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Oscar K.
BIBLIA PAUPERUM NOVA 
Ny bibel för de fattiga i anden 

Oscar K., i Sverige mest känd för Idiot! och Lägret, och 
som i sitt hemland Danmark fått stor uppmärksamhet 
för sina omskrivningar av några av världslitteraturens 
största verk som Brott och straff och Don Quijote, har 
denna gång gjort en nytolkning av Bibeln. Resultatet 
har blivit en förunderlig och tankeväckande bok för alla 
åldrar där Oscar K. låter röster från Søren Kierkegaard till 
Lars Lilholt förena sig med de fyra evangelisterna.

FÖRFATTAREN:
Oscar K. (pseudonym för Ole Dalgaard) är utbildad i teo-
logi, filosofi, litteratur och språk vid universitetet i Århus. 
Han debuterade som författare 1970 med diktsamlingen 
By, du min elskede, och arbetade från 1974 vid olika 
danska teatrar, och mellan 1981 och 1994 inom film- och 
tv-branschen. Sedan 1994 bor han i Spanien och arbetar 
heltid som författare.

ILLUSTRATÖREN:
Dorte Karrebæk är utbildad reklamtecknare från Kunst-
håndværkerskolen i Köpenhamn. Hon har sedan 1982 
bidragit med humoristiska illustrationer till närmare 
150 barnböcker på danska, både med egen text och 
andras. Hon har haft en rad utställningar i Danmark och 
mottagit flera nationella priser för sina böcker. I Biblia 
pauperum nova har hon överträffat sig själv med sina 
egensinniga och vindunderligt fabulerande tolkningar av 
Oscar K.s text.
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”För att 
du inte 
har en 
sån här 
luva!”

”Om ditt högra 
öga förleder dig, 
så riv ut det.”
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”När du ger all-
mosor, låt då inte 
stöta i basun.”

”GÅ UPP               OCH  STÄLL               DIG  PÅ             BERGET”

       ”Varför
    får inte
  jag spela
lärjunge?”


