
(Helge Scheuer Nielsen, Lektørudtalelse (B) )

2. Lektørudtalelse, 10 år efter 1. udgave udkom:
Da bøgerne om Skorpionklubben … udkom første gang i

begyndelsen af 70‘erne, var det et forsøg på at opfylde børns ønsker
om en spændende krimi-serie. Samtidig var det et meget bevidst
forsøg på at bruge denne eftertragtede genre til at gøre børn
opmærksomme på urimelige forhold i deres omverden.. Uro i



Lammekøbing, der nu udsendes i 5. oplag, var en af de mest
vellykkede i serien. Dels er det en rimeligt troværdig historie med en
stigende spænding, dels afsløres forhold i forbindelse med korruption
og forurening, hvor det er de små fisk, der fanges, mens de store går

fri.
… Ca 10 år efter 1. udg. kan det konstateres, at det endnu er en

spændende, let læst krimi.
(Ellen Jensen, Lektørudtalelse (B) )

Iben Melbyes "Skorpionklubben" er en bogserie om vennerne Sven,
Kirsten, Ejnar og Lisbet, der i deres detektivklub går sammen om at

opklare det ene mysterium efter det andet.
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