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Ellens ark Rebecca Bach-Lauritsen Hent PDF Ellen har mistet sin lillebror. Han faldt ned ad trappen. Man
kan dø på langt vildere måder. Men man kan altså også dø helt hverdagsagtigt. Man dør lige meget af den
grund. Ellen kom hjem fra skole og så David ligge i entréen. Hovedet var drejet mærkeligt, og der flød blod
ud af øret. Det er første gang, Ellen skal forholde sig til noget så voldsomt. Davids blod flød i lige linjer

mellem fliserne, men sorgen flyder ikke i lige linjer for Ellen. Sorgprocessen er hverken lineær eller logisk.

I en række korte kapitler  undersøger Rebecca Bach-Lauritsen sorgens særprægede logik. Hvert kapitel står
ensomt, isoleret, som en spejling af Ellens tilstand.  Som små doser, en lille bid af gangen – for kun sådan kan

man spise en så stor størrelse, som sorg er.

Rebecca Bach-Lauritsen har tidligere udgivet den prisbelønnede Veronika lyder som harmonika og
Sommerdrenge.

Pressen skrev:

»En lavmælt og dybt bevægende lille roman.« - Peter Høeg

»En fantastisk bog om børn og sorg - for både de større børn og voksne for den sags skyld - er udkommet. I
"Ellens ark" brydes sorgen ned i små tekstbidder, der ikke forsøger at forklare, men blot at sætte ord på nogle
af de svære følelser … Hendes billedsprog er rammende og smukt, og denne anmelder kan kun give den

varmeste anbefaling til en lille bog, der giver en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen.«

****** - Anya Vinstrup, KultuNaut

»Tankevækkende bog om døden for børn... Oplagt som udgangspunkt for en snak om følelser og sorg med en
voksen formidler. Hjemme og (især) i skolen … Hver tekst er en skarpt sanset helhed, hvor Ellens sorg fletter
sig ind i omgivelserne, og omvendt. Indholdet vil ramme både den unge læser og den voksne formidler …

Bogen rammer en i hjerte og mellemgulv på samme måde som forfatterens egen prisbelønnede Veronika lyder
som harmonika.«

- Bo Knudsen, Lektør

»Ellens Ark er en slags digtsamling på 65 sider, som portrætterer sorgen fra alle vinkler. Fra de dybeste
filosofiske spekulationer til meddelelser, der skal skrives i kontaktbøger. Den kommer hele vejen rundt om en

dyb og grundløs sorg med smukke ordspil og billeder.«

8/10 stjerner – bookeater.dk

»Poetisk og elegant trækker hun voksenlitteraturens virkemidler ned i børnehøjde, og det gør i den grad
hendes bøger læseværdige for både store og små … Det er umådelig smukt, det er poesi for både børn og

voksne, og det er befordrende for såvel fantasien som forståelsen af livet og døden. Store ord om en lille stor
bog.«

***** - Merete Reinholdt, Berlingske

»Det er en bog, der kræver noget af sin læser. Men ikke nødvendigvis ' en bog for børn, der har mistet'. Det er
en undersøgelse af et barns sorg. Grundforskning, kan man kalde det. Og det er, hvad megen god litteratur

bedriver. Her kan læseren få et indblik i sorg fra et barns synsvinkel.«

- Anita Brask Rasmussen, Information

»Det er smukt og følsomt, og det vrider tårer ud af øjenkrogene og ned på siderne. Det bliver en bog med
vandskader – mere og mere for hvert udlån. Den er ikke en billedbog og ikke en letlæsningsbog, men en bog
for dem, der kan rumme ting, som er større end dem selv. Dem, der godt tør tage udfordringen op. De får til

gengæld noget stort tilbage.«

- Den tatoverede børnebibliotekar læser



»Denne lille prosalyriske fortælling er ganske enkelt forrygende […] Hvor er det godt! Alt er skrællet så langt
ind til det nødvendige, at det tvinger sin læser til deltagelse. Læs den højt for dine elever, her er samtalestof

til timer.«

- Eiler Jensen, Børn & Bøger

 

Ellen har mistet sin lillebror. Han faldt ned ad trappen. Man kan dø
på langt vildere måder. Men man kan altså også dø helt

hverdagsagtigt. Man dør lige meget af den grund. Ellen kom hjem
fra skole og så David ligge i entréen. Hovedet var drejet mærkeligt,
og der flød blod ud af øret. Det er første gang, Ellen skal forholde
sig til noget så voldsomt. Davids blod flød i lige linjer mellem

fliserne, men sorgen flyder ikke i lige linjer for Ellen. Sorgprocessen
er hverken lineær eller logisk.

I en række korte kapitler  undersøger Rebecca Bach-Lauritsen
sorgens særprægede logik. Hvert kapitel står ensomt, isoleret, som en
spejling af Ellens tilstand.  Som små doser, en lille bid af gangen –

for kun sådan kan man spise en så stor størrelse, som sorg er.

Rebecca Bach-Lauritsen har tidligere udgivet den prisbelønnede
Veronika lyder som harmonika og Sommerdrenge.

Pressen skrev:

»En lavmælt og dybt bevægende lille roman.« - Peter Høeg

»En fantastisk bog om børn og sorg - for både de større børn og
voksne for den sags skyld - er udkommet. I "Ellens ark" brydes

sorgen ned i små tekstbidder, der ikke forsøger at forklare, men blot
at sætte ord på nogle af de svære følelser … Hendes billedsprog er
rammende og smukt, og denne anmelder kan kun give den varmeste
anbefaling til en lille bog, der giver en klump i halsen og en tåre i

øjenkrogen.«

****** - Anya Vinstrup, KultuNaut

»Tankevækkende bog om døden for børn... Oplagt som
udgangspunkt for en snak om følelser og sorg med en voksen
formidler. Hjemme og (især) i skolen … Hver tekst er en skarpt
sanset helhed, hvor Ellens sorg fletter sig ind i omgivelserne, og
omvendt. Indholdet vil ramme både den unge læser og den voksne
formidler … Bogen rammer en i hjerte og mellemgulv på samme
måde som forfatterens egen prisbelønnede Veronika lyder som

harmonika.«

- Bo Knudsen, Lektør



»Ellens Ark er en slags digtsamling på 65 sider, som portrætterer
sorgen fra alle vinkler. Fra de dybeste filosofiske spekulationer til

meddelelser, der skal skrives i kontaktbøger. Den kommer hele vejen
rundt om en dyb og grundløs sorg med smukke ordspil og billeder.«

8/10 stjerner – bookeater.dk

»Poetisk og elegant trækker hun voksenlitteraturens virkemidler ned
i børnehøjde, og det gør i den grad hendes bøger læseværdige for
både store og små … Det er umådelig smukt, det er poesi for både
børn og voksne, og det er befordrende for såvel fantasien som
forståelsen af livet og døden. Store ord om en lille stor bog.«

***** - Merete Reinholdt, Berlingske

»Det er en bog, der kræver noget af sin læser. Men ikke
nødvendigvis ' en bog for børn, der har mistet'. Det er en

undersøgelse af et barns sorg. Grundforskning, kan man kalde det.
Og det er, hvad megen god litteratur bedriver. Her kan læseren få et

indblik i sorg fra et barns synsvinkel.«

- Anita Brask Rasmussen, Information

»Det er smukt og følsomt, og det vrider tårer ud af øjenkrogene og
ned på siderne. Det bliver en bog med vandskader – mere og mere
for hvert udlån. Den er ikke en billedbog og ikke en letlæsningsbog,
men en bog for dem, der kan rumme ting, som er større end dem
selv. Dem, der godt tør tage udfordringen op. De får til gengæld

noget stort tilbage.«

- Den tatoverede børnebibliotekar læser

»Denne lille prosalyriske fortælling er ganske enkelt forrygende […]
Hvor er det godt! Alt er skrællet så langt ind til det nødvendige, at
det tvinger sin læser til deltagelse. Læs den højt for dine elever, her

er samtalestof til timer.«

- Eiler Jensen, Børn & Bøger
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