
bundskraberen

billedbøger

En lille bog om Helvede
★★★★★✩
TEOLOGI. Helvede har altid været evighe-
dens dystre modpol, der har spredt angst og 
megen uro i små sjæle. I »En bog om Helvede 
og folkekirken« har sognepræst Jacob Holm 
sat sig metodisk for at undersøge, hvad Hel-
vede er, hvordan kirken har forkyndt Helvede 
– og om Jesus tror på det. Det sidste skal ikke 
afsløres her, men dog skal det siges, at Helvede 
har betydet mere for kirken end for Frelseren. 
Vi kommer med Helvede som kompasnål 
omkring Biblen, Dante, Luther, Grundtvig og H.C. Andersen. 
Jacob Holm guider tørt underfundigt, og alt efter fordomme er 
himmel og jord forandret efter endt læsning. Pligtlæsning for 
alle ateister. Morskabslæsning for alle andre. Oplagt gaveide 
– eller bare god ide.  KATHRINE LILLEØR

Forfatter: Jacob Holm.  Titel: »En bog om Helvede og folkekirken«.  
Sider: 190.  Pris: 199.  Forlag: Unitas.

Sukkersød og sørgelig
★★★✩✩✩
ROMAN. I 1942, da Henry Lee var 12 år, satte 
hans far et skilt på hans skjorte. »Jeg er kine-
ser« stod der. Henry forstod ikke hvorfor, for 
hjemme havde hans forældre netop beordret 
ham til kun at tale engelsk, selv om de ikke 
selv kunne sproget. Han skulle være ame-
rikaner, sagde de. Efterhånden forstod han 
sammenhængen. Kineserne var accepterede 
i Seattle, men japanerne, »den gule fare«, var 
nu USAs fjender. Den japanske bydel blev 
smadret, og indbyggerne blev indespærret i 
lejre. Henry havde en japansk veninde og brød alle regler for at 
hjælpe hende, men hun forsvandt med sin familie. En barne-
forelskelse blev til en livslang besættelse for ham. Jamie Ford 
bruger indvandringen og kultursammenstødene i Seattle som 
den interessante baggrund for en sentimental roman. Skurkene 
er de onde, hvide drenge, heltene er de sorte jazzmusikere, alle 
er de skabeloner, men de to børn er rørende i deres trofasthed. 
 ELSE CORNELIUS

Forfatter: Jamie Ford.  Titel: »Hotellet på hjørnet af Bitter og Sød«.  
Oversætter: Michael Alring.  Sider: 344.  Pris: 300 kr.  Forlag: Bazar.

Sjusket klassikerudgivelse
★★★✩✩✩
ROMAN. Herligt at Gyldendal fortsat hol-
der Lampedusas »Leoparden« i trykken. Ro-
manen, som omhandler aristokratiets fald 
og samlingen af Italien, er en af moderne ita-
liensk litteraturs store klassikere, og Thomas 
Harders oversættelse fra 2005 er prisværdig. 
Til nærværende 8. udgave har man valgt at 
føje et forord skrevet af Lampedusas adop-
tivsøn, men uha, hvor har Gyldendals redak-
tør sovet i timen, thi skriftstørrelser blander 
sig utilsigtet, noter er gået i smadder, franske 
citater står uoversat – og en tidligere udgave 
af samme tekst findes bag i udgivelsen (her kan man så finde 
de franske citater i dansk udgave). Bevares – feinschmeckere og 
romanister vil nok kunne se en nødvendighed i at begge versio-
ner er bragt – og formentlig sætte pris på de mange navne, mv., 
som opremses. Vi andre havde hellere set, at man havde bedt en 
dansk romanist sætte romanen ind i vores egen verdens sam-
menhæng. At anmeldereksemplaret også rent fysisk begyndte 
at falde fra hinanden efter ca. 30 minutters læsning, virkede 
nærmest symptomatisk.  PER KROGH HANSEN

Forfatter: Guiseppe Tomasi di Lampedusa.  Titel: »Leoparden«.  
Oversætter: Thomas Harder.  Sider: 320.  Pris: 150 kr.  
Forlag: Gyldendal.

Mere end ævlerier
★★★★✩✩
FRA 6 ÅR. Ved første øjekast 
ligner Peter Mouritzens »Ævle-
hovedet – man kan vel selv for-
tælle« en ren bagatel. Drengen 
Mads besøger sin farfars grav-
sted, og historien foregiver så, 
at Mads fører en mobilsamtale 
med ham. Farfaren påstår, at 
det er ham, der har skrevet alle 
H.C. Andersens eventyr, da HCA selv var et håbløst ævleho-
ved, der kun skabte tåbeligheder som »Prinsessen på tær-
ten«, »Kejserens sure tæer«, »Den grimme vælling« og andre 
ordvridende lege med eventyrtitlerne. Men historien er til 
mere end ævlerierne og skæv HCA-biografi. Bagved mærkes 
Mads’ sorg og savn og den effekt, farfarens historier har på 
ham, så han fører farfarens depeche af fantasifuld kreativi-
tet videre. En depeche Otto Dickmeiss i øvrigt viderefører 
med bravur i neddæmpet farveskala af støvede pasteller og 
meddigtende, detaljerige billeder, der når længere og mere 
gakket originalt ud end teksten. Det er hans billeder, der for-
løser historien.   KARI SØNSTHAGEN

Forfatter: Peter Mouritzen.  Billeder: Otto Dickmeiss.  
Titel: »Ævlehovedet – man kan vel selv fortælle«.  Sider: 42.  
Pris: 199 kr.  Forlag: Alfa.

Den grådige dille
★★★★✩✩
FRA 4 ÅR. Børn synes Ole Spor-
rings billeder er »mærkelige og 
sjove«, når de bladrer i »Krokodil-
len der var så grådig at den åd sig 
selv«. Billedsiden er da også både 
anderledes og larmende, men på 
en spændende og øjenåbnende 
måde. Billederne er frække, friske 
og grinagtige i vilde streger, lag-på-
lag og med underlige vinklinger. 
Man mærker, at Sporring er billedkunstner. Tidligere har 
han bl.a. illustreret Brødrene Grimms eventyr i Villy Søren-
sens oversættelse med sort-hvide heliografier. I krokodille-
bogen er der hæmningsløs knald på kolorismen, og resulta-
tet er en usædvanlig billedgave til børn. Eske K. Mathiesens 
tekst er rent rimet vrøvl. Nødrimene halter og humper af 
sted og historien minder om en skævvredet udgave af even-
tyret om den grådige kat. Titlen siger faktisk det hele: kro-
kodillen grovæder præster, lystfiskere, sin fætter. Alt og alle 
flygter væk, og så er der kun en mulighed tilbage. For selv 
den grådigste krokodille spiser ikke sin mor.  
 KARI SØNSTHAGEN

Forfatter: Eske K. Mathiesen.  Billeder: Ole Sporring.  
Titel: »Krokodillen der var så grådig at den åd sig selv«.  
Sider: 40.  Pris: 180 kr.  Forlag: Clausens Kunsthandel.

Fars uvejr
★★★★★✩

FRA 4 ÅR. Kim Fupz Aakesons og Lilian 
Brøggers »En historie om vokseværk« 
(2006) viste, at man kan skabe bøger om 
voldsomme fædre til højtlæsning for 
mindre børn. Faren i flamske Klaas Ver-
planckes billedbog »Æblemos« er ikke 
slagfærdig som Fupz’ far. Til gengæld 
gengiver »Æblemos« den mere almene 
usikkerhed, der rammer børn, når fars 
eller andre voksnes temperament plud-
selig skifter, uden de aner årsagen til det. 
Æblemos indikerer ellers noget sødt, blødt og dejligt, og 
mosen er billedet på fars gode humør: »Min far har varme 
hænder. Hans fingre smager af æblemos. Jeg ville ønske, han 
havde tusind hænder.« er bogens slutord efter, at drengen 
har græmmet sig over, at han har skabt farens vrede. Stærke 
sager og historien giver ingen forklaringer, men lægger op 
til snak børn og voksne imellem. Som citatet antyder, er 
teksten lyrisk. Verplanckes billeder er fokuserede, enkle og 
rundbuet satiriske, og drengens store øjne udtrykker hele 
følelsesregistret. En foruroligende billedbog.  
 KARI SØNSTHAGEN

Forfatter og tegner: Klaas Verplancke.  Titel: »Æblemos«.  Over-
sætter: Aino Roscher.  Sider: 28.  Pris: 239 kr.  Forlag: Turbine.

På flugt i parallelle universer
★★✩✩✩✩
SCIENCE FICTION. »Lazarusfænomenet« er første bind i »Den 4. 
parallel«, en ny ungdomsserie af Kjetil Johnsen kendt for »4 venin-
der«. I denne serie møder vi norske Emma, som mister sin familie 
i et biluheld i USA, hun på uforklarlig vis selv overlever. Spærret 
inde i gips, må hun nu trækkes med en ubehagelig onkel, der ikke 
er specielt medfølende. Men han er langt fra den eneste, der viser 
iskold interesse for pigebarnet, så snart fløjter kuglerne om ørerne 
på dem, og folk dør som fluer. Emma må hurtigst muligt komme i 
tanke om noget, hun har lærte af sin far. Han forskede i kvantefysik 
og arbejdede i det tophemmelige Area 51. Undervejs giver forfatte-
ren den unge målgruppe lynhurtige belæringer i kvantemekanik 
og teorier om multivers, der næppe vil stille dem tilfreds. Og udsig-
ten til at den forjagede handling spreder sig til indtil flere parallelle 
universer i de næste bind, og at vi der vil møde andre udgaver af 
hovedpersonerne, vil næppe kompensere for Johnsens noget af-
stumpede skildringer af deres følelser.  METTE STRØMFELDT

Forfatter: Kjetil Johnsen.  Titel: »Lazarusfænomenet« . Oversætter: 
Nanna Gyldenkærne.  Sider: 299.  Pris: 200 kr.  Forlag: Høst & Søn.

b oganmeldelser

Zøren Østergaard i manegen
★★★✩✩✩
BIOGRAFI. Zirkusdirektøren Søren Øster-
gaard er en sær snegl: Perfektionisten, der 
ikke kan klare, hvis ikke den sidste mand i 
teltet griner. Skuespilleren, der for alvor fol-
der sig ud, når improvisationen får ham og 
publikum til at lette. Uforfængelig på sce-
nen, forfængelig privat. Den erfarne journa-
list Jens Korse har skrevet en hurtigt læst bog 
om Østergaard: Fra drengen Søren får et cir-
kustelt i hovedet som 12-årig ovre i Esbjerg 
til den seneste Zirkus Nemo-premiere, som vi bogen igennem 
nærmer os – en effektiv motor midt i den ellers så pligtskyldigt 
genfortalte historie. Lydefrit journalistisk håndværk. Alligevel 
er det lidt ærgerligt, at hovedpersonen stort set ikke selv får lov 
at tale direkte i bogen, der – trods alt – er blevet til via lange sam-
taler med ham.  Det bliver lidt indirekte, når nu vi har fænome-
net lyslevende midt i manegen. Ikke desto mindre er det en fin, 
venlig bog om den mærkelige mand bag det mindst lige så mær-
kelige, knuselskelige Zirkus Nemo, hvis mange fans får et godt 
blik bag kulisserne.  JAKOB STEEN OLSEN

Forfatter: Jens Korse.  Titel: Danser med wienerbrød.  Sider: 240.  
Pris: 249.  Forlag: Gads Forlag. 
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