PRESSEN SKREV
”Det er en smuk og stærk bog for større børn og voksne, der giver ord, lyd og billede,
til kærligheden, længslen og dens mange facetter” 		

Damian Arguimbau, Weekendavisen

Denne fine lyriske ”roman” er jo næsten dybdepsykologi sat på vers … Det er mesterligt gjor t … Her er tale om en værkets enhed båret af to soulmates.
Eiler Jensen, Bogbotten

Fuglen er en stærk bog og et udsøgt eksempel på, at børnelitterær kunst hverken er
elitær eller kedelig. Der er smidige vers … og en uforlignelig billedside … Bedre gøres
det ikke.								

Kari Sønsthagen, Berlingske

I Fuglen er der i både Tea Bendix illustrationer og Marianne Iben Hansens tekst en
heftig og bevægende forståelse for, hvordan et barnesind kan have det
											Dorte Hygum, Politiken

… en for tælling i smukt samspil med Tea Bendix både nænsomme og stærke illustrationer. Fuglen er en meget smuk bog. Både i sprog og historie. Både i tekst og
billede. 								 Line Beck Rasmussen, Information

Det er så fin og helstøbt en bog … de smukke, lette og næsten gennemsigtige illustrationer passer rigtig godt til den drømmende, originale og specielle historie. Jeg
synes, den er et lille kunstværk			

Lektør Elisabeth Bennetsen LEKTØRUDTALELSE

Et spændende værk, som kræver noget af sin læser, samtidig med at den giver meget
igen… Den litteratur- og billedkunstfor trolige læser vil uden tvivl hente meget ud af
Fuglen.									

Bjarne W. Andresen, JAGOO

Billedfor tællingen ”Fuglen” af Marianne Iben Hansen og Tea Bendix er en enestående
smuk udgivelse, som lige fra første opslag griber en om hjer tet. Hvor er det dog bare
flot.								 Bent Rasmussen, www.skolebibliotekarer.dk

Den her bog er meget smuk. Den er både sørgelig og spændende.
Thorkil Jacobsen, Kidsnews

i WEEKENDAVISEN
”En smuk og stærk bog..., der giver ord, lyd og billede til kærligheden”
At læse Marianne Iben Hansens bøger op er en ganske speciel oplevelse, fordi rimene
vækker det musikalske hos selv den mest tonedøve. Hun har netop udgivet hele tre
bøger på samme dag med historier, der vækker følelser og skaber drømme.
Den mest alvorlige er Fuglen, følsomt illustreret af Tea Bendix, der ledsager teksten
med stærke tegninger og enkle virkemidler. Fuglen handler om Alba, som har en fugl,
der villigt og frit har fulgt hende overalt, siden hun blev født. En dag, mens Alba gynger, er der en pige bag en hæk, der misundeligt siger, at fuglen er dum og underlig.
Man kan ikke lege med en fugl, siger hun og går med hastige skridt. Og straks herefter lyder det: »Men ordene, dem lod hun blive. / De hang i luften / blev ved med
at klinge / og gyngen blev tung / og gad ikke at svinge«. Alba jager fuglen væk og
for tryder det så bitterligt, at hun må tage på en lang eftersøgning gennem marker, op
ad bakker, over bække og mørke skove. Så langt rejser hun, at til sidst er døden nær
af savn, sult og tørst: »Hun vil tilbage til mørket / hvor drømmene stopper / tilbage
til mørket og bare gi’ op og / forsvinde på søvnens bund«. Det er en smuk og stærk
bog for større børn og voksne, der giver ord, lyd og billede til kærligheden, længslen
og dens mange facetter. Bogen slutter i øvrigt godt, og ganske som den onde piges
ord bliver Iben Hansens rim og Tea Bendix’ overlegne illustrationer hængende længe
efter, man har lagt bogen fra sig.

Damian Arguimbau · Weekendavisen

i BOGBOTTEN
”En værkets enhed båret af to soulmates”
Hun vil tilbage til mørket/ hvor drømmene stopper/ tilbage til mørket og bare gi’ op og/
forsvinde på søvnens bund/ Og der vil hun rulle sig sammen og glemme/ Men noget
bli’r ved med at flimre i kanten af søvnen/ en sang/ en stemme, den lyder så fjern så
fjern/ men tonerne bugter sig/ gennem de tågede søvnviadukter/ og smyger sig ind
gennem øret og … BANG/ Med ét er hun vågen/ Hun kender den sang!
Idet den lille Alba bliver født, flyver den gyldne fugl på forunderlig vis/ gennem den
lukkede rude og ind/ som om den var lavet af måneskin. Det er Alba, der er dens
mål. Det er Alba, den skal være hos. Som en daimon er den hos hende op igennem
opvæksten. Den er en uskyldig, nærmest ubevidst del af hende: så let/ så tæt/ en
guldsilhuet/ der hænger i luften/ og kvidrer/ De vænner sig til det. Og livet går videre.
Fra litteraturen ved vi imidler tid, at den slags paradisiske tilstande ikke varer ved.
Pigen med de mørke øjne bag hækken er den, der river sløret fra Albas øjne: Fugle
er dumme … hvem gider eje/ et kedeligt dyr som dit!
Sådan, så er tvivlen sået – og til sidst lyder da også den næsten forbandelsesagtige
bor tvisen: Hvor sjovt tror du selv li’e det er at sku’ hænge/ på en underlig pipfugl som
dig! Pipfugl, så kan det næsten ikke blive værre. Og fuglen flyver sin vej – Den kommer nok snar t igen, tænker Alba, der har gjor t regning uden fuglen. For den kommer
ikke, hun drømmer om den, men drømmen er ikke fuglen, der er og bliver bor te. Selv
om den jo skal være der, synes hun? Den hører til?! Man kan forlange det … men nej.
Alba må ud på den store eftersøgning, der går overalt – helt ud til de yderste egne,
helt derud, hvor eksistensen næsten hører op. Fugle ser hun nok af, men ikke fuglen.
Der ligger hun helt ubevægelig, stille/ og sover fra duften/ af græs og kamille/ og
sover fra lyden/ af bier der brummer/ og fugle der synger/ og sluer der summer/ Hun
sover fra ræven/ der standser og snuser/ og solen der skinner/ og floden der bruser/
Hun sover fra tørsten/ og maven der skriger/ hun sover bevidstløst til drømmen sniger
sig ind … / drømme forsvind.
Og først her – helt ude på afgrundens rand sker det. Fuglen gir sig til kende (se det
indledende citat). Den lille gyldne fugl vil hende igen: Den hun ikke ku’ finde/ fandt
hende her/ Og sådan er det/ forunderligt er det, der sker.
Sammen kan de tage hjem, og da de møder pigen med de mørke øjne flytter hun
blikket og træder til side, så Alba og fuglen kan komme forbi.

Det er alt, vi behøver at vide. Fra nu af er det igen Alba og fuglen som én enhed.
Denne gang ikke mere på uskyldens præmis, men på genvindelsens, en skrøbelighed
er skabt i og med muligheden for tab bliver en indbygget del af en ny og anderledes
bevidsthed.
Denne fine lyriske ”roman” er jo næsten dybdepsykologi sat på vers. Enheden, der
kommer i ubalance og må individueres. Det er mesterligt gjor t.
Alba betyder på spansk – symbolsk nok – daggr y/solopgang – og på latin betyder
navnet hvid/lys. Det signalerer både begyndelse og uskyld … Men begyndelser varer
ikke ved, og uskyld mistes – men Alba skal genforenes med sin fugl; det er ikke bare
for tællingens, men også livets mening.
Da de bliver koblet sammen i fødselstimen er det meningen, at de skal være ét, men
den nagende tvivl kommer imellem og splitter dem ad, hvor for eftersøgningen bliver
en (livs)nødvendighed.
Der er noget afgørende på spil her, og denne søgen efter mening og helhed er udfør t
med sprogligt fuldkomment gehør. Hvor er det bare godt gjor t!
Marianne Iben Hansen kender vi jo i for vejen som veloplagt rimsmed. Først og fremmest kender man Axel elsker biler og A, B kom og C (2011), som vel er den bedste
ABC, siden Halfdans ABC fra 1967. I år udkommer, ud over Fuglen, Av, det gør nas og
Violinspilleren. Sikken et år for denne pragtfulde for fatter!
Tea Bendix har stået for illustrationerne, og de er udfør t kongenialt med teksten;
de lette illustrationer, når alting synes let og ligefremt og de dystre tungt ladede illustrationer, når eksistensen er truet. Her er tale om en værkets enhed båret af to
soulmates.
Tea Bendix er uddannet fra Danmarks designskole, har gået på for fatterskolen for
børnelitteratur og har egen tegnestue.
Advarsel: Fuglen bør ikke læses sammen med helt små børn, heller ikke i indskolingen.
Men som værklæsning på mellemtrinnet vil den være fin. Den kan såmænd også
anvendes i Folkeskolens overbygning – hvor den vil kunne give anledning til gode
samtaler om eksistens, mening og betydning. Ligesom det vil være oplagt at lave
billedanalyse på Tea Bendix’ smukke illustrationer. God fornøjelse!
Bogen bør være tilgængelig som klassesæt i enhver distributionssamling.
Eiler Jensen · w w w.bogbot ten.dk

i BERLINGSKE
“En stærk bog ... Bedre gøres det ikke”
»Fuglen« er en stærk bog, og et udsøgt eksempel på, at børnelitterær kunst hverken
er elitær eller kedelig. Der er smidige vers, en god, symbolsk for tælling og en uforlignelig billedside, let som fuglefjer, men med en tyngde i stoffet, for det handler om
at fornægte det, man har, for så at kæmpe for at genfinde det.
Pigen Alba fødes og får en guldfugl som følgesvend. En dag står »en pige/ i skjul bag
hækken«, og hun kan ikke styre sin jalousi over Alba og fuglens glæde.
»Hvem gider eje/et kedeligt dyr som dit«, siger hun, og det er ord, som klæber til Alba,
så hun jager fuglen på flugt, men påbegynder derefter en odyssé for en genfinde den.
Tea Bendix’ palet er neddæmpet brunrød, sar trosa, sennepsgul med grå, blå, brune
og grønne kontraster. Collager og tegninger er fnuglette, antydende, usentimentale,
som rene og klare følelser. Det indre afspejles i det ydre. Sitrende smukke illustrationer med skyer af hvide fugle veksler med frustrationer for fuld udblæsning. Bedre
gøres det ikke.
Kari Sønsthagen · Berlingske

i DAGBLADET INFORMATION
“En meget smuk bog. Både i sprog og historie. Både i tekst og billede.”
I Fuglen handler det om at miste noget så betydningsfuldt, at det føles som at miste sig
selv. Den dag Alba bliver født lander en fugl på hendes br yst og fuglen følger hende,
hvor end hun går. Indtil en dag, hvor en irriteret Alba frasiger sig fuglen, og den flyver
sin vej. Alba kan dog ikke leve uden den og begiver sig ud i verden for at finde den.
Fuglen er skrevet på vers og rim, men har ikke en fast form og er mere lyrisk i sit
udtr yk. Men det er samtidig en for tælling i smukt samspil med Tea Bendix’ både nænsomme og stærke illustrationer. Fortællingen har et messende, drømmende, rindende
præg, og sproget er på en gang blidt og kraftfuldt og giver lyst til højtlæsning for at få
både lyd og smag på ordene. Det poetiske sprog lukker sig om sig selv som sanselige
og sansevækkende lyde, og Albas følelser og oplevelser forstærkes af illustrationerne
og bliver mærkbare. Fuglen en meget smuk bog. Både i sprog og historie, både i tekst
og billede. Når en fortælling er på vers bliver sproget medfor tæller, og mundtligheden
og musikaliteten spiller med. Og når Marianne Iben Hansen spiller med sine verbale
muskler, påvirkes læseren og lytteren på krop og sprog. Der klappes i takt.
Line Beck Rasmussen · Information

LEKTØRUDTALELSE
”Så fin og helstøbt en bog... Jeg synes, den er et lille kunstværk”
Kort om bogen

Billedbog på vers om at følge sit hjer te og turde stå ved sig selv. En smuk og lyrisk
bog for børn mellem 5 og 10 år - og voksne
Beskrivelse

På vers for tælles om pigen Alba, som fra sin fødsel følges af en gylden fugl. Men hun
mister den, fordi hun lader sig påvirke af en piges hånlige bemærkning om det dumme
i kun at have en fugl, når "katte er søde og heste er seje". Men livet uden fugl er
ikke det samme og efter en lang rejse ud i en skov og op på en klippe, genfinder og
genvinder hun sin smukke fugl og møder verden uden at br yde sig om, hvad andre
mener. Bogens billeder er i sar te gule, grå og rosa far ver med sor t som kontrast.
For fatteren kender vi fra en lang række rimede bøger som fx Axel elsker biler og illustrator fra Cirklen og andre cirkeldigte
Vurdering

Det er så fin og helstøbt en bog i en lækker finish med rytmiske, overraskende og helt
ubesværede vers, som det er en stor fornøjelse at læse op, og de smukke, lette og
næsten gennemsigtige illustrationer passer rigtigt godt til den drømmende, originale og
specielle historie, som der skal tænkes lidt over. Jeg synes, den er et lille kunstværk.
Andre bøger om samme emne/genre

Jeg kan sammenligne den med en anden helstøbt billedbog på vers nemlig den moderne klassiker Mørkebarnet
Til bibliotekaren

En speciel og original bog, som bør findes bredt og også anvendes i skolerne. Min
er faring siger mig, at den måske ikke bliver revet op af kr ybberne, eftersom den ser
lidt "stille" ud, men formidl den som en stor oplæsningsfornøjelse
Lek tør Elisabeth Bennetsen · L E K T Ø R U D T A L E L S E

i JAGOO
”En bog, der kræver noget af sin læser, samtidig med at den giver meget igen”
Fuglen er for tællingen om relationen mellem Alba og fuglen. Relationen går i stykker,
Alba leder efter fuglen, og til sidst genoprettes orden. Det er meget traditionelt. Til
gengæld er hverken tekst eller illustrationer traditionelle for en billedbog. Det gør
FUGLEN til et spændende værk, som kræver noget af sin læser, samtidig med at det
giver meget igen. Da Alba bliver født, dukker en lille fugl op. Fuglen følger Alba, mens
hun vokser op. De er uadskillelige, men en dag møder Alba en anden pige, som bringer
hende i tvivl. Måske er en fugl lidt kedelig både som ven og som kæledyr? Tvivlen vokser sig større, og Alba vender fuglen r yggen. Dagene går, og Alba begynder at savne
fuglen. Hun begiver sig ud på en lang søgen, som ikke bærer frugt. Først da Alba
har opgivet, kommer fuglen af sig selv tilbage. Det er for tællingen i Fuglen. Den er
bygget op omkring den traditionelle ramme hjemudehjem, som barnet kan genkende
både fra andre tekster og fra sine egne er faringer. Bor tset fra den mystiske fugl
møder vi et realistisk univers med fødsel, legeplads, gynge, venskaber, kæledyr osv.
Det er nærliggende at læse Fuglen ind i en gruppepresramme. Hvor for skubber Alba
fuglen fra sig, fordi den anden pige siger, at hun ikke "gad ha’ så’n en underlig fugl".
Fuglen er også for tællingen om venskab, som over vinder adskillelse, forskellighed
og endda hårde, uover vejede ord.
Teksten er skrevet i rim uden at falde ind i et bestemt skema. Mange af rimene kommer først til deres ret ved oplæsning: "Men Alba var ligeglad/Alba sov/ Hun sov og
sov/og sov noget mer/og drak mælk og sov/og tissed i bleer/og sov og tabte/sin sut og
skreg/og fik sin sut /og sov, eller … nej". Teksten har en længde, som sætter en nedre
grænse for læserens alder ved de ældste børn i børnehaven. Der er mest at hente for
større børn. Den voksne højtlæser vil kunne læse bogen gang på gang og finde nye
sproglige detaljer.
Det samme gør sig gældende for illustrationerne. En spændende blanding af materialer
giver et på samme tid smukt og dystert udtryk, som sammen med teksten skaber ændringer i stemningen i løbet af bogen. Fra fine tynde streger og den meget dæmpede
far velægning af det lille nyfødte barn på sin mors mave til groteske og voldsomme
tuschklatter, da Alba søger efter fuglen i den store skov.
Kunst og børnelitteratur er gennem historien blevet kaldt uforenelige størrelser. Den
nyligt afdøde forfatter Per Højholt mente ikke, at børnelitteratur kan være kunst: ”Hvis
jeg skulle skrive for børn, måtte jeg tage hensyn, som ikke rager kunsten, men som
rager langt ind i pædagogikken.” Med den tilgang kunne man spørge: Er Fuglen børnelitteratur af høj kunstnerisk kvalitet, eller er det kunst, som er tilgængelig for børn?
Personligt mener jeg ikke, at den opdeling holder, og Fuglen er et strålende eksempel
på det. Jeg vil med Astrid Lindgrens ord sige: ”Man skal ikke skræmme børn, så de
bliver bange, men ligesom voksne har også børn brug for at blive rystet af kunst.”
Den litteraturog billedkunstfortrolige læser vil uden tvivl hente meget ud af Fuglen.
Bjarne W. Andresen · J A G O O

i DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARER
”En helt unik udgivelse”
Billedfortællingen ”Fuglen” af Marianne Iben Hansen og Tea Bendix er en enestående
smuk udgivelse, som lige fra første opslag griber en om hjertet. Hvor er det dog bare flot!
”Fuglen” er en historie om at miste og finde det dyrebareste igen. Da den lille Alba
bliver født, flyver den gyldne fugl på forunderlig vis ind gennem ruden og gør sig selv
til en slags daimon (Philip Pullman), en lykkefugl, der er tæt på Alba gennem hele
opvæksten. Men, men, men – som bekendt varer hverken barndommen eller det paradisiske ved. En dag river pigen med de mørke øjne sløret væk fra Albas øjne: Hvad
skal jeg dog også med det kedelige dyr, og som en anden Simon Peter forsager Alba
sin lykkefugl, der flyver væk. Det er først, da lykkefuglen er væk, at Alba finder ud
af, hvor essentiel og vigtig en rolle lykkefuglen har spillet i hendes liv, og hun må nu
begive sig ud på en lang, lang rejse for at finde sin lykkefugl og vinde den tilbage.
Alba når helt ud til de yderste egne, hvor eksistensen næsten hører op, bogstavelig
talt helt ud på afgrundens rand.
Der ligger hun / helt ubevægelig, stille / og sover fra duften / af græs og kamille / og sover
fra lyden / af bier der brummer / og fugle der synger / og fluer der summer / Hun sover fra
ræven / der standser og snuser / og solen der skinner / og floden der bruser/ Hun sover
fra tørsten / og maven der skriger / hun sover bevidstløst til drømmen sniger sig ind … /
Drømme forsvind.

Først helt herude på afgrundens rand genfinder Alba sin lykkefugl, der igen lander på
hendes br yst, og sammen tager de hjem, hvor de møder pigen med de mørke øjne,
men denne gang ved Alba, hvad lykkefuglen – det gode i tilværelsen – betyder for
hende. Hun har er faret, at muligheden for tab og sorg er en del af eksistensen, realiteter, man må leve med, men med en meget klarere bevidsthed end før. Alba – vi – er
blevet klogere på eksistensen.
Hvad handler ”Fuglen” så om? Er det kærligheden til sin/sine nærmeste, man skal
passe godt på? At vi skal passe godt på livet? Er det det vigtige venskab? Eller…? På
en måde er ”Fuglen” også en lyrisk ”roman” sat på fantastiske og imponerende vers.
Marianne Iben Hansen er fuldstændig suveræn med sine varme og kærlige rimhænder.
Tea Bendix´ tegninger er meget poetiske og smukke, holdt i afdæmpede far ver, der
forstærker mystikken, og man går uvilkårligt på opdagelse i dem. Bendix er ikke set
bedre, og der for går ”Fuglen” op i en højere enhed, der gør ”Fuglen” til en helt unik
udgivelse.
”Fuglen” vil være meget brugbar som fælleslæsning fra 4.-10. klasse og til højtlæsning
lidt tidligere!
Hip, hip, hurra! Og så det lange!
Bent Rasmussen · www.skolebibliotekarer.dk

i BØRNEAVISEN
”Både sørgelig og spændende”

Thorkild Jacobsen · Kids news
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i POLITIKEN
Hjertets sang.
Det er ikke nemt at rime så godt, at sproget hverken bliver søgt eller slår besynderlige knuder på sig selv. En af hemmelighederne bag de vellykkede rim i Marianne
Iben Hansens tre nye billedbøger er måske, at hun skaber en aktiv og meningsfuld
dynamik i sit sprog ved at undlade at overholde regler. Når det passer til for tællingen,
undlader hun for eksempel at skrive stramt arrangerede vers med det samme antal
linjer mellem hver t rim. (…..)
Indre uro og sorg er det alvorlige emne i Fuglen, som, ikke er for små børn. På bagsiden
af bogen står der da også ”for større børn og voksne,” og Fuglen kan af voksne ses
som en smuk og slet ikke urealistisk for tælling om et barn, der bærer på en smer te.
I Fuglen er der både i Tea Bendix’ illustrationer og i Marianne Iben Hansens tekst en
heftig og bevægende forståelse af, hvordan et barnesind kan have det som følge af
at have oplevet tab eller være tynget af ensomhed. Hverken illustrator eller for fatter
lægger fingrene imellem i beskrivelsen af den for tvivlelse, angst og rådvildhed, pigen
Alba er oppe imod, mens hun kæmper for at genfinde eller finde glæden i sit hjer te.
I bogen er det en fugl, Alba har mistet og faktisk ikke værdsatte stor t, før den var
væk. Nu savner hun den, nu er hun bange, og hun kæmper for at få modet tilbage:
”Kom. lille hjer te, fald nu til ro/Kom så fødder/Et skridt/og to/Ind gennem mørket,
gå mer, gå til/Jeg tør ikke/Nej, men du vil, DU VIL”.
Med fuglen som metafor for hjertets dyrebare liv kommer Alba på en rejse så gribende
for talt, at det gør ondt at læse. Så ondt som det i det her tilfælde skal gøre. Fuglen
er en lang og alvorlig billedbog, der ender i en forløsning og muligvis kan bruges
terapeutisk i samtale med børn, der ligesom Alba har det svær t.
Dorte Hygum Sørensen · Politiken 26. 4. 2015-05-27

