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JENS ANDERSEN
OLE LUND KIRKEGAARD – EN LIVSHISTORIE
Store, researchede og i dette tilfælde gerne sprudlende skrevne biografier om børnebogsforfattere

er mildt sagt sjældne. Men på sæt og vis er Jens Andersen her bare tro mod sit emne: ligesom

Ole Lund Kirkegaard tog børn (mindst) lige så seriøst som voksne, tager Jens Andersen hans liv

og forfatterskab lige så seriøst, som han tidligere har taget nogle af voksenlitteraturens største

kæmper, og sætter ham ofte ind i voksenlitterære sammenhænge.

Gæsteanmelder Jakob Levinsen i Berlingske Tidende, 5 af 6 stjerner
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Den dobbelte mand

BIOGRAFI
Jens Andersen: Ole Lund Kirkegaard – En livs-

historie. Rigt illustreret. Gyldendal, 303 sider,

299 kroner. Har du Pluskort, kan bogen købes

med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller via

politiken.dk/plus. Udkommer i dag.
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H vilken lykke at have gået på Oue
Skole i slutningen af tresserne!
Her var en førstelærer, der kunne

finde på at kravle ind ad vinduet til timen,
og som malede farver på alt. Oue ligger
nord for Mariager Fjord, og førstelæreren
hed Ole Lund Kirkegaard. Hans virke er
smukt portrætteret i filmen ’Drømmen’
af den tidligere elev Niels Arden Oplev.

Først på året udsendte Torben Weinreich
sin bog om forfatterskabet, og nu kom-
mer Jens Andersens mammutbiografi
med undertitlen ’en livshistorie’. Årsag:
om få dage ville Ole Lund Kirkegaard være
fyldt 70 år. Og: han er still going very
strong.

Jens Andersen er en meget omhyggelig
detektiv. Hver sten er vendt, så man plud-
selig ser, at det er virkeligheden, som Ole
Lund Kirkegaard har beskrevet. Med et lil-
le vrid – bevares! – men hvis man kigger
ordentligt efter, så finder man Orla Frøs-
napper, ordet Pjort, Lille Virgil, møllen og
alle de sjove navne på vejen imellem
Skanderborg og Oue og endelig ned til Ur-
lev ved Horsens. Forfatteren tabte forfat-
terskabet og kampen mod sine dæmoner,
da han forlod lærergerningen og gik helt
til i druk. Og døde i en snedrive i 1979.

Ole Lund Kirkegaards barndom var i fri-
hed og uden klø. Med en lettere alkoholi-
seret far, der var tandlæge, Grundtvig på
væggen og et sommerhus fuldt af livsglæ-
de i strandkanten. Ole var både drillepind
og generøs. Efter at have mobbet en lille
fyr et helt år cykler Ole og hans ven ud ju-

leaften og giver ham en kasse slik. Tidligt
har forfatteren denne »mystiske indre hi-
gen«, der også skabte en række gode ma-
lerier af mennesker i krise. Bogen har
medtaget mange af dem. Efter gymna-

siet, hvor han var det »mest markante
fremmedelement«, stikker Ole kortvarigt
til søs – han bliver søsyg! – og så tilbringer
han tre år i militæret – og elsker det! Læ-
rerseminariet var dernæst et naturligt
valg for en, der ikke ved, hvad han vil. 

ÅRENE SOM førstelærer i Himmerland
er en solstrålehistorie, og at han blev der
så længe (1965-73), er et smukt udtryk for
jysk tolerance. Ole Lund Kirkegaard blev
ikke hippie. Han var med på fyraftensba-
jeren i baglokalet, og han blev også for-
mand for Borgerforeningen. Forfatteren
blev heller aldrig del af det ’socialistiske’
miljø omkring børnebøgerne i 70’erne.
Hans kone mener, at han nok har stemt
på VS, men de snakkede aldrig om det.
Rent pædagogisk havde han muligvis
hørt om ’Summerhill’-skolen, men det er
ikke sikkert. Og hans budskab kan forenk-
les således: ’Fri mig for børnevenlighed!’.
Jens Andersen kunne godt have boret lidt
mere i forholdet imellem de røde og den
bløde forfatter.

Denne avis kan bryste sig af at have sø-
sat et stort forfatterskab. Ole Lund Kirke-

gaard vandt i 1966 Politikens konkurren-
ce om en novelle for børn, og allerede få
dage senere stod Gyldendal foran hans
dør. Forlag og forfatter swingede godt
sammen, de havde mange planer, og i de
senere år stod der altid to kvinder fra bør-
nebogsredaktionen på perronen, når han
rullede ind med det nye manuskript. Det
skulle nødigt glemmes på et værtshus.

Jens Andersen leder efter Ole Lund Kir-
kegaard i alle hjørner. Og han finder den
samme smerte og undren, som også er
Astrid Lindgrens drivmiddel. Hvor blev
friheden af? Men danskeren er mere de-
sperat. Hos Picasso hentede han begrebet
»at blive tømt«. Og hos idolet Hemingway
den ultraminimalistiske meddelelses-
form. Ole Lund Kirkegaard kom ikke let til
sine lette bøger. De skulle fiskes op af
»drømmenes brønd«, og vilkårene var så-
dan, »at man en gang imellem siger mere
mellem linjerne end på dem«. Jens Ander-
sen finder ikke hele vejen til »pudlens ker-
ne«, men mon ikke han kommer så langt
ind, som man kan komme?
STEFFEN LARSEN
steffen.larsen@pol.dk

Med detektivisk præcision
afdækker Jens Andersen et
levet liv. Men kan man
overhovedet få styr på Ole
Lund Kirkegaard? 

DESPERAT. Efter et ellers smukt liv
fik dæmonerne overtaget, og Ole Lund
Kirkegaard døde alt for ung. 
Foto fra bogen

Grafisk? I den grad!
Roman? Ja, mon ikke!

GRAFISK ROMAN
Oscar K. og Teddy Kristiansen: ... Eller Gensyn

med Heisenberg. Forlaget Fahrenheit, 152 si-

der, kr. 199,50. Har du Pluskort, kan bogen kø-

bes med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller

via politiken.dk/plus. Udkommer i dag
������

I dag tager både romankunsten og
tegneserien et syvmileskridt fremad i
Danmark. Nemlig med bogen med

ovennævnte umulige (formel) titel – prøv
selv at finde tasterne til de tegn på din
computer, når du vil bestille bogen onli-
ne, eller forestil dig bibliotekarens bøvl

med at få den anbragt al-
fabetisk! Der er ingen an-
den udvej end at indregi-
strere den under sin »el-
ler«-titel: ’Gensyn med
Heisenberg’.

En grafisk roman? Ja,
grafisk er den da i dén grad, hver side har
sit eget billedudtryk. Og roman? Ja, mon
ikke, når nu der næppe er en side uden
tekst, men hele sider fyldt med tekst, om
end teksten så er lagt på en farveflade, un-
der et mønster af splintret glas eller i et
billedfelt af kosmologiske kortslutnings-
gnister ...

’Gensyn med Heisenberg’ er et af de

mest ambitiøse litterære eksperimenter i
årevis på det danske bogmarked. Rimelig-
vis med (fiktivt) forord af ingen ringere
end Niels Bohr: »Der findes forklaringer,
der gensidigt udelukker hinanden, men
begge er nødvendige for en fuldstændig
forståelse«. Komplementariteten, der
hænger uløseligt sammen med Heisen-
bergs usikkerhedsteorem om, at det mål-
tes væsen – stof eller energi – populært
sagt afhænger af måleinstrumentet.

Hvordan omsætter man de erkendelser
til billedfortælling?

HER SKER DET ved to grundgreb: For det
første veksler flere fortællinger og kryd-
ser hinanden, hver med sit særlige grafi-
ske udtryk. Forfatteren og landmåleren
spiller skak – for »det er metafysisk fusk at
ville gøre tilfældet til skæbne ... skæbne er
snarere en enhed af nødvendighed og fri-
hed«, men især forfatteren har samtidig
forhold til en række kvinder. En af dem er
Louisa Brik, søster til Lilja, der elsker for-
fatteren langt højere, men fjernere, og
begge søstre til urmager Brik, der er gift
med selvudslettende Estella, men kun be-
gærer sin førstnævnte søster. Den promi-
skuøse verdensborger Ulrika von Kühn
kredser også i dette planetsystem.

Alle bor de – ligesom drengen med rav-
nen på skulderen, knægten med hareskå-
ret og statssekretærens datter Rósemarie
i underkjolen – på øen Presenca sydvest
for Azorerne. Undtagen den islandske

skjald Olaf Kárason Ljósvikingen, hvis bio-
grafi er lagt som gulnede løsblade ind
mellem de begivenhederne på den sydat-
lantiske lokalitet, hvis navn jo betyder Til-
stedeværelse, Eksistens - men hvis hoved-
stad hedder Ekbatana. Foruden Claussens
digt refererer teksten frit til alt fra Shake-
speare til den teoretiske fysik. 

For det andet er tekst og billede hver for
sig utilstrækkelige til at fatte fortællinger-
ne, billederne noget supplerende, måske
modsat, af teksten: Teksten sender f.eks.
en række personer op og ned ad en hotel-
trappe, men billedet viser kun den tom-
me trappe i snevejr: Trappens konstans
over for menneskelivenes flygtighed? Ja,
men også den mulighed, at det hele kun
findes i et menneskes tanker nedfældet
på papir – altså bevidstheden som eneste
konstans. Fortabelsen er hele tiden til ste-
de, antydet og virkeliggjort i personernes
forløb såvel som i (typo)grafikken: Tek-
sten svinder bort som tegningernes dise-
de gråtoner mod slutningen.

HVIS KUNSTENS største ambition er at
indkredse det uudsigelige og fastholde
det flygtige øjeblik, hvor det individuelle
smelter sammen med altet, fuldbyrdel-
sen med fortabelsen – og dét er jo ambi-
tionen, selv om det lyder noget opstyltet i
denne form! – ja, så forklarer det også,
hvorfor kunsten er en kilde til vedvaren-
de energi: Ambitionen er umulig at opfyl-
de. Når oplevelsen fastholdes materielt
som tekst, billede, lyd eller et møde mel-
lem de dele, er flygtigheden netop fastlåst
i form, det uudsigelige udsagt.

Men man kan komme tæt på. Vel også
endnu tættere end ’Gensyn med Heisen-
berg’, for kunsten stræber jo videre. Men
kun at kalde dette bud for en »perspektiv-
rig fornyelse« i den retning er snarere

årets underdrivelse. 
Ophavsmændene har alle forudsætnin-

ger for dette spring ud i verdensrummet
mellem tekst og billeder: Oscar K (alias
Ole Damgaard) står med sin frenetiske
flid senest bl.a. bag teksten til Dansklæ-
rerforeningens nye klassikergendigtnin-
ger (’Hamlet’, ’Candide’ m.fl. med illustra-
tioner af Dorte Karrebæk) og graphic no-
vel-serien om ’Lille Miss Nobody’ (tegnet
af Rasmus Bregnhøi). Mens Teddy Kristi-

ansen bl.a. i 2005 blev Eisner-prisbeløn-
net for ’It’s a bird’ (med tekst af Steven T.
Seagle) og i 2008 udgav den raffinerede
og meget smukke billedfortælling ’Den
røde dagbog’, i sig selv en roman i album-
format.

’Gensyn med Heisenberg’ læser man i
en berusende tilstand af vedvarende
svimmelhed – hvor er mit fodfæste? 
SØREN VINTERBERG
soren.vinterberg@pol.dk

Begavet leg med de største erkendelsesteoretiske 
problemer præger dagens udgivelse: En billed-
fortælling, der mimer Niels Bohrs komplementari-
tetsprincip. Kun læserens svimmelhed er konstant. 

ORD OG TEGNING. ’Gensyn med 
Heisenberg’ er et af de mest ambitiøse
litterære eksperimenter, der har set 
dagens lys på det danske bogmarked.
Udsnit fra bogen

SØREN 
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