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Bornholms smukke sydkyst skildres i ny illustreret bog
Når forfatter Erik Andersen fra Aakirkeby udgiver bogen Bornholms bløde bug i begyndelsen af maj, er det en bog med beskrivelser af Bornholms sydkyst, som er under stadig forandring, og som har masser at byde på. Store tragedier, medrivende
spænding og hverdagens begivenheder bliver beskrevet – fra aftrykket i den sorte
sten, der går en halv milliard år tilbage, til nutidens mennesker og begivenheder.
Bogen indeholder også masser af billeder af planter, dyr og sten fra området – nogle
er sjældne, andre er almindelige; men til hver er der tilknyttet en historie. Det hele
er gravet frem fra museer og arkiver i Danmark, Tyskland, Sverige og Spanien.
”Jeg er kommet på stranden mellem Sose
og Raghammer i mange, mange år,” udtaler forfatter Erik Andersen fra Aakirkeby
om ideen til sin nye bog. ”Det er et spændende område, og man har det for det meste for sig selv. For mig er det oplevelsen,
der er af betydning. Det er mit håb, at andre ved at læse min bog får lyst til at besøge området. Der er inspiration og synsindtryk. Modsat Bornholms nordlige granithårde klippekyst består sydkysten af
sand og blødt ler – Bornholm er fantastisk
også uden for granit- og klippelandskabet.” Erik Andersen har lavet grundig research til bogens tekster, malerier og tegninger,
og har blandt andet besøgt diverse danske og udenlandske museer og arkiver for at få styr
på detaljer vedrørende de forskellige emner.
Bornholms bløde bug henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om den bornholmske natur, især de mindre kendte dele af den, men bogens flotte illustrationer vil kunne
nydes af enhver, der kan lide kunstbilleder af naturen.
Erik Andersen (f. 1942) har arbejdet som folkeskolelærer i 37 år, heraf fem år i
Grønland. Derudover har han illustreret mange undervisningsbøger for Ministeriet for
Grønland, Atuakkiorfik, forlaget Askeladden og et par for Gyldendal. Han har tillige tegnet
forsider til lærernes blad "Folkeskolen" og udstillet akvareller og malerier mange steder,
blandt andet to gange på den censurerede kunstudstilling på Svanekegården. I 2014 fik
han udgivet bogen: Min bornholmske barndom på Bornholms Tidendes Forlag.
Bornholms bløde bug udkommer på Skriveforlaget den 3. maj 2018.
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