
Af LARS BUKDAHL

Filip Granlie: Fugle om digte. 44 sider. 120 kr. 
After Hand.
Filip Granlie og Anders Visti: Børnebog Eske. 
48 sider. 100 kr.* [Asterisk].
Eske K. Mathiesen og Ole Sporring: Krokodillen 
der var så grådig at den åd sig selv. 40 sider. 
180 kr. Clausens Kunsthandel.

E
t stort bankende honninghjerte 
fra enmandsjuryen for Bukdahl 
Bet – Den Smalle Litteraturpris til 
dobbeltdebutanten Filip Granlie, 

født 1978, fordi han med held har kreeret det 
særdeles sjældne, der burde være det aldeles 
selvfølgelige: En eksperimentel undergrunds-
børnebog! I form af bogen-i-æsken Børnebog 
Eske, der udkommer på forlaget * [Asterisk] 
samme dag, som Granlies debutdigtsamling 

Fugle om digte udkommer på søster-lilleforla-
get After Hand. 

Børnebog Eske præsenterer sig som en lille-
bitte, grå og kvadratisk æske påstemplet »BØR-
NEBOG« indeholdende en lillebitte, grå og 
kvadratisk bog påstemplet »ESKE« med tekst af 
Granlie og foto-illustrationer af Anders Visti. 

Teksten fortæller mundret-ordknapt om 
drengen Eske, der »er en dreng på din alder./ 
Eske laver ingenting:/ han keder sig en lille 
smule./ Far, jeg keder mig helt vildt, siger Eske./ 
Jeg føler mig helt tom indeni./ Men far hører 
ingenting.« Faren foreslår diverse ennui-oplø-
sende aktiviteter, som alle afvises af Eske – »Vi 
kan gå på museum, siger far/ Eske svarer slet 
ikke« – indtil faren spørger, om de skal læse en 
bog: »Det kan vi godt, siger Eske nu./ Men så 
skal det også være Børnebog Eske./ Ja, naturlig-
vis, siger far.« De læser, hvad vi har læst og læser, 
og Eske føler sig ikke tom længere!

Ved siden af kører fotografierne deres eget 
simple, kulørte ophobningsshow: En ny rekvisit 
pr. billede, en sten, en puslespilsbrik, spaghetti, 
på en stadig usynligere, grå overflade. En i al 
præcis og urolig beskedenhed brandoriginal 
børnebog, der belærer børnene (og børnebog-
forfatterne) om lykken i meta-sammenfald og 
systemisk usammenhæng!

Naturligvis er Børnebog Eske også en hyldest 
til digteren og børnebogsforfatteren Eske K. 
Mathiesen, der samtidig, hos Clausens Kunst-
handel, er udkommet med en forholdsvis vild 
billedbog, Krokodillen der var så grådig at den 
åd sig selv, med grelt nærpsykedeliske col-
lage-illustrationer af Ole Sporring og lystige, 
rimede vers af Eske K.M. om titlens krokodille 
– og dens bekymrede mor: »Han åd lystfiskere 
og præster/ og efter middag åd han rester,/ 
blev bolletyk og kæmpestor,/ ti gange større 
end sin mor./ Og hun græd krokodilletårer,/ 

mens barnet åd en båd med årer./ Og da han 
så sin søde fætter:/ Hurra! Ned med ham! 
Uhm, han mætter.«

Også Granlies digtsamling har en varm 
Mathiesen-forbindelse, på samme tid mere 
direkte og mere genstridig, så sandt som hans 
kortdigte om især fugle (men også fluer og en 
kat) på samme tid er mere åbne og forviklede 
end mesterens immer elegante kortdigte om 
ikke mindst fugle. Forviklet side 23: »postkort 
fra new york beskrev/ den digitale due: dens 
skyskrabere, krydsede/ byen på forsiden og 
fandt hjem/ før det kom frem.« Åbent side 24: 
»som en tomat/ rødkælk«. Sidelæns flakser 
digteren sig frem til egentligt egenartede pip: 
»flok krager camouflerer sig på bar mark/ som 
birkes på en håndværker dårligt.«

Motto for Filip Granlies nye, dobbelt spring-
ske forfatterskab: »Slut// Ikke helt slut, siger 
Eske.«

Eskeværker. Hvor mange billedbøger om og af den ene, den anden Eske kan der være i en puslespilsæske?

Ikke helt slut, siger Eske

Af KLAUS ROTHSTEIN

Tine Flyvholm (red.): Pære-perker-dansk. 
Noveller. 144 sider. 200 kr. Høst & Søn.

V
ed første øjekast så jeg, at der står 
PERKER-DANSK med store, hvide 
typer på omslaget. Ved andet øjekast 
opdagede jeg, at forsidetegningen af 

en grumsetgrøn pære skal læses med som en del 
af bogens fulde titel: PÆRE-PERKER-DANSK. 
Ved tredje øjekast tænkte jeg så, at bogen var 
en interessant sprogsociologisk redegørelse fra 
Dansk Sprognævn. Og først ved fjerde øjekast 
opdagede jeg, at der rent faktisk er tale om en 
novelleantologi.

Disse øjekast med omveje bærer faktisk 
(utilsigtet) en pointe i sig. Bogens redaktør, Tine 
Flyvholm, har nemlig sammensat en antologi, der 
skildrer unge mennesker, som bliver opfattet som 
noget andet end det, de i virkeligheden er. Det 
handler med andre ord om, at du kan føle dig nok 
så meget pæredansk, men hvad nytter det, hvis de 
andre ser dig som perker?

Tag f.eks. Gunvor Reynbergs letbenede 
forvekslingskomedie med den ironiske titel 
Perlevenner (man husker perker-perle-ordaffæren 
med daværende politimoster og nuværende 
forfatter-til-krimier-med-kvindelig-etnisk-
rollemodel, Hanne Bech-Hansen, i hovedrollen), 
der beskriver adoptivdrengen Anders fra Colombia, 
som med tillagt accent bilder sin nye sidekammerat 
ind, at han hedder Abdulla Badalla og kommer fra 
Sudan. Det er en historie, der spiller underfundigt 
og humoristisk på de mange fordomme, vi har over 
for hinanden.

Samme stof – men mere råt og interessant 
– har David Meinke fat i i Perkerperker, der også 
anskuer fremmedheden med en adoptivdrengs 
øjne. Igen er pointen, at du kan være nok så 
meget hjemmegroet i en dansk forstadshave fra 
dine yngste år, men hvis du dybest set er en etnisk 
importvare, er det altid din hudfarve, du i første 
omgang bliver bedømt på.

Også Angel T. Kirkegaard interesserer sig for 
det førstebillede, som en mørkere hudfarve giver. 
I novellen Bounty fortæller hun om en pige, der 
har dansk far og zimbabweansk mor og derfor må 
leve med et stempel som »eksotisk«. Det efterlader 

hende med et indtryk af, at det er nødvendigt at 
vælge hold og farve. Der er kun et enten eller, ikke 
et både og.

Antologien rummer i alt ni noveller, og udover 
de nævnte forfattere, som alle er nye for mig, er 
der bidrag af talentfulde Nassrin el Halawani, 
der blandt flere uddannelser også har en fra 
Forfatterskolen, og tørklædepigen med de tårnhøje 
karakterer, Fatima AlZaahra’a Alatraktchi, der for 
to år siden debuterede med en velanmeldt sci-fi-
roman som bare 18-årig. Og så er der de velkendte 
Jesper Wung-Sung, Kristina Stoltz, Dorthe Nors og 
Janne Teller. 

PÆRE-PERKER-DANSK rummer end ikke 
de mest nødtørftige forfatteroplysninger, hvilket 
er stærkt irriterende, når så mange af bidragyderne 
er så ukendte. Men jeg sidder tilbage med det 
indtryk, at forfatterne er valgt ud fra kriterier, der 
først og fremmest handler om deres biografiske 
baggrund og personlige erfaringer, ikke deres 
litterære niveau. 

Derfor er resultatet blevet en ujævn omgang, 
hvor de professionelle forfattere har klart 
mest håndelag, mens især de meget unge og 
uprøvede bidragydere som Angel T. Kirkegaard 
og Fatima AlZaahra’a Alatraktchi, måske nok 
har førstehåndserfaringer, men ikke talent nok 
til at fortælle om dem på en overbevisende 
og udfordrende måde. Lad os kalde det 
talentudvikling og håbe det bedste.

Bogens mest tankevækkende bidrag kommer 
ikke fra en forfatter, men fra illustratoren Mikkel 
Sommer, der har tegnet en række skarpsindige 
kommentarer med vid, bid og ironisk humor. 
Jeg kan især rigtig godt lide den stribe, hvor en 
indvandrerdreng kommer gående gennem en park 
og ser Pia Kjærsgaards ansigt alle steder: på en gam-
mel dame, på børn i sandkassen, på en baby i en 
barnevogn, på en due på grusstien! Fylder hende Pia 
virkelig det hele her i landet? Har drengen paranoia? 
Eller lider han selv af fordomme? Tænk selv.

PÆRE-PERKER-DANSK var altså ikke en 
redegørelse fra Dansk Sprognævn (selvom vi kan 
mindes en kronik af sprogforskerne Jens Normann 
Jørgensen og Tore Kristiansen fra 1998, den hed 
slet og ret Pæredansk eller perkerdansk?), men den 
er ærlig talt heller ikke en novelleantologi som 
får et liv uden for undervisningen i folkeskolens 
ældste klasser.

 Etnisk import. Anders er adopteret fra Colombia og pæredansk. Men han kan vælge at være...

Abdulla Badalla fra Sudan

Bogens mest tankevækkende bidrag kommer ikke fra en forfatter, men fra illustra-
toren Mikkel Sommer. Som her, hvor en indvandrerdreng kommer gående gennem 
en park og ser Pia Kjærsgaards ansigt alle steder: på en gammel dame, på børn i 
sandkassen, på en baby i en barnevogn, på en due på grusstien!  FOTO: FRA BOGEN
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