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´Ib Spang Olsens ABC´ er beretningen om en af Danmarks mest kendte og elskede tegnere, der døde i 2012.
Søren Vinterberg fortæller om tegnerens liv, værk og tid i denne rigt illustrerede bog med mere end 200

gengivelser af Ib Spang Olsens billedbøger, rejsebøger, bogomslag, bladtegninger, plakater,
rumudsmykninger m.v.

Et halvt århundredes generationer af danske børn er flasket op med vrøvleversene i ´Halfdans ABC´ med de
kongenialt fabulerende Ib Spang-billeder. Den ´Lille dreng på Østerbro´ voksede op i takt med opbygningen
af den danske velfærdsstat og tegnede dens krønike. Gennem syv årtiers uafbrudt produktivitet illustrerede
han både til Halfdan Rasmussens børnerim og hans erotiske digte om Nannette, ligesom han satte billeder til
stribevis af andre digteres ord lige fra Tove Ditlevsen til Søren Ulrik Thomsen. Han både skrev og tegnede
billedbøger selv og modtog adskillige priser for dem. Han fortalte i ´løbende streg´ direkte på tv-skærmen,

skabte tv-julekalender og teaterstykker for børn og skrev lune, kloge erindringer for voksne.
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