
Biørn lgnatius Øckenholt, Andersson og kærligheden

Kommissær, meget hurtigt fhv. kommissær Andersson dukker op allerede i flere af bagsideteksterne
iB1ørn lgnatius Øckenholts første bog, Bagsrdetekster. At han ibogens egen bagsidetekst udstyres
med en heteroseksuel romance er ironisk, for hans største kærlighed, en smuk kinesisk yngling,

findes allerede, inden historien rigtigt er kommet i gang, parteret i sorte plasticsække. Først i Sagde
De Andersson? Ea*egebeg (2007), den seneste (sidste?) omgang iAnderssonsagaen, ser
forfatteren ud til endelig igen at unde ham lidt måske vedvarende lykke. Stemningen i øvrigt er
nærmest som i noirtegneserien (uden billeder!) Kommissæren følger op, mens forfatterens (den

fiktive) optræden i egen historie ligner genrelegene i de senere historier. De mange uafklarede
spørgsmål og løse ender medvirker til læserens forvirring, måske frustration, og hører naturligvis
med til noirgenrens desorienterede uhygge - men når det kommer til stykket er det væsentlige
kærlighedshistorien, ikke krimien. Selv om der således er meget, mest godt at sige om Sagde De
Andersson, er den alligevel ikke helt på højde med nogle af de tidligere titler, først og fremmest fordi
den ikke er helt så sprogligt veloplagt.

Til gengæld er Bjørn Øckenholts seneste trykte litterære opus, Jonas og kiærligheden, fuldstændig
plet- og lydefri (måske bortset fra det let vrængende "j" i "kjærligheden"). En lille tindrende historie om
kærlighed, beskrevet så læseren føler sig 1S-årig og ikke bare ny-, men for aller-, allerførste gang

forelsket. En historie, som ved noget afgørende om kærlighedens væsen, noget som Jonas og

Sebastian til deres forvirring og tab først må erfare selv. En ganske enkel historie, og ganske kort
(den kan læses på fem minutter og læses højt på et kvarter), som samtidig ender et helt andet sted
end ventet. En perle!

Kan bøgerne ikke findes på biblioteket eller i en boghandel, kan de skaffes samme sted, som man

kan læse Bjørn Øckenholts bogmesseroman, Elbo Lobce og det foldede hierte: www.ignatius.dk
under Forlaget.


