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Af Merete Reinholdt

kultur@berlingske.dk

Hverken rigdom eller udødelighed kan 
i længden opveje den styrke, der ligger 
i erindringens kraft. Uden historie er vi 
intet, og kun ved at bearbejde, sammen-
stille og forvalte den kundskab, der ligger 
bag os, har vi mulighed for fremover at 
besejre dumhed og ondskab og søge vær-
dighed, retfærd og en bedre verden. 

Det er essensen i den fabulerende og 
stort anlagte slægtskrønike »Udødelighe-
dens eliksir«, der strækker sig fra 1100-tal-
lets Lissabon til Oslo anno 1999, og som er 
en hyldest til erindring, viden og fortæl-
lekunst. Romanen, der hudfletter 17 af 
36 led i den delvis fiktive Spinoza-slægt, 
er skrevet af den forhenværende svenske 

Den evige 
barndom 
★★★★★✩ Roman. Gabi 
Gleichmann har skrevet en 
fabulerende og fængslende 
slægtskrønike om Europas 
og en jødisk slægts vold-
somme historie.
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Bedere greb åm

Dicte for begyndere 

Han blev født i tryg overdådighed i bor-
gerskabets Wien i 1881, men endte på 
flugt fra krigen. Den østrigske forfatter 
Stefan Zweig bestod af yderligheder, og 
de to noveller, som forlaget Rosenkilde 
& Bahnhof har sat sammen og nu udgi-
ver i en nyoversættelse, afspejler netop 
det spektrum. »Praterforår« hører til 
hans ungdomsnoveller, mens »Skakno-
velle« er udkom i 1942, samme år som 
Zweig begik selvmord. Kritikere har 
kaldt Zweig sentimental, men sensibel 
er et mere dækkende ord, argumen-
terer Selma Rosenfeldt-Olsen, der har 
oversat novellerne, for i sit forord. »At 
læse Zweig er at læse længsel,« som hun 
udtrykker det. »Skaknovelle og Prater-
forår« koster 200 kr.

At læse længsel
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B
rrrrrrrr. Det et er igen blevet her-
rekoldt. Auhauhauauahauh. Hvor 
man dog fryser om snitterne. Man 
burde egentlig gå i dvale. Ssssschhh.

I vore dage, hvor mail, sms og chatsproget 
med alle dets forkortelser, forlængelser og 
diverse ekspressive virkemidler hele tiden 
flytter grænserne for, hvad der er normal-
sprog og acceptabel stavemåde, er en gammel 
kontroversiel ordklasse som lydord kommet 
til ære og værdighed. Sådan da. 

Som sproglig størrelse har lydordene 
altid haft det svært. I voksnes bøger har man 
sjældent regnet dem for mere end håndbe-
vægelser. Tom gestik. »Lydord har intet med-
delelsesindhold«, hedder det i Aage Hansens 
kanoniserede ordbog fra 1933. På samme 
måde har 200 års dansk litteraturhistorie 
henvist dette »ikke-sprog« til børnereoler og 
pjattede modernisters eksperimentarium. 

I 1830erne kunne de færreste kritikere 
tage H.C. Andersens eventyr alvorligt. Blandt 
andet på grund af ord som hum, fut-føi, krask, 
baf, rutsch og ritsch. Sådan måtte man bare 
ikke skrive. Det var uæstetisk. Ikke-kunst. 
Samme svada mødte ekspressionistiske og 
dadaistiske digtere lige efter Første Verdens-
krig, bl.a. Emil Bønnelycke, Tom Kristensen 
og Rudolf Broby-Johansen, der legede med 
sprogets mindste stavelser og lyde, som var 
det kulørte klodser. Du’r ikke - væk! sagde 
litteraturens kustoder.

Der var heller ingen større begejstring 
at spore, da Rifbjeg (opmuntret af de 
ekspressive talebobler i amerikanske 
tegneserier) i sine debutdigte i 1950erne 

F
Lydord bør aldrig føre sig 

frem i laksko, men rumstere 
i sprogets anarkistiske 

undergrund.

Det står som bekendt ikke alt for godt 
til med danskernes staveevner. Men 
i håndbogen »Greb om stavningen«, 
forfattet af Lissie Munk-Jensen, sam-
les de grundlæggende staveregler og 
der vises eksempler på de steder, hvor 
det ofte går galt, og fine små huskereg-
ler lanceres. F.eks. »Man kan have en 
ven, man kan ikke have en vend« eller 
»Man kan ligge i koma, man kan ikke 
ligge i komma«. Alinea, 97 kr.               jea        
 

stawning

TV2s aktuelle krimi-serie »Dicte« med Iben Hjejle i ho-
vedrollen er baseret på Elsebeth Egholms foreløbig seks 
bind om den aarhusianske journalist Dicte Svendsen. 
Den populære forfatter er i fuld gang med syvende bind, 
som ventes klar til maj. Indtil da kan tiden slås ihjel med 
Egholms bagkatalog, som Politikens Forlag netop har 
genudgivet i et nyt format. I 2002 udkom første bind i 
serien, »Skjulte fejl og mangler«, og siden er fulgt »Selv-
risiko«, »Personskade«, »Nærmeste pårørende« »Liv og 
legeme« samt »Vold og magt.« I den nye udgave koster 
hver bog 130 kr.

På jagt efter den 
rigtige hund
En border terrier er en formidabel ræ-
vehund, den engelske cocker spaniel 
en effektiv apportør, og pointeren er 
en fantastisk fuglehund. Det og me-
get mere kan man læse i Anne Egedes 
guide til 32 forskellige jagthundera-
cer, som man kan møde på jagt i Dan-
mark. For hver race beskriver hun 
hundens egenskaber, både som fami-
liehund og på jagt, ligesom hun fortæl-
ler om racens oprindelse og historie. 
Bogen er illustreret med en masse foto, 
og der er bokse med racefakta. Lind-
hardt & Ringhof, 300 kr. 
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lancerede den triumferende lyd af et par nye 
gummisko – snirf, snirf – som blev fulgt op 
af Palle Jessens gradbøjede lydvers fra 1961: 
Hink,/hink/honk,/hinke, hænke, hank/
lakrimæ /lakrimæ/honk.

Men nogen folkelig sprogomvæltning 
medførte det ikke. Selv da man rundede 
1968, og fantasien kom til magten, havde 
Ole Lund Kirkegaards første bøger svært ved 
at komme igennem det kritiske nåleøje hos 
Gyldendals konsulenter. De mente at Kirke-
gaards skrivestil – tæppebombet med ord 
som vump, gnøf, blavr, hå, hæmm, gronnk 
og nøøj – var for outreret, for drastisk. 

Heldigvis gav Kirkegaard den fuld gas i 
otte år (1967-75) og efterlod sig seks mester-
værker, der fortsat fremstår som dansk 
litteraturs dristigste depot for lydord: 
Væææææh (lyden af en himstergimsfugl), 
grummp hork (blød landing på en politi-
mesters hårde mave), blaavrr (tanken om at 
kysse en pige) og humm, phumm, plumm 
hummp (hoved nede i savsmuld).  

Med en håndfuld pænt friserede undta-
gelser, der kan gå i Scrabble og Wordfeud, er 
lydord stadig forment adgang i Dansk Ret-
skrivning. Heldigvis. Lydord bør aldrig føre 
sig frem i laksko, men rumstere i sprogets 
anarkistiske undergrund. Der, hvor lovløs-
heden og de uskrevne regler hersker, og man 
som HCA, Broby Johansen, Rifbjerg, Palle 
Jensen, Ole Lund Kirkegaard og millioner af 
daglige danske sprogbrugere på mail, SMS 
og chat skaber sine egne ord og sit eget sprog. 
Vrouuummm!

Jeppe Bangsgaard - jeba@berlingskemedia.dk
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Af Claes Kastholm 

kultur@berlingske.dk

Den begynder, som en god thriller gerne 
skal: stærkt truende, ondt varslende. Og så 
bryder det løs. Vi er langt nordpå. Det store 
fjeldøde. Samernes og midnatssolens land. 
En menneskejagt er i gang, og vi er med det 
samme taget ind i den forfulgtes 
desperation. Hans hivende, angst-
fyldte åndedrag er vores ånde-
drag.

Steffen Jacobsen kan sit kram. 
Hos ham læser vi ikke om men-
nesker, der gør alt muligt forfær-
deligt, oplever det rædselsfulde, 
jages af typer ondere end Satan 
på sine bedste dage, tortureres 
til næsten døde. Nej, vi er midt 
iblandt dem, vi er dem. 

Man kan ikke læse Jacobsens thriller 
»Trofæ« ud i ét stræk, det er den for lang til, 
men man ville helst. Anden læsedag klok-
ken 5 om morgenen, så er man færdig. Og 
ikke bare færdig. Men også tilfredsstillet. 
Hvad man ellers alt for sjældent er, når man 
læser danske krimier. Den danske og ikke 
mindst den svenske femikrimi har gjort 

læserne så nøjsomme, at de overser, at den 
kan skrives af en computer, bare man har 
et lidt fikst program med alle trickene og 
tidens modemagasiner og samlivsbrevkas-
ser indkorporeret.

»Trofæ« spænder sig ud mellem Nord-
norge og Afghanistan, Nordvestsjælland og 
Sydsjælland samt, naturligvis, det rigeste 

Nordkøbenhavn, hvor en datter, 
arving til en milliardandel af en 
koncern, der leverer til alverdens 
militær, vil finde ud af, hvad hen-
des afdøde far egentlig har holdt 
livsånderne levende med. 

Derfor hyrer hun en vis 
Michael Sander, tidligere kaptajn 
i Forsvaret, siden politiassistent i 
Hvidovre og derefter en halv snes 
år som højt værdsat medarbejder 

ved et internationalt sikkerhedsfirma med 
opgaver overalt på Jorden, hvor folk har 
noget på hinanden eller noget at vinde og 
tabe.

Og mere agter jeg ikke at røbe om hand-
lingen, men blot konstatere, at Steffen 
Jacobsen laver et plot, der er fuldendt som 
en riffelpatron. De første romaner – dette er 
hans fjerde – var talentfulde, men overlæs-

sede. Plots var unødigt komplicerede, der 
blev trukket for hårdt på metaforkontoen, 
og i lighed med de fleste inden for faget fik 
Jacobsen ikke føjet researchen naturligt ind 
i bogens handling og hele univers. 

Det er lykkedes i »Trofæ«, der er en 
maskulin knytnæve i masken på femikri-
mien. Modsat skriblerne, fra Gretelise Holm 
over Sarah Blædel til Elsebeth Egholm, så 
har Steffen Jacobsen kunstnerisk talent og 
en ordentlig faglig baggrund at skrive på. 
Han er overlæge og mønsterbryder, barsk 
barndom, tidligt ud af skolen, kursusstu-
dent og så videre.

Han kender livet og døden. Han er ikke 
for de sentimentale, og skal man sammen-
ligne ham med nogen, må det blive Frede-
rick Forsyth. Hvis der kom lidt mere men-
neskelighed, lidt mere dybde i figurerne, 
lidt eksistentiel sitren i fortællingens strøm, 
kunne man også nævne John le Carré. Eller 
bare sige, at Steffen Jacobsen er sin egen, og 
at han giver valuta for pengene.

Forfatter: Steffen Jacobsen  Titel: »Trofæ«  Sider: 
442  Pris: 150 kr.  Forlag: People’s Press

En knytnæve til femikrimien

PEN-formand Gabi Gleichmann, der er 
født i Ungarn, opvokset i Sverige og i dag 
lever i Norge, hvor han virker som forlæg-
ger, forfatter og kritiker.

Bogen samler Europas historie gen-
nem en burlesk, magisk realistisk fortæl-
ling om en jødisk slægt og dens medgang, 
modgang og hemmeligheder. Siden 
klanens stamfader, Baruch Halevi fra den 
lille spanske flække Espinosa, i en åben-
baring havde mødt Moses, har slægtens 
ældstefødte søn nidkært vogtet over en 
særlig viden. Intet mindre end opskriften 
på evigt liv. Hvis en eller flere ikke over-
holdt de ti bud, ville slægten uddø – og i 
1999 ligger den sidste Spinoza for døden...

Den midaldrende, barnløse og uhel-
bredeligt syge Ari beslutter derfor at 
skrive sine forfædres historier ned, sådan 
som han som barn fik dem fortalt af sin 
grandonkel og ud fra det, han kan læse 
sig til, ikke mindst i den overleverede kuf-
fert med slægtens visdom og minder. I en 
ikke helt kronologisk rækkefølge og med 
både humor, selvkritik og list gengiver 
han den mere eller mindre sandfærdige 
historie om Baruch, der blev kongens 
livlæge i Lissabon. Stillingen gik i arv fra 
far til søn i flere generationer, indtil en 
vis Chaim flyttede østpå og blev livlæge 
for den muslimske sultan Muhammed II, 
som han endte med at forgive. 

Sønnen Moishe blev en lærd kabbalist, 
der søgte fællesnævnere i århundred-
gamle religiøse skrifter, mens hans søn, 
Salman, blev klog på levede erfaringer. 
Som den eneste i slægten kunne han ikke 
dy sig for at fremstille den hemmelige 
eliksir, og han levede dermed i over 350 
år, indtil han træt af dage og evig vandren 
opsøgte den yngste af sine efterkommere 
og overleverede ham sin viden, inden han 
aktivt valgte døden.

Undervejs fortælles om historiske 
begivenheder, pogromer og inkvisition, 
revolutioner og krige, og de forskellige 
Spinozaer krydser spor med henholdsvis 
en liderlig Voltaire, en ung Robespierre, et 
par skakspillende despoter ved navn Hit-
ler og Stalin, grever og baroner og ludere 
og lommetyve. Selv om ikke alle data er 
historisk korrekte – det er jo en roman! – 
så panorerer fortællingen hen over Euro-
pas historie i et 600 siders forrygende 
og flot fortalt epos, der giver læseren en 
snert af sin egen historie. 

Der er enkelte unødvendige genta-
gelser i den ukronologiske beretning, og 
tempoet og den særlige og ganske under-
holdende sprogtone af gammelmands-
patos og pastiche taber noget af pusten 
i sidste del. Men det ændrer ikke ved, at 
det er en stor, stærk og stilsikker saga om 
skønhed, svig og dårskab og om ordets og 
erindringens kraft. 

Læs også interview med Gabi Gleichmann i 
Kultur, 1. sektion.
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★★★★★✩ Thriller. Steffen Jacobsens »Trofæ« har alt det, femikrimierne mangler: kunst-
nerisk talent og faglig tyngde. Rigtige mænd kan begynde her!

Forfatter: Gabi Gleichmann.  Titel: »Udødelig-
hedens eliksir«.  Oversætter: Charlotte Jørgen-
sen.  Sider:   624.  Pris: 350 kr.  Forlag: Lindhardt 
og Ringhof.
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HOLDER KÆRLIGHEDEN TIL EN HJERNESKADE? - UDDRAG AF PER KROG HANSENS ANMELDELSE 27.3.2012

Selv om han skriver til en bestemt 
kvinde, er han sig generelt bevidst om 
læserne. 

»Man hører nogle gange forfattere sige, at 
de slet ikke tænker på læserne, når de skri-
ver. Sådan har jeg det også med det meste 
af det, jeg skriver – som er tanker og noter 
til mig selv. Alt det sender jeg jo ikke ind til 
et forlag. Men nogle gange er der noget, hvor 
jeg siger: Det her er beregnet til andre men-
nesker, og så tænker jeg på læserne.« 

Det er en del af arbejdsprocessen, at Chri-
stian Jungersen skriver langt mere, end der 
kommer med i bogen. Særligt i forbindelse 
med »Du forsvinder« har han været gennem 
en heftig udvælgelsesproces. 

 »Jeg skriver rigtig meget om. Alle mine 
bøger har været highlights, koncentrater af 
tusindvis af siders tekst. Derudover prøver 
jeg at lave en form, som man inden for skue-
spilkunsten kalder »method acting«. Det 
tager meget lang tid for mig at skrive bøger, 
som på den ene side har en plot-fremdrift 
og samtidig er skrevet indefra et menneske, 
som ikke er mig. For at det kan lade sig gøre, 
skal jeg rent følelsesmæssigt og intellektu-
elt nærmest blive et andet menneske i et 
stykke tid.« 

I den proces kan han også overskride 
sit eget køn. »Du forsvinder« fortælles af 
kvinden Mia, hvis mand, skolelederen 
Frederik, rammes af en hjernesvulst. Efter-
hånden forandrer hjerneskaden Frederiks 
personlighed, og samtidig ændres Mias 
verdensbillede i takt med, at hun læser en 
masse om, hvordan hjernen fungerer. Også i 
»Undtagelsen« havde Jungersen et feminint 
perspektiv, idet han fulgte fire kvinder på et 
kontor. 

»Jeg er en to meter høj mand, men for 
bogens skyld kan jeg for eksempel prøve 
at leve mig følelsesmæssigt ind i, hvordan 
det er at være bange, når man går ned ad en 
gade om aftenen. Jeg tænker: »Nu skal jeg gå 
hjem fra festen, jeg er bange, hvad kan der 
ske, vil nogen overfalde og voldtage mig?« 
Der er jo ikke en eneste scene, der er sådan, 
men den slags grundvilkår for de men-
nesker jeg skriver om, prøver jeg ikke bare 
intellektuelt at forstå, jeg vil gennemleve 
dem så livagtigt som muligt i min fantasi.« 

Det har selvfølgelig omkostninger, erken-
der Christian Jungersen.

»Det at leve det fede liv og at skrive den 
fede bog, flyder sammen for mig. Der er 
nogle, der siger, man er lykkeligst, når man 
lever for noget andet end sig selv. Jeg stræ-
ber efter det ved at forsøge at skrive så godt 
som muligt. Fik jeg valget mellem de næste 
tre måneder at være glad eller at komme til 
at skrive noget, der er godt, så vil jeg altid 

»Ingen tvivl om, at Jungersens bog nok skal 
finde sine dedikerede læsere. »Du forsvin-
der« handler nemlig om noget, der berører 
os alle: Svær kærlighed foranlediget af syg-
dom og handicap (...) 

Jungersen giver os en pædagogisk ind-
føring i en række af de centrale indsigter, 
som de seneste årtiers hjerneforskning har 

kastet af sig. I takt med, at videnskaben har 
fået udviklede scanningsmetoder, har man 
nemlig intensivt studeret og filosoferet over 
hjernens funktioner og defekter (...)

 Med hjælp fra grafikeren Poul Lange har 
Jungersen udstyret bogen med en blanding 
af fiktive og faktiske dokumenter: e-mails, 
avisudklip, artikeluddrag, breve. Ikke alt 

Af Jeppe Bangsgaard
jeba@berlingske.dk

C
hristian Jungersen er vant til 
at begå sig internationalt. Den 
50-årige danske forfatter har selv 
tidligere boet i Dublin og New 

York, og hans bøger har også haft et liv i en 
lang række lande. »Undtagelsen«, Junger-
sens forrige roman, blev solgt til 18 lande, 
røg på bestsellerlisterne i nogle af dem, 
blev nomineret til priser i Storbritannien, 
Frankrig og Sverige, ligesom den kom på 
New York Times’ eftertragtede liste over 
anbefalede bøger. 

Men selv har han nu et ret jordnært bil-
lede af, hvem han skriver til. 

»Inde i mit hoved har jeg en kvinde, jeg 
kender, som jeg skriver til. Hun er en meget 
bogelskende og meget begavet kvinde, som 
ikke har en humanistisk uddannelse.«

Christian Jungersen bor  for tiden på 
Malta, men da Berlingske fanger ham 
på telefonen, er han på vej til Oslo. Hans 
nyeste bog, »Du forsvinder«, udkommer nu 
i Norge som det første i rækken af lande, der 
har købt romanen, efter at den herhjemme 
har ligget konstant på bestsellerlisterne, 
siden den udkom i marts sidste år. Snart 
følger betydelige bogmarkeder som USA, 
Tyskland og Frankrig.   

Den norske TV-station NRK har betalt 
fly og hotel, så den danske forfatter kan 
være gæst i deres litterære magasin »Bok-
programmet«. 

»Det er en rejse tilbage i tiden,« konstate-
rer Christian Jungersen begejstret. 

»Det er jo som Danmark i 1970erne. 
Tænk, at man gør sådan fra en statslig TV-
kanals side – putter nogle af milliarderne i 
et bogprogram.« 

Men hvorfor betoner han, at han skriver 
til en kvinde uden en humanistisk uddan-
nelse? 

»Nu vil jeg ikke begynde at kritisere alle 
mine humanistvenner, men der er forskel 
på at være højtuddannet og at være intel-
ligent. Jeg prøver at skrive til nysgerrige, 
intelligente mennesker og prøver at holde 
mig fra at skrive til mennesker, der slynger 
om sig med en masse akademiske udtryk 
uden at være mere begavede af den grund. 

Og så kan man jo ramme alle mulige ,« 
siger Christian Jungersen om baggrunden 
for sin succes, men skynder sig at tilføje: 
»Det er ikke mennesker, der bare vil have 
sex og mord. De, der vil det, gider ikke læse 
mine bøger. De sælger jo heller ikke nær så 
godt som visse andre bestsellere.« 

b.dk/bogpris B
Stem på din  favoritbog og læs mere om 
Læsernes bogpris.

Nomineret. 50-årige Christian Jungersen, der er indstillet til Læsernes bogpris 2013, 
havde – som altid – en meget bogelskende og meget begavet kvinde i tankerne, da han 
skrev romanen »Du forsvinder«. 

»Jeg skriver til en bes

inddrages direkte i romanen, men fun-
gerer som en rammesættende doku-
mentation.«
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Scan QR-koden og hent app’en Bogpris 2013. Via de 
nominerede bøgers forsider kan du med din smartphone 
eller tablet få flere informationer og smagsprøver på de 
nominerede bøger. Bogpris 2013 er udviklet af Redia i 
samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. App’en er 
sponsoreret af Københavns Biblioteker og Aarhus Kom-
munes Biblioteker.

vælge det sidste. Jeg tror, at jeg indirekte 
kommer til at være gladest af at leve 
sådan, men nogle gange kan det virke ret 
asketisk på folk. Jeg bliver så opslugt af 
skriveprocessen, at det kan få et helt mun-
keagtigt præg.«  

Indlevelsen vil Christian Jungersen 
gerne overføre til sine læsere. I »Du for-
svinder« bruger han en lidt utraditionel 
metode. Mellem hvert kapitel har han 
indføjet en række fotografier, breve, 
videnskabelige artikler, kronikker og lig-
nende. Det hele er skrevet af ham selv, og 
ideen er, at det skal give læseren en anden 
oplevelse end selve fortællingen. 

»Med fagteksterne prøver jeg at lade 
læserne ikke bare læse om Mias nye intel-
lektuelle rejse ind i neurologien, men lade 
dem opleve den sammen med hende. 
Læseren læser simpelthen de samme tek-
ster, som hun gør.« 

Han understreger, at han ikke ønsker at 
pådutte læserne nogle bestemte holdnin-
ger. 

»Der er mange, der tror, at jeg vil 
proppe et bestemt syn på hjerneforsk-
ning ned i halsen på folk. Men faktisk 
er en af de store glæder ved at skrive en 
roman, at man kan kommunikere meget 
mere rigt og modsætningsfyldt, end man 
kan i en samtale,« siger Christian Junger-
sen og tilføjer: 

»Mit ideal er, at folk, når de møder mig, 
tænker: Jeg tror simpelthen ikke på, at 
han har skrevet den her bog, det er han 
ikke kvik nok til. Det er også derfor, det 
tager så forbandet lang tid at skrive. Jeg 
prøver at skrive noget, der er mere bega-
vet, interessant og smukt, end hvad der er 
i mig selv på en enkelt dag.« 

 ¤ blå bog
CHRISTIAN JUNGERSEN

 ● Født 1962, opvokset i Humlebæk nord for 
København. 

 ● Uddannet cand.comm. fra RUC. 

 ● Debuterede med romanen »Krat« i 1999, 
som han fik Debutantprisen for. 

 ● I 2004 udkom »Undtagelsen«. Den gav 
ham Radioens Romanpris og De Gyldne 
Laurbær og blev desuden placeret på første-
pladsen, da Berlingskes læsere i 2009 stemte 
om den bedste danske roman i perioden 
2000-2009. I marts sidste år kom så hans 
tredje roman »Du forsvinder«.

F
o

to
: Lise

lo
tte

 S
a

b
ro

e

stemt kvinde«  

 LØR DAG 0 9.  F E B RUA R 2013 .  5 .  S E K T ION .  BE R L I N G S K E .  B Ø G E R  .  05

Hvem skal
vinde Læsernes
bogpris 2013? 

Stem på din
favorit og vind.
Når du stemmer, kan du samtidig deltage i 
lodtræk ningen om et rejse gavekort på 20.000 kr. 
fra Albatros travel samt 10 signerede bogpakker 
med alle de nominerede bøger. Vinderne > ndes 
ved lodtrækning og får direkte besked.

S Stem på din favorit, senest 12. marts på b.dk/
bogpris, db.dk, litteratursiden.dk, bibliotek.dk
eller saxo.com/bogpris

Sponsoreret af

Læsernes bogpris uddeles af 
Danmarks Biblioteksforening
og landets biblioteker



Af Jeppe Krogsgaard Christensen
jech@berlingske.dk

For børn er voksne alt: ledetråde, retnings-
givere og fornuftens klare stemme i de år, 
hvor de små er ved at vokse op og blive til.

Men hvad gør et barn så, når ledetråden 
sprænger, og fornuften opløses? 

De spørgsmål kredser Anita Krumbach 
om i »Røv og gulvsand«, der følger op på 
»Den som Fanden lytter til«, som var en 
af 2011s bedste danske romaner med sit 
splintrede, men knivskarpe spejlbillede af 
ensomhed og ondskab. 

I »Røv og gulvsand« er fortælleformen 
mere traditionel, men bestemt ikke doven. 
Over 78 sider fortæller Anita Krumbach 
i korte afsnit og stramme sætninger, som 
holder sig på ydersiden af historien. Læse-
ren følger således drengen Aksel som i en 
realistisk film, hvor der klippes mellem sce-
ner, hvor han handler, og hvor menneskene 
omkring ham gør det samme.

Eller »handler« er så meget sagt. For tin-
gene sker bare for dem: Aksel er en dreng, 
der kun kan se til, da hans far bliver fyret 
som direktør i et firma. Det kaster hans mor 
i armene på en anden mand, som agerer ny 
far for Aksel, mens Aksels rigtige far lang-
somt går til bunds i den store tomme villa. 
Siden skaffer kommunen ham en lejlighed, 
mens Aksel giver efter for sodavand, slik og 
chips og ser sig selv blive federe og federe. 

De voksne uden for familien kan heller 
ikke hjælpe. De er lige så forvirrede og blot-
tet for føling med Aksel som forældrene. 
Som lægen, Aksel går til, da han får ondt i 
maven. Her bliver han stillet op på vægten, 
som viser en voldsom vægtforøgelse. Men 
efter et par overfladiske spørgsmål konsta-
terer lægen bare, at det er banalt »hormon-
angreb« og lemper ham ud af lægekonsul-
tationen; ud i virkelighedens verden, hvor 
moren og hendes nye mand gudhjælpemig 
tilbyder ham en fedmeoperation.

I alt dette er vennen Gregers den fornuf-

tens og omsorgens stemme, som forsvandt 
med forældrenes brud, og Anita Krumbach 
lægger den lille, men stærke historie frem 
med sikker sans for dramaturgi og replik-
ker uden mislyd. 

Særligt Aksel og Gregers’ drengetypiske 
måde at drille hinanden på, rammer for-
fatteren på kornet i »Røv og gulvsand«, der 
ikke tager mere end en eftermiddag at læse, 
men får sagt meget om børn uden stærke 
forældre og om de venskaber, der kan træde 
i deres sted. »Du er min bedste ven, Gre-
gers,« siger Aksel et sted i taknemmelighed. 
Men måske også for at forsikre sig om ven-
skabet. Andet har han jo ikke tilbage. Det er 
rørende på en rå måde. Og virkelig en efter-
middag værd. Eller to for store børn.

Forfatter: Anita Krumbach  Titel: »Røv og gulv-
sand«  Sider: 78  Pris: 150 kr.  Forlag: Høst & Søn

Af Kari Sønsthagen
kultur@berlingske.dk

Titlen på Morten E.Nørskovs og tegneren 
Marianne Larsens billedbog er »Alvas far får 
en børnecheck«. Men »får« er nu så meget 
sagt. Han snupper den, gør han, ham faren, 
så Alva og mor må tage runden til »7.000 
værtshuse og bodegaer og kroer og cafeer 
og kaffestuer« for at lede efter børnecheck 
og far.

Handlingen er hverdagsrealistisk med et 
enkel hjem-ude-hjem forløb. Bogen åbner 
idyllisk en lørdag morgen, hvor mor og dat-
ter har sovet længe og smovset i »Pandeka-

ger med sirup. Og så til morgenmad«, som 
moren siger. Far er væk, men det er dagens 
børnecheck også, hvilket sætter de tos 
odyssé i gang.

Titlen minder om noget fra 1970erne, og 
umiddelbart skulle man tro, det var umu-
ligt at spinde en væsentlig historie over en 
så tynd tråd. Men det er netop, hvad Larsen 
og Nørskov gør. De fremtryller i ekspressive 
gråtoner, ren beskrivelse og korte replikker, 
som til gengæld har hårdtslående undertek-
ster, en intenst sitrende historie uden den 
mindste fordømmelse eller moraliseren.

Her er elementer, der adresseres til både 
børn og voksne i tekst og billeder, men sam-

tidig holdes fokus konsekvent i øjenhøjde 
hos den 3-4-årige Alva. Hun har alderens 
ivrige lyst til at forstå ords betydning og til at 
trænge ind i de voksnes forvirrende verden. 
I bogens perlerække af kortfattede, lydhøre 
scener afdækkes et intimt nærvær mellem 
mor og datter, som f.eks. da Alva vil vide, 
hvad en børnecheck er:

»Det er en slags aflad, sir mor. Hvad er en 
slags aflad, spør Alva. Aflad er aflad, sir mor, 
en undskyldning, måske.

For hvad, spør Alva. Det kommer lidt an 
på, hvem man spør, sir mor. Jeg spør dig, sir 
Alva. Lad vær med det, sir mor.«

Lytternes utålmodighed efter at kende 

børnecheckens skæbne, mødes af roligt 
et tempo. Hverken mor eller Alva stresser. 
Parallelt med hovedhandlingen antyder 
tekstløse opslag desuden, hvad faren fore-
tager sig. Alligevel er her så meget kant og 
gysende usagt, at spændingen holdes lige til 
Alvas rummelige og uafrystelige slutreplik.

»Alvas far får en børnecheck« er en stærk 
kandidat til årets bedste billedbog!

Forfatter: Morten E. Nørskov  Tegner: Marianne 
Larsen  Titel: »Alvas far får en børnecheck«  Sider: 
48  Pris: 150 kr.  Forlag: Fahrenheit

Far og de 7.000 slyngelstuer

 Illustration fra bogen

»Du er min bedste ven, Gregers«

★★★★★✩ Billedbog. Debutanten Morten E. Nørskov har skabt et poetisk og hjerteskærende epos om livets mindre 
børnevenlige sider.

★★★★✩✩ Børneroman. I »Røv og gulvsand« skriver Anita Krumbach stramt og stærkt om 
venskab mellem drenge og forældre uden overblik.
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SKØNLITTER ATUR

B E S T S E L L E R S
Baseret på salget i Arnold Buscks 33 butikker samt webbutik. Tallet i parentes angiver bogens placering i ugen før. 

Tankestreg viser, at bogen har været på listen før, er røget ud og nu er tilbage.

Kvintessens
af kvindeliv

Af Kathrine Lilleør

kultur@berlingske.dk

»Hele mit liv har været smukt,« siger den 
gamle kone, som Kolfinna gør rent for i 
islandske Kristin Marja Baldursdóttirs 
seneste roman »Fra hus til hus«.

Baldursdóttirs emne er som altid det 
smukke kvindeliv. Kvintessensen af kvin-
deliv. Den helt almindelige forudsætnings-
løse fattige islandske kvindes liv, hvordan 
bliver det smukt? 

Hvor vi med mesterværket »Karitas, 
uden titel« var tilbage i Island ved 1900-tal-
lets begyndelse og fulgte Karitas’ insisteren 
på kunstnerisk at udfordre den vedtagne 
skønhed, er »Fra hus til hus« en samtids-

roman om den uuddannede arbejdsløse 
30-årige Kolfinnas sårbare søgen efter bare 
en lille flig af skønhed. 

Kolfinna er efter et forlist parforhold 
flyttet tilbage til sin desillusionerede mor 
med nogle papkasser, en ny vaskema-
skine og en tom bankbog. Uden job, uden 
drømme og uden lyst til noget som helst 
overtager Kolfinna en gravid venindes ren-
gøringstjans hos to mænd og to kvinder. 
Hun bliver dermed vidne til fire liv, som 
udfordrer hendes egen måde at leve og 
tænke på. 

Selvom Kolfinnas mor har eget hus, 
arbejder hun i en kantine, og hun har lært 
sin datter, at de befinder sig så tæt på sam-
fundets bund, at det ikke er værd at have 

ambitioner om ret meget andet end et godt 
middagsmåltid. Tilværelsen er udsigtsløst 
slid, og drømme om et andet liv er forbe-
holdt den endeløse række af videofilm, som 
Kolfinna dykker ned i, når hun ikke gør rent 
i andre menneskers hjem – og liv. 

Hun bliver gradvis involveret med sine 
fire vidt forskellige arbejdsgivere og bliver 
dermed meget mod sin vilje revet væk fra 
fjernsynets pseudovirkelighed. Gradvis bli-
ver hun stadig mere selvbevidst, og dermed 
stadig mere frustreret over sin fattigdom 
og især sin uvidenhed. For det er hendes 
manglende uddannelse, der bestandig 
reducerer hende til rengøringsmaskine og 
sexobjekt, man kan tage efter behov. 

»Fra hus til hus« er en ode til den værdige 

og gode hverdag. Det smukke liv er ikke 
noget, man – ifølge Baldursdóttir – skal 
vente på opsøger én. Det smukke liv er en 
programerklæring, man vælger sig. Som 
man insisterer på i medgang og modgang, 
så man som urgammel kone med vægt 
kan kalde sit liv »smukt«. Og smuk det er 
romanen. Endnu et skarptskåret led i et for-
fatterskab, der bog for bog danner kæde fra 
fortidens islandske kvinder til den island-
ske kvinde lige nu.

Forfatter: Kristin Marja Baldursdóttir  Titel: »Fra 
hus til hus«  Oversætter: Áslaug Th. Rögnvalds-
dóttir  Sider: 306  Pris: 300 kr.  Forlag: Gyldendal

1.
(1) E. L. James: Fifty

 Shades - Fanget

2. 
(7) Kim Leine: Profeterne i Evigheds-

fjorden

3. 
(2) E. L. James: I mørket - 

Fifty Shades 2

4. 
(3) E. L. James: 

Fri - Fifty Shades 3

5. 
(10) Jonas Jonasson: Den hundred-
årige der kravlede ud ad vinduet…

6.
 (4) Suzanne Brøgger: Til T

7. 
(5) Sylvia Day: Spejlet i dig

8. 
(8) Sylvia Day: Blottet for dig

9. 
(-) Ken Follett: Verdens Vinter

10.
(9) Jan Guillou: Dandy

BIOGR AFIER

1.
 (1) Anonym: Den hemmelige 

fodboldspiller

2. 
(2) Madeleine Albright: 

Vinter i Prag

3.
 (10)Tyler Hamilton: 
Det hemmelige løb

4. 
(5) Olav Hergel: Sleiman

 - Men vi blev onde

5. 
(8) Blaine Harden: 

Flugten fra Camp 14

6. 
(-) Cheryl Strayed: Wild

7. 
(Ny)Pete Townshend: 

Mit liv og The Who

8. 
(-) Andreas Fugl Thøgersen:
 Historien om Simon Spies

9. 
(-) Peter Ames Carlin: Bruce

10. 
(6) Lisbeth Zornig Andersen: Zornig - 

Vrede er mit mellemnavn

UGENS 

HØJDESPR INGER

Karolines Køkken 
er tilbage i den 
danske familie 

efter årtiers pause. 
120 sider med op-
skrifter på lækker 
hverdagsmad, der 

kan laves på 30 
minutter.

FAGBØGER

1. 
(2) Peter Lund Madsen: 

Dr. Zukaroffs testamente

2. 
(3) Retskrivningsordbogen 2012

3. 
(6) Ulrik Wilbek: Gå forrest

4. 
(Ny)Jens Koldbæk: Windows 8 – Kom 

godt i gang

5. 
(4) Niels Lunde: Miraklet i LEGO

6. 
(5) Gert Tinggaard Svendsen: Tillid

7.
 (1) Dorthe Kirkegaard Thomsen: 

Livshistorien

8.
 (-) Hanne Fabricius: Istedgade

9.
 (7) Mikkel Thorup: Fjendskab

10. 
(8) Preben Wilhjelm: Krisen og den 

udeblevne systemkritik

LIVSSTIL

1. 
(Ny)Karolines aftensmad på 30 

minutter

2. 
(Ny) Karolines salater

3. 
(1) Thomas Rode Andersen: 

Stenalderkost

4.
 (2) Claus Meyer m.fl.: Ny Nordisk 
Hverdagsmad - Spis efter årstiden

5. 
(3) Bock/Scheftelowitz: Suveræne 

super succeser

6.
 (-) Loren Cordain: Stenalderkost

7. 
(9) Christian Bitz & Arne Astrup:

Verdens bedste kur vol. 2.0

8. 
(5) Pierre Dukan: Dukan diæten

9. 
(10)Anders Grøndahl: Frem med 

stegesoen

10. 
(-) Louise Bruun: Få en lykkelig krop 

på 28 dage
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★★★★★✩ Roman. Kristin Marja Baldursdóttir viser endnu 
en gang, at hun er en uomgængelig nordisk samtidsforfatter.
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