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vi, de glemte

kvinderne, der har forladt familie – nogle 
af dem endda også børn – for at møde den 
mand, de er blevet lovet i postordrekatalo-
gerne. 

Savn, søsyge og drømme blandes, indtil 
de omsider ankommer til det nye land, 
hvor de mødes af en ubehagelig overra-
skelse: »At den flok mænd der stod og ven-
tede på os nede på kajen i slidte sorte frak-
ker og med strikhuer på hovedet, ikke ville 
have nogen som helst lighed med de flotte 
fyre på fotografierne. At fotografierne vi 
havde fået sendt, var tyve år gamle.«

De japanske mænd er heller ikke silke-
handlere eller plantageejere, som der stod 
i brevene, men simple, lavtbetalte arbej-
dere. Slidte mænd med flækkede negle og 
dårlige tænder, der kun kan tilbyde deres 
nye koner et liv, der til forveksling ligner 
det, de er flygtet fra. Men Julie Otsuka 
har også blik for løgnens dobbelthed, og 
de unge piger har også gjort sig bedre og 
smukkere i deres breve til mændene. For at 
blive valgt. For at få mulighed for at rejse til 
drømmenes land. 

Den erkendelse gør også, at de bliver 
hos deres nye mænd. Få par kommer til at 
elske hinanden, resten indgår i arbejdsfæl-
lesskaber nederst i det amerikanske sam-
fund, hvorfra de kun arbejder sig minimalt 
opad: Fra arbejdere i marken med hakke 
til tjenestefolk med forklæde i de store, 
hvide huse. 

De er på samme tid en tabt generation 
og en generation, som sætter børn med 
bedre muligheder i verden. Mange af 
dem dør under fødslen, eller mens for-
ældrene sover de udslidtes drømmeløse 
søvn. Andre klarer sig godt og kommer på 
gode skoler, betalt med forældrenes hårdt 
opsparede dollars. 

Men Anden Verdenskrig bliver en 
katastrofe for både forældre og børn. Da 
Japan angriber Pearl Harbor i december 
1941, bliver de med ét slag landsfjender og 
interneret i ly af natten. Hadet, frygten og 
mistroen slår rod omkring dem, selv om 
de selvsagt intet har med Japans udenrigs-
politik at gøre. 

Den irrationelle afsky, japanerne 
møder i USA, skildrer Julie Otsuka på 
en måde, som får læseren til at tænke på 
muslimernes situation efter 11. september 
2001. Når borgmesteren i en af de byer, 
japanerne er blevet drevet ud af, taler, lader 
forfatteren det eksempelvis være replik-
ker fra en virkelig tale, forsvarsminister 
Donald Rumsfeld holdt umiddelbart efter 
angrebet på World Trade Center.

Efter såvel 9/11 som Pearl Harbor blev 
et »vi« stemt hårdt op mod et »de«. Det er 
frygtens og diskriminationens sprog, og 
det bruger Julie Otsuka suverænt i roma-
nen, der trods sine blot 189 sider er uende-
ligt meget: Solbranket arbejderhistorie a 
la »Vredens druer«, immigrantlitteratur, 
panoramisk drama, samtidskritik, trage-
die og sine steder lysende lyrisk prosa. Det 
sidste ofte i beskrivelserne af det tabte. 
Som når sønnerne fortrænger deres arv 
og fortid: »De glemte ordene for snelys og 
klokkefårekylling og flugt om natten«. 

Læg i øvrigt mærke til, at »vi« her er 
blevet til »de«. Sådan er »Og vi kom over 
havet« præget af diskrete, men vægtige 
betydningsglidinger, stor dybde og – ikke 
at forglemme – ømhed og respekt for en 
glemt eller fortrængt fortid. Der også er 
forfatterens. 
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Billedbøger. Irske collager 
og norske pasteller: Små 
forlag rykker med intense 
billeder og stærke tekster.

Lisa Aisatos »Ib er et æg« har et helt andet 
udtryk, men er lige så smuk, sød og sjov. Bil-
ledsiden er satirisk og lyrisk, både overdrevet 
og neddæmpet, mest holdt i pasteller. Ibs 
hoved ér et stort, liggende æg på en spinkel 
drengekrop. Han har en rigtig hønemor med 
en fuldfed curler i sin røde kam, mens alle 
andre er mennesker. I den norske udgave 
hedder drengen Odd med bibetydningen 
»mærkelig«, og Ib er virkelig noget særligt. 
Livsangst og ensom pakker han hver morgen 
sit hoved ind i håndklæder, før han trækker 
en tehætte godt ned over det hele. I skolen 
undgår han boldspil og skjuler sig på toilet-
tet, til det er overstået. Han har en cykel, 
men »Ib er ikke så glad for at cykle«, så han 
trækker den ud til skoven, hvor han åbner sin 
paraply, for tænk nu hvis der faldt kogler ned 
på hans skrøbelige hoved. I skoven møder 
han en rundbuet pige i bi-kostume. Sif hed-

der hun og er Ibs diametrale modsætning. 
Hendes venskab bliver Ibs vendepunkt, 
men historiens efterfølgende modhager 
og gennemført vidunderlige slutning skal 
ikke afsløres. Blot skal det nævnes, at det 
næstsidste opslag er lige dele forløsende og 
mesterligt. 
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Selv om de store forlag står for en stor del af 
de gode oversatte billedbøger, har vi ikke 
mindst de små forlag at takke for, at marke-
det beriges med satsede og øjenåbnende tit-
ler. Det gør f.eks. forlaget Torgard, senest med 
den norske »Ib er et æg« af Lisa Aisato. Det gør 
også Jensen & Dalgaard, der startede sidste år 
med »lidenskab og begejstring for den gode 
litteratur og den smukke bog«. Deres nyeste 
udgivelse, irske Chris Haughtons »Ssh! Vi har 
en plan«, lever fuldt op til forlagets ambitio-
ner.

I kolofonen til »Ssh! Vi har en plan« står 
Albert Einsteins ord »Fred kan ikke bevares/
med magt; den kan kun opnås/ med forstå-
else«. Disse ord er bærende for billedbogen

Tre mænd med net og et barn går i skoven 
og ser en fugl i et træ. »Hej fugl«, siger barnet, 
de voksne hysser og lister så frem med net-
tene hævet, men falder over hinandens ben i 
forsøget på at fange fuglen. De forfølger den, 
og forløbet gentages. Den sidste gang lander 
fuglen for fødderne af barnet, som giver den 
brød. Straks fyldes skovbunden af smukke 
fugle. De voksne hæver igen nettene, men 
forstyrres af store, arrige fugle, som jager dem 
alle på flugt. 

Blev de voksne så klogere? Næh. For på 
den følgende side opdager de et egern, og 
forløbet kan fortsætte. Haughtons bog kan 
snildt læses uden teksten. Billederne er skabt 
i collage med papir- og silhuetklip, holdt i 
blå, sort og magenta, en rødviolet farve. Både 
tekst og billeder er hyperenkle. Personernes 
store øjne og deres gestik og mimik fungerer 
som pantomime, og humor og gentagelser 
gør bogen forståelig for selv små børn. En 
udsøgt billedbog, ikke mindst klog og sjov.
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