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"Den fabelagtige Familien Frank" er en suveræn erindringsbog om fasteren Harriet Frank, der skabte 

masser af drama i nevøens liv  

 

5 af 6 stjerner 

 

Højt hår og krigsmaling var langt fra det mest ekstraordinære ved den amerikanske forfatter, essayist og 

kritiker Michael Franks faster. Harriet Frank, også kaldet Hank, var en succesrig manuskriptforfatter i 

Hollywood, men hun havde sandelig også succes med at skabe drama i sin familie, den fabelagtige 

Familien Frank, som hun yndede at betitle den.  

 

Dog uden den snert af ironi, der præger nevøens brug af samme titel til sin nyligt udgivne 

erindringsroman, som nu er tilgængelig på dansk - inkl. forfatteren Jonathan Franzens lovprisning på 

forsiden. Og man kan kun give Franzen ret; "Den fabelagtige Familien Frank" er fremragende læsning. 

Selvbiografi, psykodrama og dannelsesroman i et. 

 

Dominerende faster 

 

Som regel er det vores mødrene og fædrene ophav, der står for skud, når vi opgør barndommen og 

ungdommen, men i Michael Franks tilfælde er der et andet medlem af den jødiske familie i Los Angeles, 

der står i skudlinjen. Nemlig føromtalte faster, der slår benene væk under alle hun møder. Også 

otteårige Michael, der i begyndelsen af 1970'erne er fuldkommen forblændet af Hank, som ødsler med 

eventyr, kærlighed, gaver og kulturel kapital.  

 

Hank, der er gift med Michaels mors bror. Hank, der er barnløs, men i favoritnevøen finder en at 

kanalisere sine følelser og dogmatikker over i. Og de er langt fra børnevenlige, men Michael er 

"tryllebundet og trælbundet" til langt op i alderen, og hverken forældrene, han selv eller psykologen 

kæder de tiltagende mavekneb sammen med de daglige træf med familiens humørsyge medlem. 

 

"Sørg for altid at skabe skønhed" var et af Hanks mere afvæbnende mantraer, og det må man sige, at 

den nu fuldvoksne nevø er lykkedes med. Michael Frank er en fabelagtig fortæller, og hans erindringer 

er en smuk fortælling, om end det flyder med mentale minefelter på hver side.  
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