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Børnebog om isbjørnen Frederik

Telefon 99353535 Fax 99353375 E-mail kultur@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

FOR BØRN: Julie Sonne Vilstrup, der bor i Aalborg, har skrevet en børnebog
”Isbjørnen Frederik vil have en ven”, som er beregnet til oplæsning for de
små. Hun har forsynet den med smukke fotografier af dyr i Zoologisk have.
Bogen, der udgives på forlaget Mellemgaard, er på 66 sider og koster 150 kr.

Marion i
Udkantsdanmark
ROMAN
Lasse Hjorth Madsen: ”Udkanten”
####¤¤
Den snart 40-årige Marion flytter
fra København til Nørre Næsby, som
hun kender fra sommerophold. Hun
kommer fra et københavnsk kollektiv til den lille landsby – til Udkantdanmark, hvor hun åbner en alternativ butik med økologiske varer.
Hun vækker opmærksomhed i det
lille lokalsamfund, og lokalbefolkningen dukker op i hendes butik af
nysgerrighed – og køber lidt, selvom
de synes priserne er alt for høje.
Nogle betragter hende som en
konkurrent, blandet andet Grethe,
der har en gårdbutik, som også er
andet og mere end det, og den lokale brugsuddeler samt værthusholderen Inger.
Men hun bliver vel modtaget, og
da turistsæsonen sætter ind, har
hun et forrygende salg – som går ud
over de andre forretningsdrivende.
Bag den tilsyneladende så harmoniske overflade ligger der imidlertid
skjulte kræfter. Ud over Marion er
der lyrikeren Carsten, som også er
tilflytter, og som i flere år har boet i
området, som alle i øvrigt drømme
om at forlade. Han kender befolkningen indefra: ”Her bliver man ikke accepteret. I værste fald bliver
man en af deres slags. Du gør dig ikke begreb om, hvad de er. Blodsugere. Bedre at passe sig selv.”
Men det vil Marion ikke, og hun
forsøger at blive integreret og har et
forhold til flere af mændene.
Og det kommer til at koste, også
da hun borer ind under overfladen.
Den tilsyneladende loyalitet over for
hende dækker over en trang til at
ville hænge hende ud.
Hjorth Madsen har med ufejlbarlig psykologisk logik ført sine skikkelser igennem handlingen hen til
det mål, han fra først af har sigtet
imod, en barsk og ufremkommelig
slutning, der fortæller om de dybe
instinkter i mennesket. Lokalsamfundet gemmer over bundløse hemmeligheder, der fortæller, at livet er
anderledes, end det ser ud til. En juleaften afdækker dem i et orgie.
Det er spidsfindig kunst, Hjorth
Madsen præsterer. Det er litteratur
med en rigdom af fine og faste, korrekte og konsekvente menneskeskildringer, der får læseren til at tænke
på Strindbergs formulering i ”Et
drømmespil”: ”Det er synd for menneskene!”
Jens Henneberg
kultur@nordjyske.dk

{{Lasse Hjorth Madsen: ”Udkanten”
284 sider, 250 kroner
Forlaget Aronsen
Udkommer i dag.

Vi har hele tiden lysten til at være enere og gå solo, men vi gør det altid ved at søge ind i et fællesskab. Handler det om at gemme sig væk eller om at være
synlig? Det afhænger af individet, der ser. Værket inviterer indenfor på udstillingen Solo. På den gode måde.

