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TEGNESERIE
ArneBellstorf:”Baby’sinBlack”
####¤¤

Arne Bellstorfs grafiske ro-
man handler om kunst, forel-
skelse og begyndelsen på The
Beatles.

Romanens afdæmpede stil
og ensformige tegnestil vil
kede nogle, mens vi andre vil
sidde tilbage med en klump i
halsen, når den er forbi.

Den er naturligvis et must
for alle Beatles-fans, men
”Baby’s in Black” er også en
glimrende, afdæmpet, enkel
og hjertegribende kærlig-
hedshistorie om forholdet
mellem en ung, smuk ham-
burgenser og ”den femte
beatle”, Stuart Sutcliffe, der
vil tiltale alle hel- og halv-
romantiske sjæle.

I kulstreger skildrer den
tyske tegner Arne Bellstorf,
hvordan en ung, kvinde-
lig tysker bliver venner med
The Beatles, da de spillede på
Reeperbahn i Hamburg.

Hun bliver også mere end
venner med en af beatlerne,
Sutcliffe, der valgte musik-
ken fra til fordel for kunst-
akademiet i Hamburg.

Resten af bandet bliver se-
nere smidt ud af Tyskland,
men tilbage bliver Sutcliffe
med Astrid Kirscher, den
unge tysker, der senere bliver
kendt for at have skabt det
karakteristiske beatleshår, og
Klaus Voorman, der senere
bl.a. tegner coveret til Revol-
ver-albummet.

Bellstorfs kultegninger er

gode til at vise det tyske stor-
bymiljø, kunstnerisk alvor-
lighed og ikke mindst welt-
schmerz, men den er også
god til at vise en tyk stemning
af rock ’n roll.

Hvis man kender sin Beat-
les-historie, vil man vide,
at kærlighedshistorien ikke
ender godt. Hvis man ikke
kender den, vil man alligevel
fornemme, at kulstregerne
bliver mørkere og mørkere.
Sådan må det nødvendig-
vis være; kærlighedshistorier
uden torne er dødsens kede-
lige.

Forlaget har oversat det ty-
ske til dansk, men der er sta-
dig meget tekst på engelsk.

Ombogen
ArneBellstorf: ”Baby’s inBlack”.206
sider,249,95kroner,ForlagetVand-
kunsten.

AfTheisValløMadsen
kultur@fyens.dk

Stemningsmættede
kulstreger
■Arne Bellstorfs
grafiske roman om
Beatles vil sikkert
kede nogle, men
andre vil sidde tilbage
med en klump
i halsen

UNGDOMSROMAN
MalanJacobsen:”Rotteungen”
##¤¤¤¤

”Rotteungen” er historien
om den 12-årige roma-pige,
Mime, der efter et hukom-
melsestab må forsøge at gen-
finde sin fortid.

Umiddelbart et udmærket
udgangspunkt for en god hi-
storie, men læseren skuffes
hurtigt.

I løbet af romanen tager
forfatteren fat på nogle gan-
ske interessante temaer: for-
holdene på asylcentre og bør-
nehjem, sigøjnernes kultur og
den dårlige behandling af og
holdningen til romaer rundt

om i Europa.
Desværre berøres disse te-

maer kun overfladisk, og de
overskygges af et urealistisk
handlingsforløb.

Historien foregår ellers i
en virkelighedsnær verden,
og de førnævnte temaer er
både seriøse og aktuelle. Der-
for kommer det usandsynlige
forhold – som, at to børn bli-
ver jagtet af morderiske for-
brydere på taget af et tog – til
at virke platte og useriøse,

hvilket absolut ikke klæder
romanen.

Nok kan den slags foregå i
en fiktiv fortælling, og mange
børn vil vide, at også Pippi
Langstrømpe kravler rundt
oven på toge, men ”Rotteun-
gen” besidder på ingen måde
den humor og de fantastiske
elementer, som man finder i
Astrid Lindgrens bøger.

Dertil kommer, at bogen
hverken i forbindelse med
sprog eller stil eller karakter-
mæssigt har noget videre at
byde på.

Bogen henvender sig mest
til de 8 til 12-årige og har po-
tentiale i de berørte temaer
– gid de var blevet behandlet
dybere og mere indgående.

Ombogen
MalanJacobsen: ”Rotteungen”.236
sider,249,95kroner,Carlsen.

AfMetteGaardstedFrandsen
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Detku’vær’sågodt
■… og så’ det faktisk
skidt. Ny ungdoms-
roman formår ikke at
udnytte sit tematiske
potentiale

KONcERT
StatusQuo
####¤¤

Jeg har efterhånden været til
seks-syv koncerter med Sta-
tus Quo. Nogle af dem har
været gode. Andre har været
rigtig gode. Men ikke én har
været i nærheden af at være
dårlig. Og det var den fredag

aften i Den Fynske Landsby
bestemt heller ikke.

Selv om de udvalgte sange
i tre ud af fire tilfælde er de
samme som til den seneste

koncert, jeg hørte i Idræts-
hallen i Odense, er måden,
de bliver præsenteret på, så
forbløffende professionel, at
man hurtigt fortrænger, at

■Kan man elske
et band, der spiller
stort set den samme
koncert hver eneste
gang? Svaret er et
rungende ja, når
tilfældet er Status Quo

■Når luftguitar ikke ernok ...

Sammeskønne


