
SMÅLANDSKE VINTERDIGTE
DIGTE. Med »Vinterfluen« lander 
17 formfuldendte poesi-skabninger 
af Eske K. Mathiesen på anmelder-
bordet. Digtene står sammen med 
grafik af Seppo Mattinen og folder 
sig alle sammen ud i den småland-
ske vinterkulde, men er ellers vidt 
forskellige i anslag og tone. Vinterve-
mod og tindrende frostklar humor 
veksler, og Eske K. Mathiesen de-
monstrerer endnu en gang sin evne 
til ikke at sætte et ord forkert på 
papiret. Fuglene har som så tit hos 
Mathiesen en ganske særlig plads i 
digtene, svaler, viber, krager, musvitter osv., men forfatterens 
sans for de mere uanseelige eksistenser, fluer og firben, Kys-
semanden og Rosenkavaleren, er i det hele taget gennemgå-
ende. Det er få, der kan videregive en naturiagttagelse, fortælle 
en historie og ramme en stemning så tindrende poetisk og så 
overrumplende skævt og præcist på samme tid som Eske K. 
Mathiesen. På tre linjer kan han etablere en dobbelttydig scene 
af død og forventninger om bordets glæder: »Manegen rundt i 
fuld fart!/Uden hoved og Kykeliky!/Men med agurkesalaten i 
sigte«.  /JØRGEN JOHANSEN

★★★★★ ★  
ESKE K. MATHIESEN: »Vinterfluen«. 28 s. 100 kr. Clausens 
Kunsthandel. 

ØRET MOD PLANETEN
DIGTE. »Hørekrans« er Simon Gro-
trians bud på en sonetkrans. 15 
gange 14 linjer, der akkompagnerer 
billedkunstneren Leif Dræbys ud-
tryksfulde kombinationer af tegning 
og fotografi. Grotrian er en sand 
skrivekugle, der bestandigt »lægger 
øret mod planeten« for at lytte til sin 
indre ild. Hele tiden pendler hans so-
netter mellem på den ene side sorg, 
smerte og pine, mørke og pløre og 
på den anden side lovsangen til Gud, 
den absolutte udfrier: »Tak, min Gud, 
fordi jeg måtte vælte/sorgen ind i dette stjernebælte«. I troen 
samler Grotrians tekster »håb og bølgetrallen«, hans vilje til at 
blande det jordiske hverdagslivs trivialiteter med himmelveje 
og –udveje, det højstemte med det lavkomiske er usvækket. 
Men seeren og den skæve, dadaistisk respektløse ordmager 
folder sig måske ikke helt så indlysende vildt ud i denne høre- 
og sonetkrans, som han gør, når han er i sit ypperste lovsangs-
es.  /JØRGEN JOHANSEN

★★★ ★★★  
SIMON GROTRIAN OG LEIF DRÆBY: »Hørekrans«. 36 s. Ill. 100 
kr. Forlaget Dræby

BUNDLØS HVERDAG
PROSA. Der er noget forførende over 
lyset på Christianshavn og i Laila Ing-
rid Rasmussens kærlighedserklæring 
til bydelen i »Mit kvarter«. Det eks-
plosive lys møder sin modsætning 
i bogens glimt af bundløs angst og 
melankoli. Laila Ingrid Rasmussen 
tager udgangspunkt i det nære og 
brogede liv med en pæn portion kre-
ativt kaos. Hun er afgjort bedst, når 
hun hæver sig op over hverdagens 
små iagttagelser og ser de store lin-
jer, hvor de tunge boligkarréer »sejler 
ind i verdenshavet«. Hun er mor med 
stort hjerte og i direkte kontakt til fø-
lelsernes hav – især da datteren gør sig klar til at flytte hjemme-
fra. I de bedste passager skriver Laila Ingrid Rasmussen poetisk 
og koncentreret og med en fin rytme. Men der går visse steder 
for meget »glemmekasse«, »karameldag« og »mågernes hvid-
hed« i den. Hun lader sig i for høj grad forføre af det sproglige. 
Lyset kommer ind, når hun slipper kontrollen – og lader sig flyde 
med.  /EVA POHL 

★★★ ★★★  
LAILA INGRID RASMUSSEN: »Mit kvarter«. 143 s. 250 kr. 
Rosinante. 

GENNEMTYGGET NYNNE
PROSA. Jeg kan godt lide Nynne. Så er 
det sagt. Hun er sjov og skæg og af og 
til ligner hun og hendes selvoptaget-
hed og trang til melodramaliv noget, 
jeg virkeligt godt kender. Men nyeste 
bog efterlader mig ikke åndeløs af lat-
ter. Den hedder »Alt skal væk«, er fjer-
de bog om Nynne, opfundet og skre-
vet af Politikens journalister Henriette 
Lind og Lotte Thorsen. Damen tosser 
stadig rundt i København, nu fraskilt 
fra barnelægen, stadig i Kartoffelrækkerne, lidt gravid, med kæl-
deren fyldt med polakker og med en død mor, en veninde, der 
skal på afvænning, og en, der får lavet bryster. Småt storbyliv i 
libertyprintede bukser. Det er såmænd rigtigt morsomt og fint 
og sjovt og ondt på den selvudleverende måde, men når man nu 
har læst Nynne i Politiken, er bogen lidt som at finde et gammelt 
Alt for damerne i et sommerhus på en regnvejrsdag. Fornem-
melsen af, at man har læst det hele før – hvilket man så også har. 
Kun 49 sider af de 249 sider er ikke tidligere offentliggjorte, og 
den del er klart bogens kedeligste; som om den mangler den 
ugentlige deadlines puls. Mere nyt, tak.  
 /SARAH SKARUM

★★★ ★★★  
HENRIETTE LIND OG LOTTE THORSEN: »Nynne 4. Alt skal væk«. 
302 s 199 kr. Politikens Forlag.

DEN STØRSTE GANGSTER
BIOGRAFI. Folk både elsker og 
skræmmes af mytologien omkring 
gangsterne, især de amerikanske 
med italiensk baggrund. Den største 
heriblandt er utvivlsomt Al Capone, 
gangsterbossen fra Chicago, som por-
trætteres i denne bog af den svenske 
historiker Henrik Höjer. Höjer går 
grundigt til værks, idet han følger Ca-
pones fodspor fra opvæksten i Brook-
lyn til Chicago. Vi gives indgående 
beskrivelser af de store gangsterkrige, 
men får også et billede af den altruistiske Capone, som opretter 
suppekøkkener m.v.. De fleste kender jo historien om Capone i 
et eller andet omfang. Höjer forsøger ikke at give os et nyt bil-
lede af forbryderen, men nuancerer det, vi forvejen har. Det er 
nok en smagssag, om man værdsætter den høje detaljerings-
grad. Men tillader man sig at sætte læsetempoet op indimel-
lem og glide lidt hurtigt henover de mest langhårede passager, 
bliver man generelt ganske godt underholdt og oplyst under-
vejs. Per Larsen har skrevet forord til bogen. Men det er nu ikke 
nogen stor bedrift.  /PER KROGH HANSEN

★★★★ ★★  
HENRIK HÖJER: »Al Capone. Gangsteren og den amerikanske 
drøm«. Oversat fra svensk af Lise Schmidt Mahler. 370 s. 299 
kr. Gads Forlag.

ARSENIK OG GAMLE AVISER
KRIMIDOKUMENTAR. I »Det per-
fekte mord« genfortæller journalist 
og krimiforfatter Stine Bolther rets-
mediciner Bent Kæmpes giftige hi-
storier fra det virkelige liv. Kæmpe 
har efterforsket giftmord i 45 år, un-
dersøgt 18.000 døde menneskers or-
ganer og snuset sig frem til, at Tycho 
Brahe var offer for en seriemorder. Så 
forventningerne til en dansk udgave 
af dr. Quincy er store, men desværre 
taber man hurtigt tålmodigheden 
med de pixibogsagtige kapitler, der hverken kan puste liv i tra-
gedierne eller konkurrere med »CSI« trods spandevis af blen-
dede indvolde. I stedet finder man luppen frem for at nærlæse 
de genoptrykte avissider, der ledsager kapitlerne. Det er her, 
mordsagerne får liv, når de står side om side med andre gamle 
nyheder, der giver et billede af tiden. Ellers er det fyldige refera-
ter på overfladen, vi spises af med, og de slutter ofte, når det er 
lige ved at blive spændende. Jeg kan ikke bevise det, men mon 
ikke Kæmpe har fortjent bedre?  
 /METTE STRØMFELDT

★★ ★★★★  
STINE BOLTHER: »Det perfekte mord«. 172 s. 200 kr. 
Ekstra Bladets Forlag.

DIAMANT-UINTERESSANT ROYAL NEDTUR

DIGTE

BUNDSKRABEREN

HVEM ER DU
DIGTE. Christian Bjol-
jahns debutdigte »Til 
dig« er ikke til hvem 
som helst. Et par linjer 
fra forlagsmeddelelsen 
kan måske illustrere, 
hvor ambitiøst og for-
dringsfuldt debutanten 
griber poesien an: »Tek-
sterne undersøger og 
dekonstruerer ideen om konsistens og opfatter jeget/duet som 
en social konstruktion, som en diskurs, og åbner for genfor-
handling af alt det, som vanen har hugget ud i sten«. Værsgo at 
læs! I tre afsnit, »Typos«, »Topos« og »Tropos« går Christian Bjol-
jahn til de poetisk-filosofiske vafler, og specielt første afsnits 
portrætdigte med tiltaleformen »Du« lægger ikke fingre imel-
lem i billedsproget. Her optræder »fluernes skrig mod knust 
glas«, »dæmningerne i hjernen brister« og døden gennemk-
neppes. »Hvem er du?« hævdes bogens spørgsmål til læseren 
at lyde, men problemet er misforholdet mellem teksternes er-
klærede hensigter og den faktiske formidling af dybsindighe-
derne.  /JØRGEN JOHANSEN

★★ ★★★★  
CHRISTIAN BJOLJAHN: »Til dig«. 80 s. 123 kr. Edition After 
Hand.

BØRNEBØGER. Man ser det for sig, forfatteren og illustratoren 
sammen i stor lykke over den nye idé, de just har fået: En børne-
bog, nej da, en hel serie, der handler om Christian, den lille prins 
af Danmark, der er ansigtsløs, fordi kongekronen bogstavelig talt 
er faldet ned om ørene på ham. Gennem de tre bøger får vi lov 
at flyve lidt rundt i verden med prinsen, der ud af det ene næ-
sebor kan blæse en så stor snotboble, at den kan bære ham vidt 
omkring, vi møder en sur fødselsdagsfe, og kommer indenfor på 
det store maskinværk, der laver små børn, før de bringes ud med 
storken! »Kongegodt«, »diamant-interessant« og »royal optur«, 
som forfatterne skriver? Nej, jeg synes det ikke, fordi de her hi-
storier tydeligvis er smækket sammen over samme pivflade 
læst, der hverken sprogligt eller fortællingsmæssigt 
giver nogen oplevelse fra sig. Tegningerne er 
ikke meget bedre og ligner et ikke helt 
færdigbearbejdet storyboard til en 
tegnefilm. Hvorfor skal vi have en bør-
nebog om prins Christian, som jo tyde-
ligvis ikke er prins Christian? Er det sjovt 
for børn? Forlaget må mene det, eller må-
ske er det nærmere sådan, at de har troet, 
at der lå en lille, overset kronjuvel og skin-
nede der, som de – netop ved at lancere den 
første bog på prins Christians fireårs fødsels-
dag tilbage i oktober 2009 – kunne samle op. 

Fødselaren har vel fået dem tilsendt på dagen, men jeg håber på, 
at hans forældre har øjnene åbne for alt den godt skrevne og godt 
illustrerede børnelitteratur, der rent faktisk findes på markedet. 
For eksempel verdens bedste bog om en lille 
prins, skrevet af Saint-Exupéry i 1942.  
 /MAI MISFELDT

★ ★★★★★  
TRINE SØNDERGAARD 
OG PETER DAM: »Prins 
Christian & snotbob-
len«, »Prins Christian 
og den møgsure fød-
selsdagsfe«, 
»Prins Christian 
opdager hvor 
de små børn 
kommer 

fra«. Hver 
især: 48 s 

100 kr. 
Po-
liti-

kens 
Forlag
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