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Det å skrive er å gjøre det usynlige synlig. Jerven er i så måte en dobbelt 

eksponent for dette, med sitt lite synlige liv. Etter å ha blitt nesten 

utryddet, har jerven utviklet seg til å bli et sky dyr, som holder seg lengst 

mulig unna mennesker.  

 

JERV passer inn i framtidsskolen hvor bærekraft blir viktig. Jerven er i seg selv et 

møtepunkt for den økologiske og økonomiske og sosiale konflikten som skolen 

blir pålagt å jobbe med. Jerven dreper sau og reinsdyr, men jerven er fredet! 

Stortinget bestemmer hvor mange jerv vi skal ha, og i hvilke fylker de skal være. 

Jervetisper med ungekull blir drept i hiene av Statens Naturoppsyn, på tross av 

at den har status som sterkt truet på Norsk Rødliste. 

 

Jeg utfordrer derfor elevene til å skrive sine fortellinger – enten en 

sakprosatekst, eller et eventyr (eller begge deler):  

 

A: SAKPROSA/FAGTEKST 

Jerv har den råskapen og villskapen som skal til for at den virkelige historien om 

det virkelige livet bærer fordi virkeligheten alltid overgår fiksjonen når vi går 

tett nok innpå.  

 

Skriv en virkelighetsnær fortelling om hvordan det er å leve som jerv.  

 

Les dere opp på jerv, skriv fortellingen, og diskuter om det stemmer, om dette er 

fakta, eller om det  er ”godt jugi”…  Snakk om sjangere i sakprosaen; hva er 

sakprosa egentlig?  

 



B: EVENTYR 

Det finnes mange eventyr som handler om ulv, rev eller bjørn, men få eller ingen 

som handler om jerven. Dette kommer av at man i gamle dager så på jerven som 

et skummelt og mystisk dyr som var i kontakt med onde makter. Onde dyr måtte 

ikke tegnes eller nevnes ved navn! Kallenavn for jerven var fjellfrosk, fjellkatt, 

fjellbjørn, fjellfross, djevlebjørn og skogsdjevel. 

 

Nå er det på høy tid at også JERV får være med i et eventyr! Uten å bli 

demonisert. 

Vil dere være med på å skrive fram gode ideer? Egenskaper som bør/kan brukes:  

EKSTREM LUKTESANS (like god som bjørn og ulv) 

VARM PELS (varmest av rovdyrene våre) 

KRAFTIG BITT (kraftigst av rovdyrene våre, kan dele opp frossent kjøtt) 

STERK KROPP (sterkest av rovdyrene våre hvis vi tar hensyn til størrelse) 

SKARPE KLØR (bare gaupa har skarpere) 

 

Jeg kan love å lese alt, og hvis jeg finner gode fortellinger som jeg tror kan brukes 

videre, tar jeg kontakt.   

 

 
 

Send eventyrmanus til:       

Synnove.borge@gmail.com 

Synnøve Borge, tlf 9062 3869 

mailto:Synnove.borge@gmail.com

