
Ørernetaler
ud mod højre. Den første hund sænker
lyttelapperne. Den tænker. Og vupti har
den gravet et endnu større kødben op af
grundfjeldet. Sågentager situationen sig,
men med modsat fortegn. Lady-hunden
får glade ører. Senere kæmper de to om
retten til det store kødben. Dakommer en
kæmpehund på scenen med Færøernes
største kødben. Deto kamphunde står så
underligt forstenede og ser på al den ga-
de bidemad. Såer historien ude. Ogmora-
len er klar: Hund, blivved dit ben!

DETHELEFORTÆLLESpå en æggesnaps-
farvet baggrund uden andre effekter end
bevægelige hunde og deres mimik. Der
kommer snesevis af historier frem på den
indre nethinde, når man iagttager de
vagtsomme bevægelser og de sørgmodi-
ge signaler. Det er jo slet ikke sikkert, at
handlingen er som ovenfor beskrevet.
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n ordløs billedbog fra
Hundeland.

BILLEDBOG
Bårdur Oskarsson: Kødbenet. Forlaget
Torgard, 28 sider, 129 kroner.

Hundens sjæl sidder i ørerne! Det
ved enhver hundeejer. Og det ved

, de også på Færøerne. Bardur
Oskarsson har fulgt ørernes vej,når der er
kødben i farvandet. Han behøver ikke
bruge ord i sin lille, aflange og enkle bil-
~~.xlfortælling 'Kødbenet'. Ørerne fortæl-
ler hele historien.
Her står en grå hund med røde prikker

og vagtsomme ører helt ude til venstre.
Den skuler over imod en artsfælle på høj-
re side, der har ørigets mindste kødben
imellem sine kæber. Langsomt, langsomt

Måske leger de kædedans på hundema-
ner,Ogden store hund med det store kød-
ben er i virkeligheden en fætter, der kom-
mer for at dele.
Hvad skal vi også med alle de ord?
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Bardur Oskarsson, forfatter, illustrator og
maler. Født 1972. Uddannet på Skolen for
Billedkunst 1992-93. Begyndte som illustra-
tor af et færøsk magasin for børn. Den første
bog han illustrerede var en af bedstefaderens
bøger,Siden har han illustreret bøger af
mange færøske forfattere, I2004 udkom den
.første bog, hvor Oskarsson både har illustreret
og skrevet teksten: 'En hund, en kat og en mus'
(da, 2008), Pådansk foreligger også billed-
bogen 'Kødbenet' (2008), Bardur Oskarsson
har også udstillet malerier gennem flere år
og har modtaget flere priser.

UDEN ORD. Bårdur Oskarsson har teg-
net en stillingskrig om kødben. Foto: Bår-
dur Oskarsson

rykker vor ven ind mod midten, mens det
ringler for ørerne, og halen går. Den an-
. den hund, som ligner Lady,da hun blev
forladt af Vagabond, rykker tilsvarende
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