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På rejse mod tiden

Det er skønt med en børne-
bog, som får lov til at fylde.
Både i længden og i højden,
i stift bind og med en rød
snor til at placere der, hvor
man er kommet til, når man
skal holde en pause. 

For det skal man ind imel-
lem i Gertrude Kiels hand-
lings- og tankemættede de-
butroman ”Tidsjagten”, som
er en ambitiøs fortælling om
tiden som filosofisk begreb.
Med afsæt i en Benny An-
dersensk bogstaveliggørelse
af vores sprogs måder at
håndtere noget så abstrakt
som tiden fortælles histo-
rien om Otto, som sammen
med sin bedste veninde Ana
og den lille fugl Virgil, rejser
ud for at slå tiden ihjel. Det

er nemlig tiden, der har ta-
get Ottos elskede plejefar,
den gamle sømand Benel-
brio fra ham. 

Spænding og hygge
Hans »tid var inde«, sagde
de – men Otto nægter at fin-
de sig i, at tiden på den må-
de skal bestemme alting. 

Benelbrio har passet på
Otto, siden han fandt ham
som spæd i en skraldespand,
og sammen har de boet på
skibet ”Galore”, som også
kommer til at udgøre ram-
men om Anas og Ottos rejse
mod tiden. 

På vejen møder de fanta-
stiske væsener, der på hver
deres måde lærer dem noget
nyt om tiden, og Ana udfor-
dres af Døden selv til et spil
skak. Der er spænding og
decideret uhygge og svim-
lende, mærkelige passager
som den om Sander, hvis
ulykkelige kærlighedshisto-
rie gemmes i huset som et
smerteligt fastfrosset øjeblik. 

»Ingen kan snyde tiden
(…) Tidens strøm flyder
ubønhørligt,« advarer San-
der, men Otto og Ana fort-
sætter deres rejse for at vin-
de over det uovervindelige
og kommer både sig selv,
hinanden og den uhåndgri-
belige tid nærmere og nær-
mere. 

Romanen bærer mindel-
ser om Michael Endes even-
tyrroman om Momo og tids-
tyvene fra 1973, men er ikke
så umiddelbart tilgængelig i
sprog og opbygning. 

Fine vignetter
Det er en modig og usæd-
vanlig bog, som Gertrude
Kiel har skrevet, men selve
tidsprojektet fylder på be-
kostning af persontegnin-
gen og den sorgproces, som
romanen også vil tegne. 

Bogen er illustreret med
fine, næsten skrøbelige små
sort-hvide vignetter af Ib
Kjeldsmark, der understre-
ger det eventyrlige og lidt
gammeldags ved romanen. 

KAREN LISE SØNDERGAARD
BRANDT 
kultur@jp.dk

Gertrude Kiel har skrevet en modig og usædvanlig bog. Foto: Mikkel Pagh 

N ”Tidsjagten” er en ambitiøs
fortælling for børn om tiden
som filosofisk begreb. 
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10 unge. 10 sæt øjne på og
oplevelser af den samme
weekend.

Grebet er velkendt i ung-
domslitteraturen, og per-
spektivskiftene i sådanne
episodiske ungdomsroma-
ner kan somme tider have
et lidt for didaktisk sigte:
Det er sundt og lærerigt at
se en sag fra flere sider og at
opdage, at alting afhænger
af øjnene, der ser, og det
kan i nogle tilfælde blive te-
matiseret på en overtydelig
måde. 

Genkendelige forhold
Men der er intet belærende
over denne prisbelønnede
færøske ungdomsroman,
som det kvalitetsbevidste
forlag Torgard, der primært
udgiver oversættelser af fær-
øsk litteratur, har valgt at

udgive. På en fin måde for-
mår forfatteren på en gang
at bringe sine 10 hovedper-
soners meget forskellige
perspektiver på weekendens
begivenheder i spil og at bi-
beholde sit ”forfatterblik”
på den samlede fortælling.
Det gør, at fortællingen ikke
blot bliver ved teenagernes

betragtninger, men også
tegner et øjebliksbillede af
forblæst færøsk ungdoms-
liv.

Bortset fra, at det byder
på et par bønnemøder og en
overskrift som ”P-piller og
fåretalg”, vil problemstillin-
gerne være yderst genken-
delige for danske unge: kæ-

restesorger, sex eller mangel
på samme, fester, forældre –
og den udelukkelse af fæl-
lesskabet, som de unge ho-
vedpersoner inderst inde er
så bange for. 

Ordene i sandet
Det sidste gælder ikke
mindst drengen Súni, som
måske er forelsket i sin bed-
ste ven og ikke kan få det
sagt: 

»Aftenen er sort kulde,
Súni begynder at gå, han ser
ud på havet, tænker på
stranden, at han burde gå
derned, burde skrive de ord,
der skal til, skrive dem i san-
det og lade havet suge dem i
sig og skylle dem op på hver
eneste strand i hele ver-
den.«

Meget færøsk. Meget fint. 

KAREN LISE SØNDERGAARD
BRANDT 
kultur@jp.dk

Forblæst færøsk ungdomsliv
N Med 10 hovedpersoner
tegner Marjun Syderbø
Kjelnæs et øjebliksbillede 
af livet blandt unge på de 
nordatlantiske øer.

Forholdene blandt unge på Færøerne – som Marjun Syderbø Kjelnæs
beskriver i sin roman – er genkendelige for unge andre steder i
verden. Arkivfoto: Jan Dagø


