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TAP1, fredag den 2. september. 
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Burhan G og Outlandish!
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En anderledes selvbiografi
skrevet i fragmentariske
småbidder, hvilket meget
godt gengiver, hvordan
man ofte husker barndom
og ungdom. De korte tek-
ster serveres cirka en på
hver side uden tunge be-
skrivelser, og uden at læse-
ren belastes af ulideligt lan-
ge bindinger mellem begi-
venhederne. Samtidig for-
tæller teksterne alt det, der
har betydning, alt det, der
former mennesket.

Det handler i første om-
gang om barndommen med
forældrene og de tre søstre,
praktisk omtalt som søster

et, søster to og søster tre.
Langsomt bliver verden
større, og erindringen be-
gynder at omfatte klasse-
kammerater, kærester,
mennesker i nabolaget som
eksempelvis lærerne, hvis
to børn hedder Søren og
Mette – sandsynligvis efter
den tids læsebøger i første
klasse. 

Det er en relativt almin-
deligt barndom og ungdom,
men lidt anderledeshed
kommer ind, da det viser
sig, at kærester kan være af
begge køn, og med den sti-
gende interesse for eget
køn kommer en distance til
faren og hans moralsæt. Det
udvikler sig til en krise, der
bølger frem og tilbage også

påvirket af farens sygdom,
og ordet homoseksualitet
bliver først nævnt i barn-
domshjemmet, da faren er
død. 

Som biografi betragtet er
bogen lettere at komme
igennem end de fleste, og
til trods for den fragmenta-
riske – og kronologiske – til-
gang får læseren alligevel et
klart indtryk af de oplevel-
ser og påvirkninger, der har
skabt personligheden og ik-
ke mindst af de vanskelig-
heder og overvejelser, der
har vejet tungt. Desuden
findes spredte aftryk af ti-
den via musikken, pædago-
gikken, undervisningen,
forholdet til udlandsrejser
og til kollektiver, som man-
ge vil kunne nikke genken-
dende til.

Så af en selvbiografi at
være er den relativt indby-
dende. BIRTE STRANDBY/
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Indbydende og
let tilgængelig

Man får et godt indtryk af hovedpersonen såvel som tiden, han er opvokset i
PRESSEFOTO: BIRGITTA LUND/GYLDENDAL

Christian Yde Frostholm.

Boganmeldelser 

Lukas er journalist, men si-
ger sit job op til sin chefs
forargelse og irritation. Han
har planlagt at holde fri,
men en bekendt, en redak-
tør af et nyt magasin, får
ham overtalt til at gå i flæ-
sket på en mystisk historie
om en vagt, der har ligget
død det meste af en dag i et
befærdet område, før dra-
bet blev anmeldt. Det viser
sig, at afdøde var en be-
kendt fra Lukas’ ungdom,
og han følger sporene tilba-
ge til sin fødeby i Jylland. 

Så gør Lukas som alle an-
dre journalister/detektiver:
Kontakter gamle bekendte,
ofrets forældre og kommer
opklaringen så nær, at no-
gen forsøger at myrde ham.  

Det, der ville have været
en opklaring, hvis der hav-
de været tale om en krimi,
bliver en lidt flad og ikke
særligt chokerende afslø-
ring af forhold, der ikke vir-
ker særligt kompromitte-
rende. Krimistilen er fin til
at give skelet til beskrivel-
sen af Lukas og hans hjem-

by, men samlet set er Lukas
bare et hyggeligt bekendt-
skab og næppe et, man vil
huske længe. BIRTE STRANDBY/

Her får man en vildt roman-
tisk kærlighedsroman –
denne gang med sex.

Til gengæld er der mange
småfejl og en del sproglige. 

Men når den unge heltin-
de ved middagsselskaberne
taler om kvinders rettighe-
der, er der alligevel guf i ro-
manen. Beatrice er den for-
ældreløse niece. Hendes be-
regnende onkel har solgt
hende til en ubehagelig og
voldelig bejler af fin fami-
lie, men hun forelsker sig
håbløst i Seth. Forelskelsen
er naturligvis gensidig, men
umulig på grund af andre
ting. BIRTE STRANDBY/

BOGVÆGTEN.DK

Boganmeldelserne er 
leveret af 

Boganmeldelse

Carsten Andersen
#Ifølge Lukas$
Forlag: Politikens Forlag 
312 sider
333333

Boganmeldelse

Simona Ahrnstedt
#Ægtepagten$
Forlag: Forlaget Punktum 
400 sider
333333


