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Lejren Oscar K Hent PDF Ultimativt billedværk om overgangen og opdragelsen til voksenlivet, som

demonterer romantikkens barndomsbillede. Bogen henvender sig store børn og voksne og vandt 1. præmien i
Statens Kunstråds konkurrence om den illustrerede bog i 2010. Indstillingsudvalget skrev bl.a.: ”Det er nemt
at være uenig med Karrebæks og K’s udlægning af barndommen, men det er svært ikke at forholde sig til den.
Karrebæks illustrationer sætter endnu en gang nye standarder for, hvad man kan forvente sig fra den kant.”
Pressen skriver: »intensiteten på tekst- og billedsiden er ny … Frysende godt!« ****** – Kari Sønsthagen,

Berlingske Tidende »Teksten er neddæmpet, næsten underspillet i forhold til den voldsomme og helt
fremragende billedside, som får lov til at fylde og fortolke i sjælden grad. ”Lejren” er ikke feel good-læsning,

men en vigtig, modig og smuk billedfortælling om barndommen, der overgår alle.« ***** – Karen Lise
Søndergaard Brandt, Jyllands-Posten »Selv om man som jeg er vildt uenig med bogens budskaber, er Lejren
en fantastisk bog. Tankevækkende, urovækkende, gruopvækkende, fængslende, smuk og tragisk alt sammen
på samme tid.« – Damian Arguimbau, Weekendavisen  »så suverænt, at man som læser ikke slipper bogen,
selvom man væmmes og anfægtes inderligt af ord og billeder.« – Sara Nørholm, Kristeligt Dagblad  »et

imponerende stilsikkert og dristigt gennemført værk.« – Henning Mørch Sørensen, Information
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