
Lene Kaaberbøl 

Lene Kaaberbøl blev født den 24. marts 1960 på Rigshospitalet 

i København.  

 

Hendes forældre var jyder og efter at have boet de første fire år 

af sit liv på Sjælland, flyttede familien til Malling uden for 

Aarhus. Faderen arbejdede som overkontrollør i P&T, og 

moren var sekretær på et borgmesterkontor. 

 

Lene Kaaberbøl klarede sig godt i skolen rent fagligt, men socialt knækkede hun 

aldrig koden og blev hele sin folkeskoletid mobbet. 

 

Som barn havde Lene Kaaberbøl to store interesser: heste og skrivning. Da hun var 

15 år gammel, løb biblioteket tør for hestebøger, og Lene Kaaberbøl besluttede sig 

for selv at skrive en historie. Det blev til hendes første rigtige bog, ”Den første bog 

om Tina og hestene”. Siden fulgte yderligere tre titler i serien. 

 

Da Lene Kaaberbøl var 18 år, arbejdede hun i en sommerlejr i USA. Her læste hun 

første gang en fantasy-bog, nemlig forfatteren Ursula K. LeGuins trilogi om 

Jordhavet. Fra da af var hun solgt, eller som hun selv udtrykker det: ”Lige siden har 

mit bog-hjerte banket for eventyr og drageblod og verdener, der ligger mindst tre 

skridt til højre for regnbuen eller Mælkevejen, og under alle omstændigheder et pænt 

stykke fra den asfalterede danske virkelighed.”  

 

Da Lene Kaaberbøl var blevet student fra Aarhus Katedralskole, læste hun videre på 

Aarhus Universitet og blev i 1985 færdig som cand.mag. i engelsk og dramaturgi. 

Hun arbejdede i en årrække som gymnasielærer, mens hun skrev i sine ferier og på 

fridage.  

 

Først i 2002, små 25 år efter sin debut, tog Lene Kaaberbøl den endelige beslutning 

om at arbejde som forfatter på fuld tid. 

 

Lene Kaaberbøl har desuden firmaet Phabel, som udgiver børnebøger. 

 

Lene Kaaberbøl bor i Nordsjælland nær Farum. 



 

OPGAVER 

 

SÆT STREG UNDER 9 TILFÆLDIGE SÆTNINGER I TEKSTEN. SKRIV DET FØRSTE ORD FRA ALLE 9 SÆTNINGER. 

 

________________  ________________  ________________ 

 

________________  ________________  ________________ 

 

________________  ________________  ________________ 

 

FIND ORD I TEKSTEN, DU IKKE VED, HVAD BETYDER. 

 

________________  ________________  ________________ 

 

________________  ________________  ________________ 

 

 

Hvor kommer Lene Kaaberbøls forældre fra? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hvordan klarede Lene Kaaberbøl sig i skolen 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hvor læste Lene Kaaberbøl sin første fantasy-roman? 

_______________________________________________________________________________________ 

 



STAVEORD 

 

SMALL 

født  jyder  efter  skolen 

hele  heste  gammel  Tina 

læste  gang  eller  eventyr  

mens  fuld  tid  alle 

 

 

MEDIUM 

marts  København  forældre  flyttede 

familien  faderen  skrivning  mobbet 

fulgte  trilogi  regnbuen  Mælkevejen 

engelsk  fridage  forfatter  desuden 

 

 

LARGE  

Rigshospitalet  overkontrollør  sekretær  borgmesterkontor 

folkeskoletid  biblioteket  sommerlejr  omstændigheder 

asfalterede  virkelighed  Aarhus Katedralskole gymnasielærer 

dramaturgi  beslutning  Nordsjælland  yderligere 

 


