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Bogens titel "Oder og malerier", hvor ODER skrevet med store bogstaver, er nostalgisk på den gode måde.
Ifølge ordbogen er en ode ofte et højstemt digt om og til en rangsperson til en festlig begivenhed, men bruges
også til beskrivelse af et begreb eller et fænomen.
Man kan ikke beskylde Jørgen Holleufers oder for at være højstemte, men festlige og sjove er de, da han
oftest med humor beskriver et fænomen og typisk med en lidt tvetydig overskrift, som kan være Krig på
Gaflen eller "PIP - den grå stær", hvor forfatteren i sidstnævnte giver hospitalet sin grå stær. I "Dagens ret"
skriver han: "På stuen ligger seks, de er syge, bliver de raske, kommer der straks nye, de bliver vasket både for
og bag, for gravrust kan man ikke ha'." Både i dette og i mange andre af Jørgens tekster får man straks
associationer til Halfdan Rasmussens populære digte uden at de på nogen måder er kopier. Det er forfatterens
lillesøster Søs Praud, der har samlet teksterne. Heldigvis har hun også fundet og indsat en del af sin storebrors
malerier, hvorfor teksterne på fornem vis suppleres af Jørgen Holleufers fine oliemalerier og akvareller. En
god lille bog, der kan anbefales alle, der holder af ordleg, form og farver.
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