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Golnaz Hashemzadeh Bonde:

’Det var os’

Af litteraturkonsulent Signe
Langtved Pallisgaard, Gentofte
Hovedbibliotek

BØGER ’Det var os’ er den slags
bog, man læser ud i én køre.
Man bliver suget ind i hvert
eneste af de korte kapitler om
kvinden Nahid, der på bogens
første sider får en dødsdom.
Hendes kræftsygdom er i
sidste stadie og nu, hvor hun
ser i øjnene, at livet lakker
mod enden, ser hun tilbage på
alt det, der var. Hun er bitter,
vred, kærlig og klarsynet.
’Det var os’ er en usædvanlig ærlig roman om en kvin-
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’Det var os’ er en usædvanlig ærlig roman om en kvindes
rasende kamp mod tiden, men først og fremmest om hendes
kamp mod sig selv – og fortiden. Pressefoto

des rasende kamp mod tiden,
men først og fremmest om
hendes kamp mod sig selv –

og fortiden.
Den aften, hendes familie
fejrede, at hun var kommet
ind på medicinstudiet, mødte
Nahid Masood.
Det var midt under den
iranske revolution, og de unge
elskende kastede sig ind i frihedskampen. De følte sig udø-

delige, men endte med at betale dyrt for deres oprør, og snart
var de på ﬂugt fra alt, hvad de
kendte.
I et venteværelse på et
svensk hospital 30 år senere sidder Nahid alene. Hun er
vred på sin sygdom, på hospitalspersonalet, på sin datter -

på livet.
Hun ved endnu ikke, at der
er et spirende nyt liv på vej.
’Det var os’ er en stærk og
sandhedssøgende roman
om en oprørsgeneration, om
mødre og døtre, om tab og
afsavn, men også om stolthed
og livsmod.

’Jacques - en mand af havet’ af Jérôme Salle
Denne uges anbefaling fra
Filmstriben handler om den
franske opdagelsesrejsende
Jacques Cousteau. Foto fra
filmen

Af Thomas Kastberg,
Gentofte Hovedbibliotek

‘Jacques - en mand af havet’ er
et fransk drama om den store
franske opdagelsesrejsende,
biolog og ﬁlmmager, Jacques
Cousteau, der levede fra 19101997. Den er bl.a. baseret på
hans ældste søn Jean-Michels
bog om sin far.
I 1960’erne, 1970’erne og
1980’erne var Cousteau vanvittig populær på grund af TVprogrammerne der blev lavet
fra det gode skib Calypso, en
britisk minestryger, hvorfra
han kortlagde verdenshavene. Calypso var udrustet med
ubåd, helikopter, ﬁlmstudie
og laboratorier og var den
perfekte base for udforskningen af verdens have og ﬂoder.
Familier over hele verden sad
klistret til fjernsynsskærmen
når serien ‘Havets hemmeligheder’ blev vist .
Hovedfokus i denne ﬁlm
ligger i årene 1949-1979, hvor
man får et indblik i de forskellige stadier af hans liv. I starten som en ung marineofﬁcer, senere som revolutionerende dykker og ﬁlmmand
og til sidst som aldrende
miljøforkæmper.

I starten opﬁnder han bl.a.
den såkaldte Aqua-lung, en
lungeautomat, der gjorde det
muligt at svømme frit under
vandet. Han er gift med den
trofaste Simone (gribende portrætteret af stjernen Audrey
Tautou), og de har to drenge,
Jean-Michel og Philippe, der
bliver oplært i at dykke allerede som små. Det ligner et lykkeligt eventyr. Men ﬁlmen er
på ingen måde et skønmaleri
af Jacques Cousteau. Faktisk
var han lidt af en egoist.
For hans passion gjorde
ham så ensporet, at hans kone
og to sønner forblev en andenprioritet livet igennem. Han
havde flere elskerinder og

favoriserede tydeligt Philippe, som blev tilknyttet Calypso
efter endt kostskole-ophold.
Jean-Michel begynder i stedet
at læse til arkitekt med speciale i undervandsbyggeri.
Men med tiden får Philippe
nok af blot at være den berømte Cousteaus søn. Han ønsker
sig fri af faderens manipulerede og overﬂadiske eventyrfortællinger og retter i stedet
fokus på en mere miljøbevidst
forskning, hvilket i starten afføder nogle gevaldige konfrontationer far og søn imellem.
Men på en halsbrækkende forsoningstur til Antarktis
i 1972 får Jacques en åbenbaring. Pludselig ser han den vid-

underlige natur, den rene luft,
stilheden ved isbjergene og det
fantastiske lys over Antarktis’
bjerge og fjorde.
Han ændrer kurs og bliver
den miljøaktivist, han er kendt
for på sine ældre dage. Sammen med Philippe indleder de
det fælles naturbeskyttelsesprojekt The Cousteau Society.
Men i 1979 indtræffer katastrofen, da Philippe omkommer i et ﬂystyrt.
Lambert Wilson (kendt fra
‘Om Guder og mænd’) gør det
fænomenalt i rollen som Cousteau. Den fysiske lighed er slående - især som den aldrende
Cousteau. Den er instrueret af
franskmanden Jérôme Salle
der brugte 7 år på research.
Filmen indeholder nogle
enestående undervandsbilleder fra Antarktis, der næsten
tager pusten fra én - samt en
imponerende lydside. Den er
også en glimrende skildring af
en udvikling fra en naturopfattelse, hvor man fokuserede på
erobring og udnyttelse til en
mere bevaringsorienteret og
økologisk tankegang.
‘Jacques - en mand af havet’
formår at rumme meget i dens
to timer lange spilletid. Men
selvsagt ikke alt. For Cousteau
var en kompleks mand og havde mange kasketter. Man får i
hvertfald lyst til at ‘dykke dybere’ ned i hans virke, når man
har set denne ﬁlm.

Bogen er ﬂydende og skrevet med stor nødvendighed.
Golnaz Hashemzadeh Bonde er født i Iran i 1983 og ﬂygtede som barn med sine forældre til Sverige. Hun er stifter og
leder af Inkludera Invest, en
non-profitorganisation, der
støtter indsatsen mod margi-

Ugens
Læser...
Torben Munksgaard, 42 år,
forfatter
Hvilken roman har du sidst læst?
Jeg er lige blevet færdig med
Carson McCullers’ ’Hjertet er
en ensom vandrer’. En fremragende bog om blandt andet
venskab og ensomhed, som
gjorde stort indtryk på mig.
Hovedpersonen er døvstum,
og det giver forfatteren lejlighed til at skrive en række
meget originale dialoger, hvor
opfattelsen af hovedpersonens karakter føjer sig efter de
andres behov.
Hvem er din favoritforfatter?
Det er svært at vælge én – der
er mange, der har inspireret
mig gennem tiderne, og som
jeg hele tiden vender tilbage
til. Andrej Kurkov, John Fante,
Jón Kalman Stéfansson, Jonathan Franzen, Michel Houellebecq. Men jeg kan ikke vælge én bare. Om mandagen er
det den ene, om onsdagen en
anden.
Hvad er din favoritgenre?
Jeg kan bedst lide samtidsdramaer, som formår at indfange de store perspektiver i
små hændelser og personnære
relationer.
Islandsk litteratur, hvor det
poetiske spiller en stor rolle,
holder jeg særligt meget af –
og både islandske romaner
og sagaer udgjorde da også en
stor del af inspirationen til min
nye roman ’Johns saga’.

Lene fylder væggene i kino
Ny udstilling i
Gentofte Kinos
Galleri fra 3. juni
UDSTILLING Så er der ny udstilling i Gentofte Kinos Galleri
Fra 3. juni til 1. juli skal
kunstneren Lene Birke udstille
akvareller i biografen. Udstillingen er primært med landskabsbilleder, hvoraf mange er
fra vestkysten, dog er der også
et par blomsterbilleder, oplyser kunstneren. Lene Birke er
fra København og har gået
på Danmarks Designskole på
Institut for visuel kommunikation, og hun har fået en bachelor i kunst og designhistorie.
Hun har arbejdet som graﬁsk designer på 11 design, Mollerup Designlab og Rumfang.
I løbet af de seneste år har
Lene Birke udstillet ﬂere steder
for eksempel i Roskilde Kunstforening, Pianokompagniet
Borups allé og Anna Ancher
Tribute, Skagen naturcenter.

nalisering af ﬂygtninge og indvandrere i Sverige.
I 2012 debuterede hun med
den anmelderroste roman
’Hon är inte jag’.
’Det var os’ er hendes anden
roman, den første på dansk.
Hun bor i Stockholm med sin
mand og sin datter.

Lene Birke skal udstille i Gentofte Kinos Galleri. Pressefoto

Har du nogensinde opgivet en
bog?
Ja, men jeg læser dem helst til
ende, også selv om jeg ikke bryder mig om en bog. De læser
åbenbart ikke sig selv.
Hvilken bog vil du anbefale andre
læsere?
Min nye bog, selvfølgelig.
Hvilken forfatter vil ikke gerne have læsere? Den hedder
’Johns saga’ og handler om en
75-årig pensionist, der indleder et alderdomsoprør, fordi han mener, at de unge har
overtaget verden.
En bog om den voksende
generationskløft og om at blive ældre.
Og så er det jo en oplagt
måde at fejre 50-året for
ungdomsoprøret i 68.

Ugens læser er forfatteren
Torben Munksgaard. Pressefoto

