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Tekst:
Arne Melgaard
Tegninger:
Svend O�o S.
180 sider, hard cover, farver.
Kr. 300,- .

Svend O�o S.

Svend O�o Sørensen (1915-1996) er kendt som en mesterlig billedfortæller. I 1940’erne og 1950’erne var han beskæ�iget som ugebladsillustrator, men ifølge Gyldeldals webpræsenta�on ﬁk han sit
egentlige gennembrud som illustrator i 1959. Dere�er illustrerede
han b l.a. en række børnebilledbøger, som indbragte ham ﬂere betydningsfulde priser, herunder Kulturministeriets Illustratorpris og
H. C. Andersen-medaljen. Hverken her eller på Wikipedia nævnes
det værk, som beskæ�igede ham fra 1941 �l 1951, tegneserien
Børnene paa Sydhavsøen. De første år med en helside om ugen og
de sidste par år med en halvside.
Det er et imponerende værk, som er ved at havne i glemmebogen,
men nu udgives det i tre bind i hardcover. Selvfølgelig er det en
tegneserie, som er dybt præget af sin �d, men også en tegneserie,
som henter inspira�on fra klassiske romanforfa�ere som Frederick
Marryat og Jules Verne.
Under alle omstændigheder er det en tegneserie, som er fyldt med
saltvandssprøjt, drama, spænding og roman�k, og som fortæller
noget, som i dag kan være en sjældenhed: en rig�g god historie.
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100 �ng, du ikke
vidste om insekter!
Fra Tegneseriearkivet 12
Tekst og tegninger:
Niels Voss Boldvig
102 sider, so� cover, farver.
Kr. 100,- .

Niels Voss Boldvig

Forfa�eren og tegneren Niels Voss Boldvig, som bl.a. er kendt for
de charmerende myldrebilledbøger med Umuliusserne, tager os
med denne tegneserieudgivelse på tur i insekternes verden. Den
viser sig at være fyldt med 100 små ﬁnurlige og humoris�ske situa�oner og hændelser, som ikke undgår at pirre læserens smilebånd
og la�ermuskler.
100 �ng, du ikke vidste om insekter er en hyggelig samling farveglade og muntre tegneseriestrips, hvor tegneren får hjælp af sin
al�d glade og op�mis�ske mys�ﬁde Blomsterhale �l at holde styr
på sidetallene.
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MORD VED
RUNDDELEN

Fra Tegneseriearkivet 13
Historie:
Dan Turèll
Tegninger:
Arne Stjernholm Madsen
48 sider, so� cover, s/h gråtoner.
Kr. 100,Arne Stjernholm Madsen

Fra 29. december 1984 ind�l 10. november 1985 bragte dagbladet
Informa�on Arne Stjernholm Madsens atmosfæremæ�ede tegneserieversion af Dan Turèlls kriminalroman Mord ved Runddelen.
Selvom det var en særdeles overbevisende tegneseriedebut, blev
det tegnerens eneste birag �l den danske tegneserietradi�on. Han
havde en ﬁreårig uddannelse fra Danmarks Designskole, og med
den i bagagen startede han i 1986 Stjernholm Visual Communica�on. E�erfølgende videreuddannede han sig på Handelshøjskolen
og slu�ede sig arbejdsliv 2001-2018 som Innova�on Manager hos
Novo Nordisk.
Dan Turèll er bl.a. kendt for
erindringsbogen Vangede Billeder og en række digtsamlinger, som deler mo�ver med
amerikanske forfa�ere fra
beatgenera�onen.
Mord ved Runddelen er en af
de 12 �tler i kriminalromanserien, der alle starter med
”Mord” i �tlen, og som har en
unavngiven journalist i centrum for en handling præget
af forfald og degenerering.
www.desahjn.dk

Dan Turèll (1946-1993)
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