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Velkommen,

Anmeldt i ugen
Harald Voetmann: Vågen. Gyldendal.
(Anmeldt 12.4. af Lasse Horne Kjældgaard)


Richard Montanari: Skuespilleren.Oversat af John Jensen. People’s Press.
(Anmeldt 15.4. af Bo Tao Michaëlis)


Inge Lise Hornemann: Tæppefald.
Gyldendal. (Anmeldt 12.4. af Marie Tetzlaff)


Louise Øhrstrøm: Efter Rosinen. EC
Edition. (Anmeldt 13.4. af Marie Tetzlaff)

Lars Saabye Christensen: Mit danske
album. Oversat fra norsk af Charlotte
Jørgensen. C & K Forlag. (Anmeldt 14.4.
af Bjørn Bredal)




Nancy Farmer: Skorpionens hus. Oversat
fra engelsk af Jan Dahl Jeppesen. Forlaget
Arvids. (Anmeldt 13.4. af Steffen Larsen)

Gjern Bibliotek kom i 2007 sparerunden i forkøbet
med indførelsen af selvbetjeningsbiblioteket. Projektet
har været en succes, men hvad sker der med bibliotekerne,
når medarbejderne forsvinder? Politiken har besøgt
det trendsættende bibliotek.

Niels Frederik Dahl: Herre. Oversat
fra norsk af Niels Lyngsø. Lindhardt og
Ringhof. (Anmeldt 13.4 af Lise Garsdal)

Reportage



TOMAS RIIS JENSEN



Morten Sabroe: Det 13. spil. Politikens
Forlag. (Anmeldt 15.4. af Mette Højbjerg)


Læs anmeldelserne på politiken.dk og
ﬁnd anmelderproﬁlerne på www.politiken.dk/
anmeldere
WWW

Kimære, kend din krop
Ugens forside
A.S. Byatt: Børnenes bog. Omslag: Stephen Parker/Harvey Macaulay, Imperiet.


MAN ANER, at et eventyr af stor vælde må
gemme sig under omslaget på Byatts gedigne moppedreng ’Børnenes bog’. Brochen på forsiden må stamme fra omkring
år 1900 med dens symbolistiske skildring
af en kvindekrop med reptil- og insekttræk. Den har dragekløer, guldsmedekrop
og -vinger og en yppig kvindebuste. Guldranker og spyﬂue aftegner den snirklede
jugendramme, og kun den moderne typograﬁ i guld afslører, at der er tale om en
pastiche. Selv forfatteren takker og skriver
på bogens sidste side (667), at hun ikke
kunne forestille sig et bedre omslag.
karsten.ifversen@pol.dk

Biblioteket Undercover
PERFORMANCEKOMPAGNIET Hotel Pro
Forma, med kunstnerisk leder Kirsten
Dehlholm i spidsen, er dykket ned i Det
Kongelige Biblioteks beholdning af bøger,
billeder og værker i forsøget på at skabe,
hvad der beskrives som en »lystvandring i
samlingens fysikalitet«. Det er der kommet
udstillingen ’UNDERCOVER – Biblioteket
som fysisk fortælling’ ud af, der skal afdække århundreders kulturproduktion
rækkende fra den danske kunstskats fyrtårne til de helt små dagligdags pamﬂetter. Bibliotekarer og afdelingsledere sættes
i glas og ramme som vejledende stemmer
i udstillingen, der også vil byde på materialer, der aldrig før har været fremvist for
offentligheden. Udstillingen er at ﬁnde i
Søjlesalen i Den Sorte Diamant fra 24. april
frem til 11. september.
Det Kongelige Bibliotek, Fotograﬁsk Atelier/udsnit

tomas.c.r.jensen@pol.dk
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ibliotekar Birte Eiersted holder sit
chiplånerkort op foran skanneren.
»Velkommen, venligst indtast kode«, ﬁre hurtige tryk, og døren til Gjern
Bibliotek går op. Det er tirsdag, klokken er
lidt over 5, biblioteket er lukket – eller rettere biblioteksbetjeningen er lukket, for
brugerne kan stadig komme og låne. Det
kan de i alt 76 timer i ugen, og det til trods
for at bibliotekarerne kun er til stede de
23.
»Det var vores egen bibliotekar og projektleder Mogens Larsen, der udviklede
ideen til selvbetjeningsbiblioteket tilbage i 2005. Vi vidste fra undersøgelser, at
brugerne efterspurgte højere grad af tilgængelighed, men penge til ﬂere arbejdstimer var der jo ikke. Så Mogens kom med
ideen, at folk ved hjælp af lånerkortet selv
skulle kunne låse sig ind på stedet. Det
har nu kørt i tre år til glæde for både os
selv og lånerne«.
Bibliotekets store glasfacader lader eftermiddagssolen stå ind i det højloftede
rum. Sofaøer og åbne arealer er blevet foretrukket frem for de traditionelle rækker af tætpakkede boghylder, ligesom en
kreativt indrettet legeafdeling får lov at
optage en del af pladsen.
»Vi har været meget bevidste om, at
rummet skal være indbydende. Vores
boghylder er eksempelvis placeret, så
man ikke træder ind til en masse blinde
vinkler og skjulte kroge. Man skal føle sig
tryg ved at være her – også sidst på aftenen«.
Det kan undre, at I som bibliotekarer er interesserede i biblioteker uden jeres tilstedeværelse?
»Det kan man sige. Det blev også diskuteret en del, inden vi gik i gang – jeg sad
selv som tillidsmand i Silkeborg på det
tidspunkt, så jeg har været med til det hele – men vi blev hurtigt enige om, at det
var en måde at fremtidssikre biblioteket
på. Det synes jeg også, historien har vist.
Siden Gjern Kommune er blevet lagt ind
under Silkeborg, er vi de eneste af fem
biblioteker, der har overlevet«.
Er det ikke lidt som at tisse i bukserne? I
redder godt nok biblioteket, men undermineres bibliotekarrollen ikke, når biblioteket
kan køre uden jer?
»Et fysisk rum uden mennesker dør. Det
bliver et koldt og trist sted. Selv om man
kommer i selvbetjeningstiden, skal man
kunne se, at der har været en kærlig hånd
forbi tidligere på dagen. Vi skal jo sørge
for, at det ser godt ud, at der står nye bøger på hylderne osv. Vi sørger for de små
ændringer, der gør rummet levende«.
Men hvorfor skal man betale en dyr bibliotekarløn for det arbejde? Når chaufføren
bringer de daglige reservationer fra hovedbiblioteket, kan han jo sagtens fylde udstillingshylden også. Så kan selvbetjeningen
velsagtens køre af sig selv derudover?
»Vores job består jo i mere end at stille
bøger frem og rydde op. Vi har stadig
mange brugere i bemandingstiden, der

B

kommer og spørger til en roman eller forhører sig om nye krimier. Og så udvikler
samtalen sig jo ofte. Så får man lige vist,
hvordan en lydbog downloades, eller
henvist til et tidsskrift, brugeren ellers ikke ville have fundet. Samtalens sparring
giver uventede og nye input på en måde,
de elektroniske hjælpemidler ikke kan.
Søgemaskiner kan hjælpe med meget,
men menneskelig intuition og ideudveksling kan maskiner altså ikke erstatte.
Men jo, vi har da åbnet for en situation,
der både kan bruges og misbruges fra politisk hold. Så vidt har brugen dog været
positiv. Faktisk har vi fået tildelt ﬂere bemandede timer, siden selvbetjeningen
trådte i kraft«.
I rapporten ’Folkebibliotekerne i videnssamfundet’, der udkom i marts, lægges op
til, at bibliotekerne skal stå for et bredere
kulturudbud end bare materialeudlåning.
Hvordan lever I op til det?
»Et lille bibliotek som Gjern kan slet ikke overleve uden at samarbejde med andre kulturinstitutioner. For eksempel ﬁk
vi i samarbejde med syv menighedsråd
og AOF Peter Lund Madsen ud til et foredrag tidligere på året. Et andet eksempel
er vores babycafeer, hvor vi i samarbejde
med sundhedsplejen tilbyder foredrag
og børneundersøgelser. Partnerskaberne
er med til at holde os synlige i lokalsamfundet«.

Lidt service må vi da ha’
Kvart over 5 ankommer dagens første
selvbetjente lånere, Betina Balslev og hendes seksårige datter Marie, der hjemmevant ﬁnder en af børneafdelingens miniscootere og ﬁser ind imellem hylderne:
»Fordelen ved selvbetjeningen er, at jeg

Folkebibliotekernes tilstand
Politiken afslutter i dag artikelserien
om de danske folkebibliotekers tilstand.
Siden 2000 er over 300 ﬁlialer lukket.
Mellem 2000 og 2008 er den samlede
bogbestand faldet fra 27,6 mio. til 20,5
mio. I samme periode er bibliotekernes
udlån af bøger og andre fysiske materialer faldet med 22 pct. til 48 mio.
I rapporten ’Folkebibliotekerne i videnssamfundet’, fra sidst i marts, udarbejdet
af Styrelsen for Bibliotek og Medier, lægges der op til i højere grad at tænke bibliotekerne som kultur- og læringsarenaer,
der skal favne langt videre end materialeudlåning. Med udgangspunkt i brugerne
skal der indgås partnerskaber med private
og offentlige institutioner om fælles projekter, ligesom der skal satses yderligere
på de digitale medier.
Budgetudviklingen i 2010 melder om
ventede budgetreduktioner i 60 pct. af
kommunerne. Reduktionerne ventes at
medføre personalenedskæringer.
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venligst indtast kode

Nysprog
Kommentar
odt ord igen – ja, godt og godt, men i alt fald en
nydannelse, der får mig op i stolen og mine legemsvæsker i kog.
Ordet stod nylig i bladet Bibliotekspressen, hvor
Bibliotekarforbundets forkvinde, Pernille Drost, bød
den nye kulturminister velkommen – påfaldende
syrligt. Hun håbede ligeud, at Per Stig Møller ikke vil
»leve op til den umiddelbart stereotype opfattelse af
hans kultursyn og kulturpolitik som ﬁnkulturel og
elitær«. At han ikke »vil forsvare de klassiske dyder«.
Og så faldt det nye ord: »Man kan næsten mærke,
hvordan forfatterforeningerne, forlag og redaktører
slikker sig om munden ved tanken om (fastforms)litteraturens forsvarer«.
Her er det, min geigertæller slår ud, for sikke en radioaktiv glose: fastformslitteratur. Hvad er det for en
modsætning, den ellers så fornuftige forkvinde her
monterer mellem litteratur med
og uden fast ryg? For det første
overser hun, at litteratur siden
arilds tid også har fungeret i utallige mundtlige varianter, formidlet
HANS HERTEL
af skuespillere, sangere, rapsoder,
markedsfortællere og højtlæsere. For det andet kan
det da umuligt være opgaven for bibliotekarernes organisation at kreere borgerkrig mellem hårde og
bløde medier. Det mest radioaktive er, at så hånligt
anskuer mange bibliotekarer faktisk bogens repræsentanter, fra forfattere til formidlere: som forsvarere af ’klassiske dyder’ og melere af egen kage. Sikke et
pauvert verdensbillede.

G

kan lægge biblioteksbesøgene, når det
passer mig. Nogle gange smutter jeg herned, efter at børnene er puttet, så er det
herligt at kunne gå helt i fred og kigge i
bøgerne. Andre gange, som i dag, passer
jeg det ind med indkøb og børnehentning. Det ville jeg ikke kunne nå inden for
de normale åbningstider«.
Savner du ikke bibliotekarkontakten?
»Vi kommer stadig i bemandingstiden
af og til. Sidste uge skulle vi ﬁnde en bog
om en dame med hundrede børn, Marie
havde fået læst i skolen. Der måtte vi spørge os for«. »Det var altså over hundrede«,
får Marie indskudt under en hasarderet
scooteroverhaling bag om Politikens udsendte. »Skal du med over og bippe bøgerne?«, det kan Marie da sagtens og U-vender kareten.

I de tre timer Politikens udsendte opholder sig i det ubemandede bibliotek,
kommer tolv brugere – en hund inklusive
– forbi. De ﬂeste er der bare lige ind-ud
hurtigt videre, mens enkelte når at skimme lokalavisen eller mailen. »Det er sgu
meget rart, at man kan komme forbi her
sidst på dagen efter lukketid«, kommenterer en ældre bruger, der ikke skal navn
og billede i avisen. »Men nu skal de ikke
fyre hele staben. Lidt service må vi da ha’.
Det må du gerne skrive«.
tomas.c.r.jensen@pol.dk

Se også interview med
bibliotekschef ved Aalborg
Bibliotek Bodil Have side 16

LÅNERNE KOMMER. Seksårige Marie
nyder den gode plads efter lukketid. Det kan
hun 53 timer i ugen, så længe hun har mor
med. Man skal være over 16 for at låse sig
ind på Gjern Bibliotek. Foto: Kåre Viemose

SELVBETJENING
Gjern Bibliotek var det første bibliotek i landet til at indføre selvbetjeningskonceptet.
Via lånerkortet kan brugerne låse sig ind på
biblioteket uden for bemandingstiden og
benytte sig af faciliteterne på almindelig vis.
Der er i øjeblikket 39 selvbtjeningsbiblioteker i landet, yderligere 9 forventes åbnet i
løbet af 2010.
Kilde: Styrelsen for Bibliotek og Medier

FOLKEBIBLIOTEKERNES barske situation er jo, at fra
2000 til 2008 er det årlige udlån af ’bøger og andre
fysiske materialer’ faldet 22 procent, fra 61 til 48 mio. I
samme periode er bibliotekernes samlede bogbestand sunket fra 27,6 til 20,5 mio. bind, dvs. 26 procent.
Styrelsen for Bibliotek og Medier vedgår åbent hovedårsagen: siden 2000 er over 300 biblioteksﬁlialer
lukket. Alene kommunesammenlægningerne 2007
nedlagde 100 ﬁlialer. Dagens reportage fortæller,
hvordan kun ét af Gjerns biblioteker har overlevet, efter at fusionen med Silkeborg Kommune har slagtet
ﬁre andre ﬁlialer.
Reportagerne her i Bøger har vist, hvordan kvikke
bibliotekarer søger at kompensere for skreddet fra
trykte til digitale medier og de faldende lånertal gennem nye aktiviteter, der kan indfange børn og unge –
fra lektielæsningsgrupper til bogklubber. Hurra.
Men det kompenserer jo ikke for disse års grindedrab på udlånsstederne, bogbestanden og læsesalene med håndbøger.
Det er her, det radioaktive ord kommer ind: fastformslitteratur. Den art nysprog gør det lettere for
bibliotekernes personale at medvirke ved de bebudede mord, for ordet suggererer snildt, at der er en
kløft mellem de underforstået forældede ’faste’ medier og så de tidssvarende digitale og netbårne former. Kommunerne er jo under barsk økonomisk
pres, men når man hjælper kulturforvaltningerne
med at rydde ﬁlialer, magasiner og læsesale, kan
man bilde sin samvittighed ind, at man samtidig bidrager til modernisering af det kære væsen. Når nu
hverken Danmarks Biblioteksforening eller Bibliotekarforbundet tør protestere ...
DET ER ligesom et andet stykke nysprog: de lånergrupper – børn, unge, gamle – som før havde en ﬁlial
inden for rimelig gå-, cykel- og busafstand, men pludselig har fået 10-15 km til deres oase – dem har biblioteksbureaukraterne døbt afstandshandikappede.
Smart fundet på, den omvendte verden, for reelt er
det jo bibliotekerne og deres kommuner, der er blevet afstandshandikappede i forhold til borgerne.
Den voksende distance til udlånsstederne overgås
kun af afstanden mellem de sølle realiteter og så alle
de ofﬁcielle klicheer om ’videnssamfund’, ’nærdemokrati’ og biblioteket som ’værested’ og ’læringsarena’.
Godt, vi stadig har gamle, gedigne ord fra ’fastformslitteraturen’ som hykleri.
boger@pol.dk
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Nogle får en hund. Vi ﬁk en bog
Vinderne af Politikens Forlags
Krimikonkurrence har aldrig
udgivet en linje. Til sommer
udkommer deres debut i
20.000 eksemplarer. Bag
vinderkrimien står et ægtepar,
der valgte at skrive om mord
frem for at renovere badeværelser.
Reportage
SANDRA BROVALL

et var i køkkenet over kaffen og
morgenavisen en lørdag formiddag i oktober 2005, at ægteparret
Ole Tornbjerg og Jeanette Øbro Gerlow
første gang talte om mordet. Deres tre
børn sad inde i stuen ved siden af og så
fjernsyn, men parret kunne ikke slippe
tanken. Egentlig var det Ole Tornbjerg,
der bragte det op, men så snart de begyndte at tale om det, var Jeanette Øbro
Gerlow fuldstændig overbevist om, at de
skulle gøre det. Den formiddag talte de i
ﬂere timer om mordvåbnet, motivet og
om ofret for drabet. Morgenavisen forblev ulæst.
»Jeg havde sådan en fornemmelse af, at
nu sker der noget. Det her er vigtigt. Og
jeg blev helt tændt på ideen«, siger Jeanette Øbro Gerlow.
Det er ﬁre og et halvt år siden den formiddag, hvor ægteparret talte om drabet
første gang. I dag er ideen blevet til en bog
med arbejdstitlen ’Den efterladte’. En krimi om det brutale knivmord på fødselslægen Mads Winter og om Katrine Wraa,
politiets proﬁleringsekspert der skal opklare forbrydelsen. Bogen har netop vundet Politikens Forlags Krimikonkurrence,
en forlagskontrakt på 200.000 og til juni
udkommer den i et oplag på 20.000 eksemplarer. Til daglig er Jeanette Øbro Gerlow it-konsulent, mens Ole Tornbjerg er
dokumentarﬁlmproducent. Ingen af
dem har før udgivet bøger. Samtidig er
det første gang parret arbejder sammen
om andet end deres tre børn.

D

En vinder blandt 127 manuskripter
»Egentlig skal jeg starte nyt job på torsdag«, siger Jeanette Øbro Gerlow.
Hun og manden, Ole Tornbjerg, har fået
champagne og blomster i hænderne i forlagets lokaler på tredje sal, hvor direktør,
salgsafdeling og marketing er mødt op
for at lykønske vinderne af krimikonkur-

VINDERNE
Vinderne af konkurrencen er it-konsulent Jeanette Øbro Gerlow (f. 1969) og
tv- og dokumentarfilmsproducent Ole
Tornbjerg (f. 1967).
Hun er oprindelig uddannet jordemoder. Han er uddannet i kommunikation
fra RUC.
De vandt konkurrencen med krimien
’Den efterladte’, som det har taget dem
fire og et halvt år at skrive. Det var tredje
version af bogen, de sendte ind til
konkurrencen.
Parret er gift, bor i Hillerød og har tre
børn på 11, 14 og 19 år.
Ingen af dem har før skrevet en roman.

rencen. Og for at diskutere serieudgivelse, titel, oplag og salg til udlandet.
»Det er meget overvældende det hele«,
siger Ole Tornbjerg.
Parret har først dagen inden fået at vide, at det er deres roman, der har vundet.
En jury bestående af blandt andre krimiforfatterne Sissel-Jo Gazan og Anna Grue,
Politikens anmelder Henrik Palle og ﬁlmproducent Peter Aalbæk var ikke i tvivl
om, at det var parrets bog, der fortjente
udgivelse.
»Jeg læste bogen i ét stræk. Og der skal
altså noget til, at jeg gider ofre en hel søndag på et manuskript. Sproget er rent.
Den er simpelthen velskrevet«, siger jurymedlem og krimiforfatter Anna Grue om
bogen, der ﬁk hende til at vågne med mareridt.
Det var især krimiens realistiske sygehusmiljø, juryen lagde mærke til. Desuden var Anna Grue glad for bogens klassiske puslespilsopbygning.
»Den handler om de nære relationer –
om familier, forældre, børn, hævn og had.
Den bryder med den fremherskende tendens, hvor den skandinaviske krimi skal
være så samfundskritisk«.
Inden juryens vinderkåring har forlaget lavet den første sortering af de 127 indsendte manuskripter.
Men hvorfor overhovedet udskrive en krimikonkurrence? Er der ikke krimier nok i forvejen?
»Vi syntes, det kunne være spændende
at støvsuge markedet og ﬁnde nogle, der
sad derhjemme og drømte om at skrive
en krimi. Og så tror vi slet ikke, at krimibølgen er forbi. Måske har den toppet,
men der vil fortsat være et marked«, siger
forlagschef på Politikens Forlag Charlotte
Weiss.

OVERVÆLDET.
Jeanette Øbro Gerlow og Ole Tornbjerg overbeviste
en enig jury om, at
deres manuskript
var det bedste. I
tirsdags blev det
fejret.
Foto:
Finn Frandsen

»Vores børn
har været supertrætte af os
nogle gange,
når vi diskuterede mordvåben over opvasken«
Jeanette Øbro
Gerlow, kommende forfatter

Forlaget har læst samtlige indsendte
manuskripter, og de var enige med juryen i, at Jeanette Øbro Gerlow og Ole Tornbjergs bog skulle vinde.
»Til trods for vores ambition om at få
debutanter med i feltet, gættede vi faktisk
på, at de var professionelle skribenter på
baggrund af kvaliteten«, siger forlagschef
Charlotte Weiss.

Et fjerde barn
I virkeligheden har parret brugt alle sine
weekender, ferier og orlovsperioder på at
skrive bogen ved siden af deres normale
arbejde de seneste knap fem år. Da de så
annoncen om krimikonkurrencen sidste
forår, var de i gang med en tredje version.
Bogprojektet har da også tilsidesat
mange andre aspekter af parrets liv. Såsom husrenovering, juleferier og karrierer.
»På et tidspunkt spurgte vi os selv: Hvad
skaber mest værdi i vores liv? To nye badeværelser eller den her bog? Så var det ikke
svært at vælge det sidste«.
»Men vores børn har da været supertrætte af os nogle gange, når vi diskuterede mordvåben over opvasken«, siger Jeanette Øbro Gerlow.
At det blev et fælles projekt var egentlig
ikke meningen. Først skrev parret på hver
sin ide og viste hinanden deres arbejde.
»Men efter et halvt år mødte vi en mur.
Hvis vi skulle fuldføre begge ideer, måtte
vi enten sige vores job op, eller også ville
det tage ti år, før vi blev færdige. Derfor
valgte vi at kaste os ud i et fælles projekt«,
siger Jeanette Øbro Gerlow.
I deres arbejdsfællesskab er Ole Tornbjerg »struktur-freaken«, der har overblikket over plottet, mens Jeanette Øbro
Gerlows styrke er hendes fantasi. Ole

DEN STORE
KRIMIKONKURRENCE
Krimikonkurrencen er udskrevet af
Politikens Forlag og Dagbladet Politiken
i foråret 2009.
Bidrag skulle være på dansk,
forfatteren over 18 år og manuskriptet
på mindst 250 sider.
127 manuskripter blev sendt ind.
Deraf blev fire manuskripter udvalgt
af forlagets skønlitterære redaktion
samt af en række konsulenter.
En jury kårede vinderen blandt de fire
manuskripter.
Juryen bestod af: Krimiforfatter
Jussi-Adler Olsen, krimiforfatter Anna
Grue, krimiforfatter Sissel-Jo Gazan,
Politikens anmelder Henrik Palle,
Politikens kritik- og litteraturredaktør
Peter Christensen og filmproducent
Peter Aalbæk Jensen.
Vinderkrimien får en forlagskontrakt
hos Politikens Forlag på 200.000 kroner
og bliver markedsført for en værdi af
100.000 kroner i Politiken.
Bogen, med arbejdstitlen ’Den efterladte’, udkommer i Danmark i juni 2010
i et første oplag på 10.000 eksemplarer.

Tornbjerg er overbevist om, at de ikke
kunne have skrevet bogen med andre.
Også selv om det har medført heftige diskussioner.
»Det kan kun lade sig gøre, fordi vi kender hinanden så godt. Det her projekt har
vi født sammen. Det var ligesom at få et
fjerde barn. Nogle får en hund. Vi ﬁk en
bog«.
boger@pol.dk

Bøger 5

...

POLITIKEN LØRDAG 17. APRIL 2010

skrivelse af sine forældres kantede samliv
veksler med den voksne mands modne
reﬂeksioner. Drengens oplevelser med
den fåmælte, men kærlige fader står
skarpt. De fælles aftenture med hunden
Tikka under stjernehimlen, deres særlige
fortrolighed. Knap erkendte, men alligevel sansede og smertefulde erindringer
om de små tegn på den lurende familiære
katastrofe. Alt det uudtalte, som en lille,
men klog dreng lægger mærke til. Faderens panderynker, moderens tilknappethed. Tragedien i svømmehallen, som forvandlede lillebror Anders til en tung byrde, også for sin storebror. »Jeg er knap nok
min egen, jeg er et efterlevn fra min fars
fortid«, tænker den voksne Aleksander,
der er så gennemsyret af savn, der er blevet holdt nede, at han kan blive ramt
hårdt af følelsen af, at fortiden er den eneste nutid, han har at leve i.

Når far
forsvinder
Døden fanger, og fortiden
rækker ud efter Aleksander,
der er hovedperson i Lasse
Ernsts fornemme debutroman.
ROMAN
Lasse Ernst: Man dør kun en gang.
People’sPress, 238 sider, 199 kroner. Har du
Pluskort, kan bogen købes med 20 pct. rabat i
Politikens Boghal eller via politiken.dk/plus.


’MAN DØR kun en gang’ er den bedste roman, jeg længe har læst, om de roller, som
sønner og brødre kan have i en familie.
Godt set, suverænt fortalt, et stof, der må
have presset sig på. Ikke nogen anklage,
for ingen kan gardere sig mod kærlighed, der dør ud,
men en indsigtsfuld
skildring af den
smerte, som børn
rammes af, når de efterlades uden svar.
For Aleksanders vedkommende blev det
ikke til så meget
som et lille farvel fra
faderen, der nøjes med at meddele familien sin afrejse gennem et brev i en orange
konvolut, som kun moderen læste. Lasse
Ernst psykologiske portrætkunst er udført med sikker hånd. Hans beskrivelse af
Aleksander som prototypen på det selvreﬂekterende moderne menneske, der slås
med tankemylderet i sit indre, mens han
hele tiden ser sig selv udefra – selv i drømme fortsætter tankerne, også de allermest
forbudte – er ramt på kornet. At tænke for
meget over tilværelsen er en moderne
svøbe, men for et menneske som Aleksander har det aldrig været muligt at slå hjernen fra.
Ernst kan godt lide fremmedord, men
doserer dem nænsomt, i en enkelt landskabsbeskrivelse så det giver mindelser
om Klaus Rifbjergs virtuositet. En fornem
debut.

u har ikke set din far i 15 år, ikke siden han forsvandt ud af dit liv, dengang du var dreng. Nu er du voksen,
telefonen ringer, du får at vide, at han er
død. Betyder det noget, når han nu har
været ude af dit liv så længe?
Det er spørgsmålet, hvorom alting
kredser i romandebutant Lasse Ernsts ﬁne roman om savn og skyld i forbindelse
med ethvert barnelivs
katastrofe: mor og fars
skilsmisse.
Aleksander, der læser
matematik på universiJES STEIN
tetet, tror, at han for
PEDERSEN
længst har lagt sin fader bag sig, men må indse, at »der er ting,
der bliver i os lang tid efter, at vi er færdige med dem«. Da hans mor fortæller ham,
at faderen begik selvmord med sovepiller, og opfordrer ham til at tage med sin
bror Anders, der er retarderet, til begravelse i Jylland, stritter alt i Aleksander
imod, men døden fanger. Få dage senere
beﬁnder de to brødre sig i en ny verden:
den, faderen har efterladt sig i det jyske.

D

LILLEBROR Anders er i sin tid blevet hjerneskadet, da han var ved at drukne som
barn. Faderen troede, at livredderne
holdt øje med ham. Nu bor de to brødre
hos den kvinde, som faderen ﬁk en ny familie med; det viser sig, at de har en dejlig
otteårig halvsøster. Og at Joseﬁne, kusinen, som Aleksander helt havde glemt, er
blevet til en smuk ung kvinde. Mødet
med faderens efterladte er egentlig ganske behageligt. Er det okay at have sex
med sin kusine, mens man er til sin fars
begravelse, spørger Aleksander sig selv,
men selv om Joseﬁne er skøn, er det fortiden, der bliver ved med at række ud efter
ham.
Man kan måske nok kun dø én gang,

boger@pol.dk

men i romanen sker det to gange, fordi
den er komponeret, så Aleksander får fortalt sin historie både som dreng, og som
han oplever den som voksen. Denne vekslen mellem nutid og fortid bliver til et
mættet dobbeltportræt, hvor barnets be-

VIRTUOS. Lasse Ernst, (f. 1983), doserer sine
fremmedord med nænsomhed og har en landskabsbeskrivelse, der leder tankerne hen på Klaus Rifbjerg. Foto: Flemming Gernyx

Bogens første sætning
»Januar 2006. Selv om den kun lige er
begyndt, synes årstiden allerede at have
varet over sin tid«.

Søren Gyldendal-Prisen 2010
til Tom Buk-Swienty
Tom Buk-Swienty modtager Søren Gyldendal-Prisen 2010 for sit forfatterskab, der blandt
andet omfatter Den ideelle amerikaner, en biografi om fotograf Jacob A. Riis og Slagtebænk
Dybbøl om slaget i 1864.
»Sansen for den gode historie er gennemgående i alt, hvad Tom Buk-Swienty befatter sig med. Det gælder i hans
journalistik, det gælder (…) i Dybbøl-bogen og det gælder i Riis-bogen … Han har formået at formidle et
kompliceret stof både klart og nuanceret til et stort, et usædvanligt stort, publikum.«
Fra juryens motivering

Med prisen følger 200.000 kr.

twitter.com/gyldendal

w w w. g y l d e n d a l . d k
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For børn
Bestsellerliste til børn
1 (Ny) Masashi Kishimoto:
Team Asuma, Naruto, 36
2 (2) Sigurd Barrett:
Sigurd fortæller bibelhistorier
3 (5) Stephenie Meyer:
New Moon (ﬁlmudg)
4 (6) Stephenie Meyer:
Daggry
5 (9) Tsugumi Ohba:
Åndsfælle, Deathnote, 11
6 (3) Alyson Nöel:
Evermore
7 (8) Stephenie Meyer:
Formørkelse
8 (-) Stephenie Meyer:
Tusmørke
9 (-) Den fantastiske spider-man pop up
10 (4) Renée Toft Simonsen:
Karla og Jonas
Bestsellerlisten bygger på salgstal
fra Arnold Busck i uge 14. Tallene i
parentes angiver sidste uges placering.
En streg betyder, at bogen har været
ude af listen og nu er kommet ind igen.

BØRNEBOG
Otte forfattere: Taber-nabo og andre
forvandlingsnoveller. Illustreret af Els Cools.
Høst, 80 sider, 199,95 kroner. Har du Pluskort,
kan bogen købes med 20 pct. rabat i Politikens
Boghal eller via politiken.dk/plus.


FORFATTERSKOLEN på Center for børnelitteratur har givet afsæt til adskillige forfatterskaber. Med Anita Krumbachs kulturministerielle børnebogspris for ’Et
mærkeligt skib’ som toppen. I novellesamlingen ’Taber-nabo’ kan man møde
otte forfattere fra skolen. De syv er kvinder. Til gengæld skriver Henrik Nilaus om
fodbold. Dorthe de Neergaard er middagsbordets røntgenfotograf. Uha! ’Fedtlavinen’ fortæller syrede scener fra et familieliv. Hun udvider begrebet piercing.
Lona Andersens ’En god dag’ begynder således: »Godheden kom en morgen til Slagelse«. Det skulle den måske ikke have
gjort! ’Taber-nabo’ har mange gode historier. Mindst otte! Og Els Cools’ farvemættede illustrationer er magtfulde og mageløse. Hvor er hun god!

Blandt kamelsteroider
og ørkentelefoner
Mød sandets skonnert og himlens luftgiraf – og to tegnere,
der er anderledes!
BILLEDBØGER
Oscar K. (tekst) og Antonieta Medeiros
(tegninger): Det store kamelvæddeløb.
Høst, 32 sider, 199,95 kroner. Har du Pluskort,
kan bogen købes med 20 pct. rabat i Politikens
Boghal eller via politiken.dk/plus.


Lotta Olsson (tekst) og Maria Jönsson (tegninger): Luftgiraffer og stjernesild. Oversat
fra svensk af Lotte Salling. Alvilda, 28 sider,
249,95 kroner. Har du Pluskort, kan bogen købes med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller
via politiken.dk/plus.


UNGPIGEBOG
Ane Kjærgaard: Noula. Borgen, 208 sider,
199 kroner. Har du Pluskort, kan bogen købes
med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller via
politiken.dk/plus.


DET ER HELT usædvanligt at læse en godhjertet og fnugfri og livsklog ungpigebog
om at møde kærligheden og miste sin
mødom. Pigen hedder Noula. Hun er 16
år. Hvad efterskolen hedder, oplyser forfatteren ikke. Men bogen fortæller, at det
er godt at være på sådan en. Der er ikke
mange problemer i Noulas liv. Kun ham,
der hedder Sven. Til gengæld nusses og
pusles og krammes der, så læseren bliver
helt misundelig. Der er også mange fuldmåner på den skole! Ane Kjærgaard er
god til følelser og fornemmelser. Og til
sidst lægger Sven hånden på hjertet og siger: »Det er dit!«. Sådan!

vor mange kameler kan en kamel
sluge? Og hvor mange pukler har
den egentlig? I billedbogen om
’Det store kamelvæddeløb’ er svaret på
det første spørgsmål, at det behøver den
slet ikke. Man skal bare putte en rød chili
op i røven på den. Det
står der! Og hvad puklerne angår, så afhænger det af, hvor mange
anabolske ørkensteroiSTEFFEN
der dyret har indtaget.
LARSEN
Mon ikke det er Oscar K.
alias Ole Dalgaard, der er på spil? Jo, det
er!
Historien beretter om Sheik Benni og
hans 117 koner. Hans 1001 kameler. Og
hans eneste søn Ben Benni, der har fødselsdag. Gaven er kamelungen Musad,
der gerne må vinde kamelvæddeløbstrofæet hjem til familien Benni i alle dens telte. Det er ikke lige sagen for sønniken plus

H

kamel, men så kommer selveste sheiken i
rette øjeblik til det store væddeløb med
det føromtalte stykke krydderi, der ikke
er omfattet af reglerne for doping. Bogen
begynder med en fest. Og den slutter med
en fest. Vandpibe og 117 uigenkendelige
koner. Imens sidder den topuklede Musad med røven i vandskorpen og håber
på, at der er længe til det næste, store kamelvæddeløb. Ben Benni tæller stjernerne.
Billedsiden bestyres af debutant Antonieta Medeiros, som er kommet hertil fra
Bolivia. Dér er ikke så mange kameler,
men man aner lamaens trodsige blik i de
mange udgaver af dyret. Tegneren har en
nænsom, klassisk streg, der er udtryksfuld og fuld af bevægelse. Dog med undtagelse af de 117 koner, der portrætteres i udvalg som ubevægelige, frosne tekstilstatuer med øjne foroven. De massive
burkaer danner en tankevækkende kontrast til Ben Benni plus kamels letbenede
og solfyldte hverdag. Ifølge ’Det store kamelvæddeløb’ kan man godt være ensom
med sin puklede ven midt iblandt alle teltene. Det er prisen for at bevare barndommen. I det lange løb kan ingen dog undgå
at stifte bekendtskab med rød chili!
DER ER heller ingen kameler i Sverige! Ik-

Børnebogsfestival
Hvis du bor i københavnsområdet og smider
avisen nu, kan du nå at komme til børnebogsfestival på Holmen (Arkitektskolen).
Her er bøger og billeder, sang og musik og
alle de kendte forfattere. Oplev f.eks.
Orlapriserne blive uddelt live kl. 12.15.
Eller mød Joseﬁne Ottesen kl. 15.
Flere oplysninger på: bogfestivalen.dk

STATUER. Som forvoksede ﬁngerbøl
kigger nogle af sheikens 117 koner ud på
læseren. Tegning af Antonieta Medeiros
til ’Det store kamelvæddeløb’

ke engang ude i ørkenen, hvor bogstavet
’r’ løber rundt og passer sit job som ringetone for telefonen på det store træ, der til
forveksling ligner et ’t’. Ja, vi er kommet til
bogstavland, hvor tempoet er højt og fantasifuldt. Lotta Olsson har drejet og rimet
den ﬁnurlige tekst om sprogets byggeklodser. Maria Jönsson tegner decideret
charmerende til alle de mærkelige påhit,
som dukker op på rejsen fra ørkensandet
til vokaldalen. Der hvor sproget rejser sig i
al sin kraft og vælde. Om natten kommer
den sorte kat og henter Anna. De smutter
ind i brændeovnen og kommer til bogstavlandet, hvor skoven summer af ’s’er.
Videre til branddammen, hvor et ’c’ bliver
til chips og chokolade, mens et vrissent
udseende ’k’ vakler imellem kiks og kys.
Den magiske kat vender op og ned på
bogstaverne og skynder på sin lille rejsefælle. De skal nemlig ud og jogge med
’j’erne, inden de tager en slapper med alle
de små ’w’er i form af fugle, som skal servicere alverdens internetbrugere. Bogen er
fuld af originale indfald, som skærper interessen for alfabetets magi og gør det
som en venligsindet grøn chili.
Maria Jönssons tegninger er varierede
og opﬁndsomme. Farverne leger med på
sprogets nuancer. Vokaldalen er rød, blød
og luftig. Det er Barske B.s boller ikke.
Både Maria Jönsson og Antonieta Medeiros benytter et billedsprog, som er anderledes end det gængse danske, der meget gør i store hoveder og fri ﬂyvning.
Kort fortalt! Derfor skal vi blive ved med
at udgive bøger med billeder fra Bolivia
og Skåne.
steffen.larsen@pol.dk
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Mor er død. Vupti
Lovende debut skildrer
drengesorg og ditto glæder i
70’ernes Sønder Omme.
ROMAN
Morten Kirkskov: Kapgang. Gyldendal, 280
sider, 299 kroner. Har du Pluskort, kan bogen
købes med 20 pct. rabat i Politikens Boghal
eller via politiken.dk/plus.


artin i den jyske lilleby Sønder Omme mister pludselig sin mor, mindre end to uger før han skal konﬁrmeres. Han, storebroderen Jens og ikke
mindst faderen Anders er i chok og sorg
på hver sin måde, Jens begynder at drikke
øl, faderen drikker endnu ﬂere end han,
den i øvrigt skikkelige elinstallatør, gjorde i forvejen, og Martin mobiliserer sin
betragtelige snusfornuft, der er stedvis
tragikomisk, men ikke knugende. Der er
mange ekkoer af Jepsen i Morten Kirkskovs vellykkede debut ’Kapgang’ – uden
at jeg på nogen måde vil beskylde ham for
plagiat.
Her er Martins første møde med kammeraterne, efter at hele byen ved besked
om moderens død.
»Det lykkes i ét hop at få det ene knæ op
på gyngen og så i lige linje at sætte af igen
og komme ned at sidde.
’Vupti’, siger jeg.
Det er ellers ikke noget, jeg siger«.
I dette ’Vupti’ ligger en verden af forlegen, tilpasningsvillig rådvildhed.

M

bruges som prostitueret af den obligatoriske klamme teenager. Lige den del får
snerpen og især vantroen frem i mig;
men vi er jo i 70’erne. Og i resten af bogen
virker tidskoloritten meget autentisk.
MARTINS omsorg for den omkuldslåede
far er rørende og påskønnes af omgivelserne. Mor var klog og dygtig (og blev
merkonom med topkarakter et par dage
før sin død); far Anders er noget af en vatnisse. Måske en af tidens bløde mænd i
modsætning til Lizzis voldelige af slagsen, som hun dog styrer suverænt, trods
de bank hun får. Martins sorg og længsel
efter moderen kapsles ind og overskygges af den forestående konﬁrmation og
hans erotiske eskapader, og vi tror på, at
han kommer videre. Det bliver spændende at se, om Morten Kirkskovs forfatterskab gør det samme. Begyndelsen er i
hvert fald lovende. Fortsættelsen fortjener betydelig bedre korrekturlæsning.

Bogens første sætning

MARIE TETZLAFF

»Fredag. Der bliver ﬂaget på halv op gennem
Hovedgaden«.

marie.tetzlaff@pol.dk

Læs interview med Morten Kirkskov
i morgen, 2. sektion

ArtPeople.dk

DE KALDER MIG

Og om teorlove med tilbagevirkende kraft
og danske politikere, som pludselig vil udlevere
en dansk statsborger til en uvis skæbne
i et koupt retystem.

NIELs HOLCK TEORIsT
ORIST

Om guldsmugling og våbeedkastning
i en højere sags tjeneste.

I SAMARBEJDE MED ¯JVIND KYR¯

Læs hele historien om Niels Holcks kamp
mod det brutale kouniststyre i Vestbengalen.

I SAMARBEJDE MED ¯JVIND KYR¯

MORTEN Kirkskov, der indtil nu har været
mest kendt som skuespiller og fra 1. juli er
teaterchef på Aalborg Teater, debuterer
med ’Kapgang’, som jeg har mistænkt for
at have en del selvbiograﬁske træk. Han er
i hvert fald fra Sønder Omme som næstennavnebroderen Martin. Og højden
har de vist også tilfælles.
’Kapgang’ har sin titel fra byens dominerende sportsgren. Læs blot denne typiske passage:
»Ligbilen holder ude ved byskiltet mod
Grindsted. Ved siden af står et af de der
skilte med ’Sønder Omme – en by med
gang i’. Fordi Gerda oppe fra Oceka-købmanden blev verdensmester i kapgang
for to år siden. Og nu træner Kim og hans
søstre og Palle og alle dem, for at nå ligeså
langt. Træner og træner«.
’Kapgang’ tyder på både en misundelsesværdig hukommelse og et fabelagtigt
øre for nuancerne i det talte sprog, især
børns. Samt et lyst sind. (Det er måske den
største trussel mod et forfatterskab). Der

er mest på spil i form af mørke, uvisse undertoner i bogens første del, hvor vi ikke
ved så meget om familien, fortiden og
dødsårsagen, men det må vige; venlighed, sammenhold og rimelighed får let
overtaget trods både hustruvold, hor og
druk. Læseren er ﬂue på væggen hos en
god kernefamilie med håndterlige konﬂikter – i hvert fald indtil mor dør ... Stedvis truer folkekomedien, for eksempel i
byens fordrukne præst, der i øvrigt er agtet og fuldt teologisk funktionsdygtig.
Han deltager dog tilsyneladende ikke i
Sønder Ommes åbne sexliv, der ville være
en sengekantsﬁlm værdig. Det udfoldes
især af Martins kærlige støtte, den bramfri og renhjertede, men alt kneppende
Lizzi. Men også den sørgende far og damefrisøren Mona går forsøgsvis til den,
og så har vi, ikke at forglemme, en stakkels og ulækker eneboer, der nærmest

MIG
DE DKEALKDAELRDER MIG

I SAMARBEJDE MED ¯JVIND KYR¯

rer ham om, at han skal kysse ordentligt,
»mit Gefühl«. Og Martin er lærenem.

NIELs HOLCK

Tidskoloritten
virker gennemgående meget
troværdig i Morten
Kirkskovs roman
’Kapgang’.
Foto: Isak
Hoffmeyer

NIELs HOLCK

VI ER I JYSK drengeland i 1970’erne, hvor
kvinderne gik i korte, blomstrede frottékjoler (hvor jeg husker dem!), sauna var
sagen, og de unge lyttede til Bay City Rollers eller Nazareth. Deres ’Love Hurts’ spiller en vis rolle for Martin. For samtidig
med at hans kærlighed til den afdøde, af
alle afholdte mor giver sig smertelige udtryk, er der også andre slags kærlighed på
spil. Det med at træde ind i de voksnes
rækker er noget, Martin tager alvorligt,
især den seksuelle side af det. Hans ofﬁcielle og ikke uvillige kæreste in spe er lærerdatteren Kristine, og når de er konﬁrmeret, skal de ’gøre det’ rigtigt – men det
er Kim, han øver sig med. Deres er en
pragmatisk-uskyldig drengeforelskelse,
som Martin ikke har andre problemer
med, end hvor han skal gøre af de plettede underbukser. Med Kristine er hans
overvejelser mere af teknisk art: Hvordan
gør man det rigtigt med en pige. Der er
han godt hjulpet af den intellektuelt
fremmelige Kristine, der tålmodigt belæ-

AUTENTISK.
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Den krakelerede
machomand
Morten Sabroe har skrevet en ondskabsfuld
og satirisk roman, der godt kunne minde
om en thriller. Dybest set handler den om
ulykkelig kærlighed og en mand, der rejser
ind i sig selv og ud i det rene vanvid.
Interview
ikkerhedsekspert Alexander Mørck
sidder sammen med Arthur Hellmann, forhandler af klassiske biler,
og spiser sild på Claus og Kristinas Spisehus i Nakskov. En redaktør på Politiken
har forvekslet de to mænd med journalister og kommanderet dem til Lolland
for at skrive om et dobbeltmord. Pludselig rejser Arthur sig og siger:
»Jeg går ind og skriver«.
»Husk journalistikkens grundregel
nummer et«, siger Alexander. »Sandheden ligger i det, man ser, ikke i det man
hører ...«.
Derefter går Arthur op på sit værelse på
Hotel Harmonien, hvor han sætter sig til
tasterne og overtræder samtlige grundregler, som ﬁndes inden for journalistikken.
Det er et gruopvækkende hævntogt, der
indledes lige dér i MorKJELD HYBEL
ten Sabroes nye roman,
’Det 13. spil’.
Sabroe kalder det selv for »en dæmonisk thriller«, og det er i høj grad hans egne dæmoner, der slippes fri og trækker
deres blodige spor lige fra Rådhuspladsen til en strand i Cambodja.
Lige nu sidder Morten Sabroe over for
mig ved køkkenbordet i sin lejlighed i det
indre København. Han har en af sine sædvanlige falmede T-shirts på. Og nogle
enorme bjergstøvler. Han ser ud, som
havde han lige hugget sig ud af en asiatisk
jungle med en machete. Det har han på
en måde også.
Henne på en hylde ligger hans dråbeformede Ray Ban solbriller. Imellem os
står en ﬂaske rom.
Og et problem.
Dette interview kan ikke gennemføres.
Det ville stride mod den journalistiske
grundregel, der hedder: Du kan ikke interviewe dine venner! Hvis jeg var en af
pressens sande gentlemen, ville jeg aldrig
drømme om at gøre den slags.
Ganske vist har ingen nogensinde påstået, at jeg var en gentleman. Men jeg tøver alligevel med at tænde for diktafonen.
Jeg tænker på den isnende novemberdag for cirka fem år siden, da jeg sammen
med Sabroe lejede en VW Polo i Ukraine
og kørte mod øst for at beskrive den orange revolution fra minebyen Donetsk, næsten ude ved den russiske grænse.
Mens vi kørte rundt på de endeløse og
spejlglatte veje, begyndte vores liv i Dan-
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mark lige så stille at falde fra hinanden. Vi
kunne mærke det. Vi var på vej ind i mørket.
Uden den rejse havde det næppe været
muligt at skrive ’Det 13. spil’, indrømmer
Sabroe. Dengang blev vi fyldt så grundigt
op med vanvid og djævelskab, at det på et
eller andet tidspunkt måtte ﬁnde vej til
papiret. Nu ligger den så der på bordet,
bogen.
Vi er nødt til at tale om den.
Morten Sabroe ﬁsker en Camel ud af en
pakke, han lige har været nede og købe.
Bare en 10-styks, for han ryger ikke. Han
tænder cigaretten ved gaskomfuret.
»Skulle vi se at komme i gang«, siger
han.
»Så skide være med det«, svarer jeg. Og
tænder for diktafonen.

Dommedag nu
Hvad handler den her bog om?
»For mig er det en nedskrivning af en
ﬁlm, der kører oppe i mit hoved«, begynder Sabroe.
»Jeg er fascineret af ﬁlm om den her ensomme mand, som på grund af nogle omstændigheder rejser dybere og dybere
ind i vanviddet. Der er mange referencer
til ’Apocalypse Now’ og Martin Sheens ﬁgur Captain Willard«.
»På en eller anden måde er det vel også
en slags gennemlysning af en utrolig
skrøbelig mandetype, som langsomt krakelerer. Selv om han er fri og hæmningsløs og kompromisløs og alt muligt, så står
den der machoﬁgur altså for fald ...«.
Det ene øjeblik svinger han med en machete, det næste ligger han nærmest og hulker i en krog?
»Ja ...«.
Kort fortalt: Hovedpersonen Arthur
sælger fede gamle biler fra en butik i Hellerup. Han har arvet fem indbringende
ejendomme i København og har således
penge nok. Han er gift med kulturredaktøren på Politiken, hun hedder Charlotte.
De har en datter på 17, som i den grad er
uden for rækkevidde. Hun bliver lokket
ind i et morderisk videospil, som hen ad
vejen bliver lidt for virkeligt.
Det hele begynder at skride for Arthur,
da Charlotte i sin iver efter at få stablet en
international litteraturfestival på benene
stiller sin krop til rådighed for avisens berømte og selvforelskede litteraturkritiker
Johannes Stein.
Dybest set er det her vel en kærlighedsroman, ikke?
»Jo, det er det faktisk. Og den slutter

utrolig smukt. Der er en happy ending ...
Det er meget tydeligt, at der ligger nogle
stærke bånd mellem den her mand og
hans kone ...«.
Selv om hun ligger og knalder med denne
...
»Hun står ... eller sidder nærmest ...«.
Nå ja, det er på et skrivebord.
»Ja, på 2. sal i Politikens Hus ...«.
Jeg kan regne mig frem til, at det må være
Bjørn Bredals gamle kontor ... selv om Johannes Stein vel ikke har noget med ham at gøre?
»Ha ha ha ...«, kommer det bare fra Morten Sabroe.

Arthur hader tyskere
Så taler han udenom:
»Tingene braser sammen om ørerne på
Arthur. Hans store lidenskab er de der
gamle klassiske biler, det er døde genstande. Så der er ikke så meget andet tilbage
for ham end den kærlighed, han har til
sin kone. Charlotte er den planet, hans liv
drejer om. Og så er det, han dukker op inde på Politiken for at aﬂevere den her
mappe til hende ...«.
Han når lige at se en brun Lloyd-sko ligge
på gulvet inden for døren, inden Stein
smækker døren i hovedet på ham ...
»Ja, men han når også at se den her litteraturkritiker stå mellem et par ben, der
hviler på to stole ... Og han genkender de
ben«.
Man får ikke Sabroe til at afsløre, om
der har været virkelige forbilleder for
hans romanﬁgurer.
»Folk elsker jo at være med i en bog,
især hvis det er en god bog. Så der er forhåbentlig mange, der vil læse sig ind i den
og tro, at det er dem, jeg skriver om. Men
altså det er ikke for at såre Anita Bay Bundegaard (virkelighedens kulturredaktør
på Politiken, red.), men hun er sådan set
ikke med i bogen ...«.
Hvad så med ham, der er chefredaktør i
bogen, Gunnar Hartmann. Har han noget
med Tøger Seidenfaden at gøre?
»Gunnar Hartmann ...«, siger Morten Sabroe og begynder at væve sig uden om
spørgsmålet.
»Han er jo på en sjov måde en modsætning til Arthur Hellmann. Hell betyder
lys, ikke? Og Hartmann er hård ...«.
Det virker i hvert fald, som om der er meget af dig selv i den der Arthur-ﬁgur?
»Der er skrevet rigtig mange dæmoner
ud ... En lang række af hans reaktioner er
da noget, jeg kan genkende i mig selv«.
Vel også nogle af hans holdninger?
»Hvilke holdninger?«.
For eksempel holdningen til Politiken? Du
kalder avisen for ’Puritaneren’.
»Det er en ﬁgur i bogen, der kalder avisen for ’Puritaneren’, Claus Junger«, retter
Morten Sabroe. »Han kalder en anmelder
på Politiken for »en dværg på stylter med
en hjerne som et jordegern«. Den formulering kunne jeg ikke have lavet selv ...«.
Hvad så med Arthurs holdning til tyskerne? Han hader dem!

Det er første
gang, jeg
sparker døren
ind og siger:
Nu skriver jeg
kraftedeme
uden hensyn
til, om bogen
er litterær
eller beﬁnder
sig i en særlig
genre
»Den holdning har jeg virkelig ikke«, siger Sabroe.
Han rejser sig og tænder endnu en
smøg ved gaskomfuret.
»Jeg kender i øvrigt ikke nogen tyskere
...«.

Ridderne af den rigtige mening
I romanen ﬂygter den sønderknuste Arthur til en øde ferieressort i Cambodja,
hvor også en ﬂok tyske sejlere holder til.
Han gør sit bedste for at undgå dem, men
en dag – hvor tyskerne har mistet et centralt medlem af gruppen, dværgen Bohn –
går Arthur hen til det sorgramte bord i restauranten.
Arthur strækker højre arm ud og anbringer to ﬁngre på tværs under næsen
og siger så højt, at alle kan høre det: »Heil
Hitler!«.
Det kan dårligt blive mere plat?
»Jeg glædede mig faktisk til, at han skulle gøre det. Og det skulle så være i et fantastisk følsomt øjeblik ...«.
Så du laver grin med tyskere, dværge, Tøger ... undskyld, Gunnar Hartmann ... Du gør
nar af alt, hvad der er helligt?
»Ja, det er jo festligt. Det er det, man
skal«.
Bogens Arthur rager også uklar med
nogle indvandrere. På et tidspunkt kan
man mistænke ham for at være islamofob. Men ligesom man tror, man har regnet noget ud, så drejer det hele lige en
omgang, forvrænges. Som i et spejlkabinet.
»Noget af det dæmoniske i bogen er
netop, at Arthur jo vender, og faktisk selv

bliver en mand med nogle forfærdelige
tatoveringer på ﬁngrene. Og han ligger
med Koranen på maven og nærmest suger den ind i sig ... Han hylder faktisk den
kulturelle mangfoldighed, der er kommet til København. Og det er ligegyldigt,
om det er gangstere eller ludere eller rumænere. Han kan godt lide den her globalisering, der har fundet sted bag ryggen på ’ridderne af den rigtige mening’«.
Så du vil gerne have mangfoldighed, men
det skal være minus Politiken, ikke?
»Næ næ, nu skal jeg fortælle dig om det
med Politiken, for det er jo det sjove ved
det ... Jeg ville jo aldrig nogensinde kunne
lave et avismiljø, der bare kommer i nærheden af noget farceagtigt på Jyllands-Posten eller Berlingeren. De er alt for hamrende kedsommelige. Og neden under
den der lidt hjerteligt drillende tone ligger der jo også ... jeg ved sgu ikke ...«.
Sig det bare!
»... der ligger jo også en stor kærlighed«.

New age-agtigt hokuspokus
Meget af det, der sker i ’Det 13. spil’ har noget at gøre med ting, Morten Sabroe selv
har oplevet.
For eksempel møder Arthur en kobraslange i Cambodja. Den kobra stødte Sabroe ind i, da han sidste år tog til Thailand
og lejede en bungalow for at skrive bogen
færdig.
»Jeg mødte den faktisk lige på det tidspunkt, jeg var kommet til det i teksten«.
Havde du på forhånd besluttet, at der
skulle være en kobraslange?
»Nej, ikke før jeg møder den. Den slan-

ger sig ind i min bog. Og jeg bliver jo skidebange. For den rejser sig jo og gør sådan med hovedet, ikke? ...«.
Sabroe demonstrerer med hænderne,
hvordan kobraen gjorde sit hoved ﬂadt.
To en halv meter foran ham.
»Jeg stod fuldstændig stille og stirrede
på den ... Så ﬁser den ind mellem stenene
under en bungalow. Og den kom kraftedeme som sendt fra himlen ...«.
»På en mærkelig måde skriver jeg den
kobra frem. Det lyder som sådan noget
overjordisk hokuspokus ... new age-agtigt, men jeg tror ikke, jeg havde mødt
den, hvis ikke jeg skrev på den måde ... Jeg
kan ikke forklare det. Men hvorfor sidder
den kobra foran mig lige på det tidspunkt, hvor den skal ind i teksten?«.
’Det 13. spil’ præsenteres som en thriller, men Sabroe er langtfra en klassisk
thrillerforfatter. Han hører til den type,
som ville »røvkede« sig, hvis han havde et

MORTEN SABROE
Morten Sabroe er født i 1947. Han
begyndte som journalist og har især
skrevet for Information og Politiken.
Desuden forfatter til en lang række
bøger. Blandt andre ’Den spanske gæst’
(2000), ’Den niende kreds’ (2002) og
’Evig troskab’ (2006). I 2007 udgav han
bestselleren ’Du som er i himlen’, året
efter kom ’Kærlighedskrigeren’ og
senest ’Det er derfor de knepper så
meget i dette land’, en mailkorrespondance med Jørgen Leth.

færdigt plot i hovedet, inden han gik i
gang med at skrive.
»Det interesserer mig overhovedet ikke
at læse almindelige krimier, fordi de er
for skematiske«, siger han.
»Jeg startede i det øverste venstre hjørne med en ﬁgur, jeg selv var blevet bange
for ude i Thailand. En tro kopi af den
mand, jeg i bogen beskriver som den
fremmede. Han var nærmest et omvandrende skelet. Han kom der, hvor jeg sad
og spiste mine måltider. Og gjorde mig
urolig. Faktisk så urolig, at jeg om aftenen
lukkede og låste alle døre og skodder i
min bungalow og lå og lyttede ...«.

INDRE FILM.
Morten Sabroe gider ikke have et
færdigt plot, når
han går i gang med
at skrive. »Et langt
stykke hen ad vejen er det en underbevidsthed og
en associationskæde, der kører
alene. Uden at jeg
overvejer, hvad
fanden det er, jeg
laver«. Foto: Jens
Dresling

De lukkede døre
Hvordan adskiller den her bog sig fra dine
tidligere?
»Den er skrevet med større selvtillid.
Det er første gang, jeg sparker døren ind
og siger: Nu skriver jeg kraftedeme uden
hensyn til, om bogen er litterær eller beﬁnder sig i en særlig genre ... Det er faktisk
den første rigtige Morten Sabroe-roman«.
Det betyder ikke, at han slet ikke har
skævet til andre bøger. I hvert fald er scenen med Arthur og Alexander, der ved en
fejl sendes til Nakskov for at dække et
dobbeltmord, inspireret af Evelyn
Waughs roman ’Scoop’.
I den bog bliver en ydmyg fyr, der sidder og skriver klummer om ænder, blomster og livet i en have, forvekslet med en
ildsprudende stjernereporter, som hedder det samme. Havemedarbejderen sendes ned for at dække en borgerkrig i Afrika.

Det er lukkede
døre hele vejen
igennem

I Sabroes udgave er det altså en sikkerhedsekspert og en brugtvognsforhandler, som tilfældigvis står og lytter med ved
et redaktionsmøde på Politiken. Da ingen
journalister melder sig til at tage til Lolland, men i samlet ﬂok forlader lokalet
for at drikke kaffe, bliver den lettere forfjamskede og umage duo sendt af sted.
»Jeg synes, det er ret sjovt, at der er en,
der siger: Så er der kaffe! ... Og så står de to
personer tilbage. Det kunne godt minde
om dengang, vi tog til Ukraine ... Og det er
garanteret den rejse, der kørte igennem
underbevidstheden, da jeg skrev bogen«.
Arthur og Alexander aﬂeverer en helt
igennem opdigtet historie, der bringes
på forsiden og rammer avisen som et kobrabid. Og det er kun første stop på Arthur Hellmanns vanvittige hævntogt.
Man kan vel sige, at al den djævelskab,
der foldes ud i bogen, udspringer af ulykkelig kærlighed?
»Ja ... den handler meget om døre, der
bliver lukket. Det ligger i Arthur fra barndommen, hvor han kigger ind til sin mor,
som han kun kommer ind til ved særlige
lejligheder, nemlig når stuepigen gør
rent. Moderen lukker døren. Datteren åbner ikke sin. Han står og banker på den
hele tiden. Og oven i købet så bliver den
dør, hans kone ligger inde bag ved, lukket
lige i snuden på ham. Det er lukkede døre
hele vejen igennem. Og det er en forfærdelig ensom mand, der på en måde går
igennem en dør og ind i sig selv. Ind i det
rene vanvid ...«, siger Morten Sabroe.
Derefter slukker jeg for diktafonen.
kjeld.hybel@pol.dk
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Den krakelerede
machomand
Morten Sabroe har skrevet en ondskabsfuld
og satirisk roman, der godt kunne minde
om en thriller. Dybest set handler den om
ulykkelig kærlighed og en mand, der rejser
ind i sig selv og ud i det rene vanvid.
Interview
ikkerhedsekspert Alexander Mørck
sidder sammen med Arthur Hellmann, forhandler af klassiske biler,
og spiser sild på Claus og Kristinas Spisehus i Nakskov. En redaktør på Politiken
har forvekslet de to mænd med journalister og kommanderet dem til Lolland
for at skrive om et dobbeltmord. Pludselig rejser Arthur sig og siger:
»Jeg går ind og skriver«.
»Husk journalistikkens grundregel
nummer et«, siger Alexander. »Sandheden ligger i det, man ser, ikke i det man
hører ...«.
Derefter går Arthur op på sit værelse på
Hotel Harmonien, hvor han sætter sig til
tasterne og overtræder samtlige grundregler, som ﬁndes inden for journalistikken.
Det er et gruopvækkende hævntogt, der
indledes lige dér i MorKJELD HYBEL
ten Sabroes nye roman,
’Det 13. spil’.
Sabroe kalder det selv for »en dæmonisk thriller«, og det er i høj grad hans egne dæmoner, der slippes fri og trækker
deres blodige spor lige fra Rådhuspladsen til en strand i Cambodja.
Lige nu sidder Morten Sabroe over for
mig ved køkkenbordet i sin lejlighed i det
indre København. Han har en af sine sædvanlige falmede T-shirts på. Og nogle
enorme bjergstøvler. Han ser ud, som
havde han lige hugget sig ud af en asiatisk
jungle med en machete. Det har han på
en måde også.
Henne på en hylde ligger hans dråbeformede Ray Ban solbriller. Imellem os
står en ﬂaske rom.
Og et problem.
Dette interview kan ikke gennemføres.
Det ville stride mod den journalistiske
grundregel, der hedder: Du kan ikke interviewe dine venner! Hvis jeg var en af
pressens sande gentlemen, ville jeg aldrig
drømme om at gøre den slags.
Ganske vist har ingen nogensinde påstået, at jeg var en gentleman. Men jeg tøver alligevel med at tænde for diktafonen.
Jeg tænker på den isnende novemberdag for cirka fem år siden, da jeg sammen
med Sabroe lejede en VW Polo i Ukraine
og kørte mod øst for at beskrive den orange revolution fra minebyen Donetsk, næsten ude ved den russiske grænse.
Mens vi kørte rundt på de endeløse og
spejlglatte veje, begyndte vores liv i Dan-
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mark lige så stille at falde fra hinanden. Vi
kunne mærke det. Vi var på vej ind i mørket.
Uden den rejse havde det næppe været
muligt at skrive ’Det 13. spil’, indrømmer
Sabroe. Dengang blev vi fyldt så grundigt
op med vanvid og djævelskab, at det på et
eller andet tidspunkt måtte ﬁnde vej til
papiret. Nu ligger den så der på bordet,
bogen.
Vi er nødt til at tale om den.
Morten Sabroe ﬁsker en Camel ud af en
pakke, han lige har været nede og købe.
Bare en 10-styks, for han ryger ikke. Han
tænder cigaretten ved gaskomfuret.
»Skulle vi se at komme i gang«, siger
han.
»Så skide være med det«, svarer jeg. Og
tænder for diktafonen.

Dommedag nu
Hvad handler den her bog om?
»For mig er det en nedskrivning af en
ﬁlm, der kører oppe i mit hoved«, begynder Sabroe.
»Jeg er fascineret af ﬁlm om den her ensomme mand, som på grund af nogle omstændigheder rejser dybere og dybere
ind i vanviddet. Der er mange referencer
til ’Apocalypse Now’ og Martin Sheens ﬁgur Captain Willard«.
»På en eller anden måde er det vel også
en slags gennemlysning af en utrolig
skrøbelig mandetype, som langsomt krakelerer. Selv om han er fri og hæmningsløs og kompromisløs og alt muligt, så står
den der machoﬁgur altså for fald ...«.
Det ene øjeblik svinger han med en machete, det næste ligger han nærmest og hulker i en krog?
»Ja ...«.
Kort fortalt: Hovedpersonen Arthur
sælger fede gamle biler fra en butik i Hellerup. Han har arvet fem indbringende
ejendomme i København og har således
penge nok. Han er gift med kulturredaktøren på Politiken, hun hedder Charlotte.
De har en datter på 17, som i den grad er
uden for rækkevidde. Hun bliver lokket
ind i et morderisk videospil, som hen ad
vejen bliver lidt for virkeligt.
Det hele begynder at skride for Arthur,
da Charlotte i sin iver efter at få stablet en
international litteraturfestival på benene
stiller sin krop til rådighed for avisens berømte og selvforelskede litteraturkritiker
Johannes Stein.
Dybest set er det her vel en kærlighedsroman, ikke?
»Jo, det er det faktisk. Og den slutter

utrolig smukt. Der er en happy ending ...
Det er meget tydeligt, at der ligger nogle
stærke bånd mellem den her mand og
hans kone ...«.
Selv om hun ligger og knalder med denne
...
»Hun står ... eller sidder nærmest ...«.
Nå ja, det er på et skrivebord.
»Ja, på 2. sal i Politikens Hus ...«.
Jeg kan regne mig frem til, at det må være
Bjørn Bredals gamle kontor ... selv om Johannes Stein vel ikke har noget med ham at gøre?
»Ha ha ha ...«, kommer det bare fra Morten Sabroe.

Arthur hader tyskere
Så taler han udenom:
»Tingene braser sammen om ørerne på
Arthur. Hans store lidenskab er de der
gamle klassiske biler, det er døde genstande. Så der er ikke så meget andet tilbage
for ham end den kærlighed, han har til
sin kone. Charlotte er den planet, hans liv
drejer om. Og så er det, han dukker op inde på Politiken for at aﬂevere den her
mappe til hende ...«.
Han når lige at se en brun Lloyd-sko ligge
på gulvet inden for døren, inden Stein
smækker døren i hovedet på ham ...
»Ja, men han når også at se den her litteraturkritiker stå mellem et par ben, der
hviler på to stole ... Og han genkender de
ben«.
Man får ikke Sabroe til at afsløre, om
der har været virkelige forbilleder for
hans romanﬁgurer.
»Folk elsker jo at være med i en bog,
især hvis det er en god bog. Så der er forhåbentlig mange, der vil læse sig ind i den
og tro, at det er dem, jeg skriver om. Men
altså det er ikke for at såre Anita Bay Bundegaard (virkelighedens kulturredaktør
på Politiken, red.), men hun er sådan set
ikke med i bogen ...«.
Hvad så med ham, der er chefredaktør i
bogen, Gunnar Hartmann. Har han noget
med Tøger Seidenfaden at gøre?
»Gunnar Hartmann ...«, siger Morten Sabroe og begynder at væve sig uden om
spørgsmålet.
»Han er jo på en sjov måde en modsætning til Arthur Hellmann. Hell betyder
lys, ikke? Og Hartmann er hård ...«.
Det virker i hvert fald, som om der er meget af dig selv i den der Arthur-ﬁgur?
»Der er skrevet rigtig mange dæmoner
ud ... En lang række af hans reaktioner er
da noget, jeg kan genkende i mig selv«.
Vel også nogle af hans holdninger?
»Hvilke holdninger?«.
For eksempel holdningen til Politiken? Du
kalder avisen for ’Puritaneren’.
»Det er en ﬁgur i bogen, der kalder avisen for ’Puritaneren’, Claus Junger«, retter
Morten Sabroe. »Han kalder en anmelder
på Politiken for »en dværg på stylter med
en hjerne som et jordegern«. Den formulering kunne jeg ikke have lavet selv ...«.
Hvad så med Arthurs holdning til tyskerne? Han hader dem!

Det er første
gang, jeg
sparker døren
ind og siger:
Nu skriver jeg
kraftedeme
uden hensyn
til, om bogen
er litterær
eller beﬁnder
sig i en særlig
genre
»Den holdning har jeg virkelig ikke«, siger Sabroe.
Han rejser sig og tænder endnu en
smøg ved gaskomfuret.
»Jeg kender i øvrigt ikke nogen tyskere
...«.

Ridderne af den rigtige mening
I romanen ﬂygter den sønderknuste Arthur til en øde ferieressort i Cambodja,
hvor også en ﬂok tyske sejlere holder til.
Han gør sit bedste for at undgå dem, men
en dag – hvor tyskerne har mistet et centralt medlem af gruppen, dværgen Bohn –
går Arthur hen til det sorgramte bord i restauranten.
Arthur strækker højre arm ud og anbringer to ﬁngre på tværs under næsen
og siger så højt, at alle kan høre det: »Heil
Hitler!«.
Det kan dårligt blive mere plat?
»Jeg glædede mig faktisk til, at han skulle gøre det. Og det skulle så være i et fantastisk følsomt øjeblik ...«.
Så du laver grin med tyskere, dværge, Tøger ... undskyld, Gunnar Hartmann ... Du gør
nar af alt, hvad der er helligt?
»Ja, det er jo festligt. Det er det, man
skal«.
Bogens Arthur rager også uklar med
nogle indvandrere. På et tidspunkt kan
man mistænke ham for at være islamofob. Men ligesom man tror, man har regnet noget ud, så drejer det hele lige en
omgang, forvrænges. Som i et spejlkabinet.
»Noget af det dæmoniske i bogen er
netop, at Arthur jo vender, og faktisk selv

bliver en mand med nogle forfærdelige
tatoveringer på ﬁngrene. Og han ligger
med Koranen på maven og nærmest suger den ind i sig ... Han hylder faktisk den
kulturelle mangfoldighed, der er kommet til København. Og det er ligegyldigt,
om det er gangstere eller ludere eller rumænere. Han kan godt lide den her globalisering, der har fundet sted bag ryggen på ’ridderne af den rigtige mening’«.
Så du vil gerne have mangfoldighed, men
det skal være minus Politiken, ikke?
»Næ næ, nu skal jeg fortælle dig om det
med Politiken, for det er jo det sjove ved
det ... Jeg ville jo aldrig nogensinde kunne
lave et avismiljø, der bare kommer i nærheden af noget farceagtigt på Jyllands-Posten eller Berlingeren. De er alt for hamrende kedsommelige. Og neden under
den der lidt hjerteligt drillende tone ligger der jo også ... jeg ved sgu ikke ...«.
Sig det bare!
»... der ligger jo også en stor kærlighed«.

New age-agtigt hokuspokus
Meget af det, der sker i ’Det 13. spil’ har noget at gøre med ting, Morten Sabroe selv
har oplevet.
For eksempel møder Arthur en kobraslange i Cambodja. Den kobra stødte Sabroe ind i, da han sidste år tog til Thailand
og lejede en bungalow for at skrive bogen
færdig.
»Jeg mødte den faktisk lige på det tidspunkt, jeg var kommet til det i teksten«.
Havde du på forhånd besluttet, at der
skulle være en kobraslange?
»Nej, ikke før jeg møder den. Den slan-

ger sig ind i min bog. Og jeg bliver jo skidebange. For den rejser sig jo og gør sådan med hovedet, ikke? ...«.
Sabroe demonstrerer med hænderne,
hvordan kobraen gjorde sit hoved ﬂadt.
To en halv meter foran ham.
»Jeg stod fuldstændig stille og stirrede
på den ... Så ﬁser den ind mellem stenene
under en bungalow. Og den kom kraftedeme som sendt fra himlen ...«.
»På en mærkelig måde skriver jeg den
kobra frem. Det lyder som sådan noget
overjordisk hokuspokus ... new age-agtigt, men jeg tror ikke, jeg havde mødt
den, hvis ikke jeg skrev på den måde ... Jeg
kan ikke forklare det. Men hvorfor sidder
den kobra foran mig lige på det tidspunkt, hvor den skal ind i teksten?«.
’Det 13. spil’ præsenteres som en thriller, men Sabroe er langtfra en klassisk
thrillerforfatter. Han hører til den type,
som ville »røvkede« sig, hvis han havde et

MORTEN SABROE
Morten Sabroe er født i 1947. Han
begyndte som journalist og har især
skrevet for Information og Politiken.
Desuden forfatter til en lang række
bøger. Blandt andre ’Den spanske gæst’
(2000), ’Den niende kreds’ (2002) og
’Evig troskab’ (2006). I 2007 udgav han
bestselleren ’Du som er i himlen’, året
efter kom ’Kærlighedskrigeren’ og
senest ’Det er derfor de knepper så
meget i dette land’, en mailkorrespondance med Jørgen Leth.

færdigt plot i hovedet, inden han gik i
gang med at skrive.
»Det interesserer mig overhovedet ikke
at læse almindelige krimier, fordi de er
for skematiske«, siger han.
»Jeg startede i det øverste venstre hjørne med en ﬁgur, jeg selv var blevet bange
for ude i Thailand. En tro kopi af den
mand, jeg i bogen beskriver som den
fremmede. Han var nærmest et omvandrende skelet. Han kom der, hvor jeg sad
og spiste mine måltider. Og gjorde mig
urolig. Faktisk så urolig, at jeg om aftenen
lukkede og låste alle døre og skodder i
min bungalow og lå og lyttede ...«.

INDRE FILM.
Morten Sabroe gider ikke have et
færdigt plot, når
han går i gang med
at skrive. »Et langt
stykke hen ad vejen er det en underbevidsthed og
en associationskæde, der kører
alene. Uden at jeg
overvejer, hvad
fanden det er, jeg
laver«. Foto: Jens
Dresling

De lukkede døre
Hvordan adskiller den her bog sig fra dine
tidligere?
»Den er skrevet med større selvtillid.
Det er første gang, jeg sparker døren ind
og siger: Nu skriver jeg kraftedeme uden
hensyn til, om bogen er litterær eller beﬁnder sig i en særlig genre ... Det er faktisk
den første rigtige Morten Sabroe-roman«.
Det betyder ikke, at han slet ikke har
skævet til andre bøger. I hvert fald er scenen med Arthur og Alexander, der ved en
fejl sendes til Nakskov for at dække et
dobbeltmord, inspireret af Evelyn
Waughs roman ’Scoop’.
I den bog bliver en ydmyg fyr, der sidder og skriver klummer om ænder, blomster og livet i en have, forvekslet med en
ildsprudende stjernereporter, som hedder det samme. Havemedarbejderen sendes ned for at dække en borgerkrig i Afrika.

Det er lukkede
døre hele vejen
igennem

I Sabroes udgave er det altså en sikkerhedsekspert og en brugtvognsforhandler, som tilfældigvis står og lytter med ved
et redaktionsmøde på Politiken. Da ingen
journalister melder sig til at tage til Lolland, men i samlet ﬂok forlader lokalet
for at drikke kaffe, bliver den lettere forfjamskede og umage duo sendt af sted.
»Jeg synes, det er ret sjovt, at der er en,
der siger: Så er der kaffe! ... Og så står de to
personer tilbage. Det kunne godt minde
om dengang, vi tog til Ukraine ... Og det er
garanteret den rejse, der kørte igennem
underbevidstheden, da jeg skrev bogen«.
Arthur og Alexander aﬂeverer en helt
igennem opdigtet historie, der bringes
på forsiden og rammer avisen som et kobrabid. Og det er kun første stop på Arthur Hellmanns vanvittige hævntogt.
Man kan vel sige, at al den djævelskab,
der foldes ud i bogen, udspringer af ulykkelig kærlighed?
»Ja ... den handler meget om døre, der
bliver lukket. Det ligger i Arthur fra barndommen, hvor han kigger ind til sin mor,
som han kun kommer ind til ved særlige
lejligheder, nemlig når stuepigen gør
rent. Moderen lukker døren. Datteren åbner ikke sin. Han står og banker på den
hele tiden. Og oven i købet så bliver den
dør, hans kone ligger inde bag ved, lukket
lige i snuden på ham. Det er lukkede døre
hele vejen igennem. Og det er en forfærdelig ensom mand, der på en måde går
igennem en dør og ind i sig selv. Ind i det
rene vanvid ...«, siger Morten Sabroe.
Derefter slukker jeg for diktafonen.
kjeld.hybel@pol.dk

...
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Kend en klassiker
Fedt show i Vangede

HANS HERTEL

DAN TURÈLL (1946-93) blev kun 47. Derfor mindes han nu med en 47
meter lang bænk på den plads i Vangede, der allerede er opkaldt efter ham. Hvad han har gjort for sin barndoms område, overgås kun
af, hvad Vangede har gjort for ham.
Hovedværket ’Vangede-billeder’ (1975) er på én gang erindringer,
miljøreportage og sociologisk analyse i poetisk prosa. Her møder
man både solide »gammel-socialdemokrater« og originaler som rullemanden, jordemoderen med ølbassen, teenage-maﬁabossen Fede
Arne, sanglæreren, der hver dag lavede boogie-woogie-drøn midt i
morgensangen, og bageren, hvis studenterbrød altid indeholdt skod
eller elastikker. Og her er de mytologiske steder: Fortet, Nymosen,

Lossepladsen, kaldet ’Lossen’, og Villabyernes Bio, kaldet ’Villaskuret’, hvor vor helt mødte både Anders And, Elvis og Marilyn Monroe.
Turèll er en kloning af blomsterbarn, Karma-cowboy og rockpoet
med sortmalede negle. Hans lyrik spillede på hele klaviaturet fra
country & western til Lou Reed, T.S. Eliot og Allen Ginsberg, og han
skrev lige gerne Vesterbro-krimier, storby-prosadigte og essays om
sit livs »fedeste shows«. Der var jo »gennemgående godt tryk på i
Vangede«, men overtrykket bragte ham jævnligt uden for det ritualiserede Gentofte Vest-univers. Når Onkel Danny fortalte skipperhistorier om eventyr til lands, til vands og til sengs, var der – som her –
også show for enden af Frederiksberg-linjen.

Long Time, No
Fortælling
Fra: Dan Turèll: Just a gigolo, Borgens Forlag 1995.

et er længe siden. Det er meget længe siden.
Ingen havde video dengang, højst hveranden fjernsyn. Byen kendte ikke en Burger
King, men havde ﬂere kaffebarer. Guitarer var
endnu ikke blevet elektriﬁcerede, hash læste
man om i halvt hemmelige bøger. Søndags-eftermiddags-forestillingen i den lokale biograf,
der stadig eksisterede, var ugens højdepunkt,
kombineret med en altid usikker og altid udfordrende lørdag aften.
Og jeg var seksten-sytten år og havde fået min
første kæreste. Sådan rigtigt. Ikke bare med at
holde i hånden og ved særlige lejligheder et
halvskjult kys under en lygtepæl uden for ungdomsklubben. Nej, en rigtig pigekæreste, fast, af
kød og blod – en ægte hundrede procents dansk
pigekrop.
Hun var nogenlunde lige så gammel som jeg,
og som jeg boede hun hjemme, dog på lidt andre betingelser: Hun var enebarn med eget værelse, jeg havde ﬁre mindre – sundt (kan jeg
godt sé nu! ) nysgerrige søskende.
Om aftenen sneg hun sig hjem, altid til med
en ret streng far aftalt tid, altid 22:30 – hvad der i
veninde-kredse havde givet hende øge/kælenavnet ’Halv elleve’. Så snakkede hun lidt med
sine forældre, før hun erklærede sig træt og
mente hun hellere måtte gå i seng, så hun rigtig
kunne være frisk til (gymnasie) undervisningen i morgen.
Dét gav de hende altid ret i. Det vil forældre altid og ubetinget gøre.
Så gik hun ud i badeværelset og ordnede sig,
sagde pænt godnat og uddelte kys på kinden –
og ventede, ligesom jeg ventede, nede på gaden
indtil midnat, gående frem og tilbage med små
raske skridt, indtil jeg kunne liste mig op ad
køkkentrappen.
Hendes lille værelse var, som i så mange gammeldags frederiksbergske lejligheder (har jeg
senere erfaret), et tidligere pigekammer, der lå
lige ved siden af køkkenet og dermed – meget
praktisk – køkkendøren.
Mens forældrene sov i den anden ende af lejligheden, som naboer til badeværelset.
Forældrene havde forretning, åbnede tidligt,
gik tidligt og regelmæssigt i seng. Omkring
midnat åbnede hun køkkendøren, og jeg listede mig på strømpesokker ind igennem køkkenet.
Disse tidlige erotiske minder er i dag farvet af
omstændighederne, var det vel også dengang,

D
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Bøger skal købes
på nettet
Quiz Spørgsmål
Dan Turèll skrev en stribe
kriminalromaner 1981-89
Hvor mange?
Send svaret til
boger@pol.dk
Vi trækker lod blandt de rigtige
svar. Vinderen modtager en bog
fra Politikens Forlag. I denne uge
Morten Sabroe: ’Det 13. spil’.

Vi vil gerne have svaret senest
tirsdag kl. 12.00
Sidste uges vinder blev: Jørn Hansen, Esbjerg, der vandt Lene Rikke
Bresson:
’Set fra himlen’.

DE ANNONCEREDE BESPARELSER ER
I FORHOLD TIL NORMAL BUTIKSPRIS

SPAR

20%

Det rigtige svar var
Sherlock Holmes’ dødsfjende (og
skyggeside) hedder: Professor James Moriarty.

A. S. Byatt

Børnenes bog
En rørende og intens roman, der tegner et spillevende og
tankevækkende tidsbillede af England fra 1885 til 1919 en idyllisk periode, der endte brat med Første Verdenskrigs
blodige kaos.

DIN PRIS

See
først og fremmest af det Uomgængelige Krav,
den Ene Altafgørende Regel der udgjorde samtlige Ti Bud for adgangen til Paradisets Have: Stilhed! Altid ubetinget, urokkelig, uanfægtet – stilhed!
Ingen stønnen, ingen jubel, ingen udbrud.
Forsigtige, blide, bløde bevægelser.
Bare ét knirk i hendes spinkle én-piges-seng –
og ...
Perspektiverne var svimlende.
Silent Love, skulle ﬁlmen hedde.
Sådan lærte jeg, den unge mand, for alvor
kvindekroppen at kende. Nyt, fascinerende, ophidsende, ja da – men samtidig så infamt totalt
æterisk blidt.
Sikkert en sund skole. En balance-akt.
På ét eller andet tidspunkt måtte jeg ud, om
ikke andet så af naturlige grunde (jeg turde end
ikke drikke noget, før jeg gik derop!), uansét
hvor svært det var at forlade den tætte fælles
lugt og den opﬂammede varme i det lille pigeværelse med sengen, skrivebordet, klædeskabet.
Men hver gang opdagede jeg mirakuløst på
ny at varmen gik med mig, stadig befandt sig
om den tilfredsstillede krop som en stor, huleagtig frakke, et pansertelt af beskyttelse iført
hvilket intet kunne ske én.
Aldrig er gaderne så smukke som sent på natten/tidligt om morgenen, når man går hjem efter dét, efter kroppens time ...
Der var en egen boblende fryd i disse frederiksbergske morgener, en intens indforståelse
med fuglene og fulderterne, en svævende usårlighed af en helt speciel art.
Forfatteren Poul Sørensen har – så jeg mange
år senere – et digt, hvor han, efter en måske noget tilsvarende oplevelse, siger noget i retning
af: »Stakkels piger som bliver i sengen, når vi andre går hjem fra jer! – «.
Sådan ca. Tankegangen er i hvert fald rigtig.
Og var det, lyslevende, rent fysisk, som jeg dengang, ung og fattig, vadede ned gennem gaderne til Frederiksberg Station, hvor det tidligste
morgentog hele natten stod og ventede. Dér
satte jeg mig ind og sov et par timer, mens byen
vågnede, og på et passende tidspunkt kom kontrolløren, som regel smilende, et ægte smil (det
er som sagt længe siden) og ønskede »God morgen« som om han mente det.
Han så altid ud som en medvider, der vidste
hvad der var gået for sig. Måske var han det, virkelig.
Eller måske er det netop dén slags man er
mest alene om: At være så meget sammen?
I hvert fald: Det er længe siden.
Tegning: Per Marquard Otzen

SPAR

20%

27920

Anne Holt

Pengemanden
Den norske krimidronning Anne Holt er tilbage med en forrygende og
spændende krimi. Om finanskriminalitet, om hatecrimes og om
forældres evige angst for
DIN PRIS
deres børns liv.

23920

SPAR

25%

Charlotte Hartvig &
Majbritt L. Engell

Spis maven flad
At få en fladere mave handler ikke om at sulte eller træne
uhæmmet. Det er kostens sammensætning af fedt, sukker og
kulhydrater, der skal ændres, hvis man vil påvirke de kvindelige
former og laget af
DIN PRIS
mavedeponeret fedt.

SPAR

21%

Sigurd Barrett

Sigurd fortæller
bibelhistorier

17995

“Der er mange børnebibler, som fortæller det gode budskab.
Sigurd spiller på alle tangenterne. I en tyk bog genfortæller han
de ’kernebibelske’ historier. Fra skabelsen til pinsen”.
(Steffen Larsen, Politiken)
Incl. 2 DVD’er
DIN PRIS

22500
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ALTSÅ, MORTEN!

Det
bløder
HOLD DA
fra
den
KÆFT gyldne sko
HVOR ER DET GODT!
JYLLANDS-POSTEN

’Børnenes bog’ er enorm,
og A.S. Byatts ambition er
abnorm: noget i retning af
at genskabe hele perioden
1880-1918 med særligt
henblik på børnene.
ROMAN
A.S. Byatt: Børnenes bog. Oversat fra
engelsk af Claus Bech efter The Children’s
Book. Gyldendal. 668 sider, 349 kroner. Har du
Pluskort, kan bogen købes med 20 pct. rabat
i Politikens Boghal eller via politiken.dk/plus.


ankthansaften 1895 er der fest hos
forfatterinden Olive Wellwood i det
kæmpestore gamle engelske landhus, hun har sammen med sin mand
Humphry:
»Gæsterne var socialister, anarkister,
kvækere, Fabian-socialister, kunstnere, redaktører, fritænkere og
forfattere, som enten
permanent eller i weekender og ferier boede i
ombyggede bondehuBJØRN
se, på gamle gårde, i
BREDAL
Arts and Crafts-hjem eller i tidligere arbejderboliger i landsbyerne, skovene og engene rundt omkring i
The Kentish Weald og North og South
Downs. Det var mennesker, der var ﬂygtet
fra storbyen for at ﬁnde en utopisk verden uden røg«.
Sådan sættes scenen efter 35 siders ind-

S
”Morten Sa
b
levende en roe skriver mere
d de fleste
.”
POLITIKEN
”Satire og
Morten Sabgys blander blod i
roes nye ro
man.”
EKSTRA BLADE

T

ﬂyvning. Prøv selv at sætte navne (en halv
snes stykker) på hver gruppe (socialister,
anarkister, kvækere ...) fra denne røgfri
verden og glem ikke en snes ﬁgurer fra
den engelske underklasse med masser af
skorstensrøg: Så myldrer det med mennesker, mildt sagt. ’Børnenes bog’ er
enorm, og Byatts ambition er abnorm:
noget i retning af at genskabe hele perioden 1880-1918 med særligt henblik på børnene.
Fortællingens forberedelse til festen foregår nemlig i selskab med tre drenge i 1315 års alderen, Tom, Julian og Philip. De to
første er fra det intellektuelle miljø af
kunst, kultur og socialt oprør, mens Philip er et fattiglem fra storbyens slum, en
Oliver Twist-ﬁgur. Tom og Julian har fundet ham i kælderen under The South Kensington Museum, hvor han sover i en sarkofag, når han ikke sidder oppe i samlingerne og tegner de udsøgte genstande,
især en bestemt kandelaber fra Gloucester, som bliver et gennemgående symbol
i bogen.
Så vi har altså en forfatterinde (af børnebøger); vi har en epoke (omkring
1900); og vi har en ﬂok børn. Alt i alt har vi
’Børnenes bog’, og skulle den resumeres
endnu kortere, efter en kendt model for
de otte bind i ’På Sporet af den tabte tid’
(’Marcel bliver voksen’), kunne det være:
’Børnene bliver voksne’. Hvis de når så
langt. For noget rumler i det fjerne og i
det dybe.
PÅ SELV samme side 35, hvor sankthansscenen sættes, får vi en formulering af noget af det, der er på spil i A.S. Byatts ’børne-

FRIRUM. »Børnene i den slags familier
sidst i det 19. århundrede var anderledes
end børn før og senere. De var hverken
dukker eller voksne i miniature«, hedder
det i Byatts roman. Arkivfoto: Topfoto

Er du lidt af
en bogorm?
En snart 100 år gammel
veldrevet boghandel er til salg.
Boghandelen ligger på Gillelejes handelsstrøg og har
en god omsætning året rundt.
Afhændes snarest muligt på grund af pensionering.
Mulighed for indkøringshjælp.
Al henvendelse til revisor Torben Larsen på hverdage
på telefon 48 30 30 89
Det bedste fra Politiken fra ugen der gik

POLITIKENS FORLAG

Gilleleje Boghandel π Vesterbrogade 15 π 3250 Gilleleje
www.facebook.com/people/Gilleleje-Boghandel/1262899113

politikenweekly
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bog’ og i århundredskiftets frisindede
miljø, hvor »Børnene blandede sig med
de voksne, talte med dem og ﬁk svar«. Hør
kun:
»Børnene i den slags familier sidst i det
19. århundrede var anderledes end børn
før og senere. De var hverken dukker eller
voksne i miniature. De blev ikke gemt
væk i børneværelser, men deltog i familiens måltider, blev taget alvorligt som personer under udvikling og gjort til genstand for rationel diskussion under aftensmaden eller på lange spadsereture
ud i landskabet. Alligevel havde børnene i
denne verden også deres egen, særskilte, i
det store og hele selvstændige tilværelse
som børn«.
Så vidt så godt, der er syv søskende i familien Wellwood, men selvfølgelig: »Forældrene – Wellwoods var ingen undtagelse – havde svært ved at praktisere de principper, de troede på, og et af dem var at
elske alle børnene lige meget«.
Den temmelig klassiske modsætning
mellem teori og praksis bliver en motor i
romanen, som i lange stræk taler med
den citerede, distancerede tone, i andre
stræk resumerer en kolossal research –
mens den i kortere glimt går tæt på de enkelte personer og deres liv. Romanen lever i disse passager, mens den tynges alt
for meget af sin teori og sin research på de
lange stræk.

LÆSEREN SKAL selv opdage (da der ikke er
nogen indholdsfortegnelse), at ’Børnenes
bog’ falder i ﬁre store dele, som hver især
rigeligt er af romanstørrelse: I ’Begyndelser’, II ’Guldalderen’, III ’Sølvalderen’ og IV
’Blyalderen’. Den sidste alder er Første
Verdenskrig med skyttegrave og kranke
skæbner, som ikke skåner nogen. Guldalderen er perioden omkring år 1900, hvor
Verdensudstillingen i Paris bringer Byatt,
hendes roman og mange af hendes ﬁgurer på fransk valfart. Philip får sin seksuelle debut på et parisisk bordel, og på dette
punkt i romanen står det klart, at han virkelig er en hovedﬁgur, som med sin sociale opstigning og sin kunstneriske begavelser samler romanens temaer: pottemageri og keramikkunst, som er Philips
profession (ligesom Vorherres), er ved siden af forfattergerningen og dens ﬁktioner romanens centrale kunstarter, hvis
omkostninger diskuteres dybt og indsigtsfuldt. Familien Wellwoods landsted
hedder Todefright med en lidt frygtindgydende tysk tone, og her sidder Olive altså og skriver uhyggelige eventyr til og om
sine børn – eventyr som er et eget spor og
spejlbillede i romanen. Antonia Byatt er
ikke bange af sig: Nogle husker måske
hendes voldsomme udfald mod forfatterkollegaen J.K. Rowlings Harry Potter for
nogle år siden: en dybt kedsommelig
form for »ersatz magic«, sagde Byatt om
Potter – og viser altså her, hvordan hun

Som dansker
ser man mange paralleller
til vores egen
’gennembrudsperiode’
omkring 1900

selv synes, det skal gøres.
Olive Wellwood – Byatts bud på en bedre J.K. Rowling – kommer fra et minearbejderhjem, og der er masser af undergrund
og grubegas i hendes eventyr. Hun »blev
en gang imellem forskrækket over, hvor
utrættelig opﬁndsom hendes hjerne var«,
hedder det om dette store forfatter- og
moderdyr, som jo mildt sagt ikke er uden
mindelser om Byatt selv. Og når hun supplerer sin utrættelige opﬁndsomhed
med en akademisk/journalistisk interesse for, ja for alt, så er der noget af tage af,
ikke mindst litterære referencer fra Peter
Pan til Shakespeare. At den danske oversætter, Claus Bech, så ubesværet kan følge
med på alle niveauer og ud i alle de særeste vokabularer, er mere end imponerende.
SOM DANSKER ser man mange paralleller
til vores egen ’gennembrudsperiode’ omkring 1900. Todefright kunne godt have
ligget på Skagen eller i en af de vitalistiske
kunstnerkolonier, hvor børn ﬁk frisindede opdragelser med symbolistisk mørke
nedenunder, og en mærkelig rumlen af
verdenskrigen ude i det fjerne. Og meget
af det, Byatt får sagt på en meget udstrakt
måde om ’ånden fra 1900’, er vi jo så privilegerede at kende i en dansk version med
verdensklasse hos Henrik Pontoppidan –
ligesom man kunne have undt A.S. Byatt
at kende Johannes V. Jensens reportager

fra Verdensudstillingen i Paris. Til gengæld kan hun sin H.C. Andersen ud og
ind, han er til stede overalt sammen med
brødrene Grimm, E.T.A. Hoffmann og de
andre store eventyrfortællere.
ET AF børnene på Todefright hedder Dorothy Wellwood, hun er født i 1884 ligesom socialistbevægelsen Fabian Society
og meget andet (f.eks. et vist dansk dagblad). Ved sankthansfesten i 1895 er hun
en 11-årig »klog, forsigtig pige, der gerne
opfattede sig selv som ulykkelig«. Vi følger Dorothy hele vejen, til hun i ’Blyalderen’ er blevet læge. Men Byatt giver allerede en god idé om hendes udvikling, da
hun sidder sammen med de mange andre børn og ser dukketeater, Askepot, i
den store dejlige have omkring Todefright. Måske er det ’Børnenes bog’ i kort
form:
»Den gyldne sko dryppede af blod. Adskillige af børnene skulle temmelig langt
ud i fremtiden huske, at de havde set den
røde væske dryppe ud af skoen«.
bjorn.bredal@pol.dk

Bogens første sætning
»To drenge stod i The Prince Consort Gallery og kiggede ned på en tredje«.

...
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Bestsellerlisten
Skønlitteratur
1

(1) Leif Davidsen:
Min broders vogter

2

(2) Camilla Läckberg:
Havfruen

3

(4) Lars Kepler:
Hypnotisøren

4

(3) Lotte og Søren Hammer:
Svinehunde

5

(5) Henriette Lind og Lotte Thorsen:
Nynne 4 – Alt skal væk

6

(Ny) Herbjørg Wassmo:
Hundrede år

7

(Ny) Charlaine Harris:
Klub død, True Blood, 3

8

(6) Soﬁ Oksanen:
Renselse

9

(7) Olav Hergel:
Indvandreren

10 (9) Jussi Adler-Olsen:
Flaskepost fra P

Biograﬁer og erindringer
1

(8) Kathrine Lilleør:
Kvinde, hvorfor græder du...

2

(1) Helle Bygum:
Margrethe – Mit liv i billeder

3

(4) Jens Christian Grøndahl:
Om en time springer træerne ud

4

(6) Thomas Rathsack:
Jæger – i krig med eliten

5

(2) Anne-Cathrine Riebnitzsky:
Kvindernes krig

6

(3) Eva Jørgensen:
Sorrig og glæde

7

(7) Clara Kramer:
Claras krig

8

(Ny) Richard Stengel:
Mandelas lære

9

(-) Klaus Mann:
Vendepunktet

10 (-) Kirsten Jacobsen:
Erik Clausen

Faglitteratur
1

(Ny) Charlotte Hartvig og Majbritt L. Engell:
Spis maven ﬂad

2

(-) Stéphane Reynaud:
Bistro - traditionel fransk mad

3

(-) :
Gyldendals små kogebøger, slankemad

4

(-) :
Gyldendals små kogebøger, thai

5

(8) Tina Scheftelowitz:
Suveræne Smoothies

6

(-) :
Gyldendals små kogebøger, salater

7

(6) :
Turen går til London

8

(-) :
Gyldendals små kogebøger, brunch

9

(-) :
Suveræne salater og brillante buffeter

10 (-) :
Gyldendals små kogebøger, tærter

Bogdebat
Hvor er jeg træt af al den krimi

I oplysningens tjeneste?

Børge Rossing, Bjernedevej 45, Brønshøj:
Man kan ikke komme til en frokost
eller middag i hverken slot eller
sommerhus, uden at man bliver afæsket en mening om denne eller
hin krimi – og nu har Politikens
bogsektion, Herren hjælpe mig, belemret mig, side op og side ned,
med mord og andre banaliteter. Jeg
troede, at man var færdig med at
læse krimier, da man var 14, og
kunne så glæde sig over de mange
ﬁlm, som man kunne slå et par timer ihjel med, baseret på de containermængder af krimier, der
udgives i en uendelighed.
En af mine svenske venner, kultiveret som kun svenskere og franskmænd kan være, kom slæbende
med en kuffert fyldt med bøger. Jeg
gloede målløst på denne hoben bøger (han havde i Stockholm fundet
’På sporet af den tabte tid’ i en
dansk oversættelse), og han har siden krævet, at jeg brugte min ’værtindegave’ – og tak for hans
telefoniske forhør. Det er da noget
andet end luftkasteller, der sprænges, og ’kvinder der hader mænd’
osv.
Hvad er der dog sket, når en meget stor del af bogmarkedet består
af action med lidt påklistret psykologi? Har vi kun tid til den ﬂade litterære landevej, har vi ikke tid eller
overskud til at bestige bjerge? Murstensromanen bør igen komme til
ære og værdighed.
Ja, Prousts værk er ikke kun en
mursten, men et helt hus (12 bind –
tætskrevne med en lix på 187 eller
mere). Hvilken luksus at give sig tid
til at læse 50 siders beskrivelse af
en vej mellem to landsbyer eller 5
sider om en gæsts entre i Balbecs
badehotel. Mageløst.
Så kunne man måske, som sidegevinst, komme den skrøne til livs,
at det er en madeleinekage, der
fremkalder erindringen. Det er en
lindete, hvori madeleinekagen som
en biting bliver dyppet.
Ja længe leve ’Krig og fred’, ’Buddenbrooks’, ’De dødes rige’ osv.

Niels Barfoed, forfatter:
Politikens Bøger har en fast ugentlig rubrik, hvor en medarbejder bliver opfordret til at udtale sig om et
stykke litteratur, han/hun heldigvis
ikke har læst og for alt i verden ikke vil læse.
Sidste uges orakel i denne særlige genre ved navn ’Den vil jeg ikke
læse’ er Birgitte Kjær fra søstersektionen IBYEN. Hendes artikel bekræfter 100 pct. spaltens
populistiske eksistensberettigelse,
som virker direkte undergravende
på det seriøse stof i sektionen. Man
læser: Birgitte Kjær har en veninde,
»en nyudnævnt museumsinspektør« (ikke hvem som helst!), som
for skade kom til at tage Herta Müllers ’Kongen bukker og dræber’
med på meditationsrejse til Indien.
Men det skulle veninden i Indien
aldrig have gjort. Det var spild af
tid. Hun havde »ikke kunnet fuldføre«. Ergo regner Birgitte Kjær heller
ikke selv med at kunne fuldføre.
Man er vel veninder.
Årsagen til venindens frustration
var de mange »snørklede, lange«
sætninger. Nu er den mest almindelige karakteristik af Herta Müllers prosa, der også fremgår af Det
Svenske Akademis begrundelse,
ganske vist at den netop udmærker

YTR!
Indlæg om bøger og boganmeldelser sendes på e-mail til
boger@pol.dk , eller på papir til:
Politiken Bøger,
Rådhuspladsen 37,
1785 København V
- mærket ’Bøger’
Redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere i indsendte indlæg.

Bogkalender
Få dit arrangement i Bogkalenderen.
Skriv til boger@pol.dk senest torsdag kl.
11.

LIVEARRANGEMENTER
LØRDAG
10.00-17.00: Litteraturfestival for børn
og unge. Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen, (festsalen indgang K),
Danneskiold-Samsøes Allé, København.
www.bogfestivalen.dk. Entré voksne 50
kr. Børn (3-17 år) 25 kr.
15.15: Huset i Magstræde fylder 40 år.
I den anledning præsenterer forlaget
Underskoven oplæsning. Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, København.
Fri entré.

SØNDAG
Bestsellerlisten bygger på salgstal fra Arnold Buscks boghandler i uge
14 i hele Danmark, i alt 18 butikker. Tallene i parentes angiver sidste
uges placering. En streg betyder, at bogen har været ude af listen, men
er kommet ind igen.

sig ved sin markante enkelhed, båret som den er af korte hovedsætninger, i kontrast til så meget
anden tysk litteratur. Men da Birgitte Kjær jo ifølge selve spaltens koncept ikke er forpligtet til selvsyn,
kolporterer hun og Politiken glad
venindens dom. Så summa summarum: Hun regner ikke »med at kunne holde sig vågen ... jeg bliver
faktisk træt bare ved tanken om et
forsøg«.
Således foregår redaktionen af
Politikens Bøger sine læsere, for
hvem litteraturen er et værdifuldt
område, med et godt eksempel:
Husk at undgå bøger, som har et
godt ry, men som veninder i Indien
hverken kan døje eller fordøje ... Så
har du gjort din pligt i litteraturformidlingens og oplysningens tjeneste.

15.00-17.00: Proust-salon. 1 del. Skuespiller Terese Damsholt læser op af ’På sporet af den tabte tid’. 2. del. Forh. arkivar i
Rigsarkivet, dr.phil. Wilhelm von Rosen
taler om på sporet af den tabte tids

proustske homoseksualitet. Biblioteket
Danasvej, Danasvej 30B, Frederiksberg.
Entré 50 kr.
15.00: Pilgaards Champagnesalon.
Gæster: forfatter Jens Christian Grøndahl og performancekunstner Signa
Sørensen interviewes af Poul Pilgaard.
KafCaféen, Skindergade 3, København.
Entré 50 kr. inkl. et glas champagne.

MANDAG
19.00-21.00: Özlem Cekic sygeplejerske
og SF-folketingsmedlem, fortæller med
afsæt i sin bog ’Fra Føtex til Folketinget’
sin usædvanlige historie. Gladsaxe
Hovedbibliotek, Store sal, Søborg Hovedgade 220, Gladsaxe. Billetter på 3957
6300. Fri entré.
19.30: Dorrit Willumsen fortæller om sit
forfatterskab. Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, Frederiksberg.
Entré 25 kr.

ONSDAG
17.00: Bogmysterier. Forfatter Torben

Broström fortæller om de københavnske antikvariater. Vangsgaards Antikvariat, Fiolstræde 34-36, København.
Fri entré.
19.00: Goethe og Schiller. Foredragsrækken Mentor handler om nogle af
kulturhistoriens mest dramatiske, men
dybt frugtbare mentor protegé- forhold.
Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte
Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1,
København. Entré 60 kr. Stud. 30 kr.

TORSDAG
16.00-02.00: Københavns 5. Internationale Poesifestival (t.o.m. lørdag).
Forfattere fra ﬁre verdensdele gæster
festivalen. Fuldt program på www.poesifestival.dk. LiteraturHaus, Møllegade 7,
København. Entré 60 kr. pr. dag
17.00-20.30: Underskoven. Lyrik og kortprosa sessions. Huset, Rådhusstræde 13,
København. Fri entré
18.30. Egon Clausen præsenterer sin bog
’Fodrejse af tilgroede spor’ Tranquebar
Rejseboghandel, Borgergade 14, Køben-
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Anmeldertip
Ud på gulvet, direktør Varnæs
Kom ned fra helikopteren
og opfør dig ordentligt.
Enkle, men afprøvede råd
til ledere i to nye bøger.
LEDELSE
Lars Bo Hansen: God ledelse i onde
tider. Gyldendal, 139 sider, 300 kroner.
Har du Pluskort, kan bogen købes med
20 pct. rabat i Politikens Boghal eller
via politiken.dk/plus.


Tune Hein: Handlekraft i Ledelse og
Organisation. Hein Degn & Partnere,
200 sider, 295 kroner. Har du Pluskort,
kan bogen købes med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller via politiken.dk/plus.


t krisetider øger betydningen
af god ledelse er formentlig
indlysende. Gode ledere bliver
bedre i de hårde tider. Og de dårlige
bliver afsløret. Vi ser det hver dag,
hvor man ikke behøver være bestyrelsesformand i en fodboldklub, for
at bevæge sig fra medieikon til klovn
i frit fald.
Så hvad dælen stiller lederen op?
Et godt sted at starte er Tune Heins
saglige betragtninger om fænomenet ’handlekraft’, fænomenet mellem tanke og handling. Nogle steder
producerer organisationerne ringbind efter ringbind af strategier, der
alle ryger direkte ind på hylden. Andre steder ﬂytter tingene sig effektivt
og lydefrit.
Handlekraft er i det lys, essensen af
god ledelse. At få tingene gjort. Gennemfører du dine nytårsforsætter,
spørger forfatteren med befriende
enkelhed, eller gør du ikke? Man
mærker, at forfatteren i årevis har
været rundt i alle hjørner af dansk og
udenlandsk erhvervsliv, og at han
kender hvert tandhjul i den klassiske
virksomhed: Fra organisationsdiagrammet til råstoffet hos den enkelte medarbejder. Afgørende, siger Tu-

A

ne Hein, er ikke mindst det faktum,
at lederen mobiliserer sine folk ved
at være tæt på dem. Ud på gulvet, direktør Varnæs; spis med dine folk i
kantinen.
Tankevækkende er også Heins analyse af, hvordan handlekraften i
skandinaviske virksomheder nødvendigvis må være anderledes end i
f.eks. asiatiske og amerikanske. Jo,
danskerne er presset globalt på både
produktivitet og innovation, men
vækststrategien kan aldrig kopieres
fra andre kontinenter. I USA motiveres medarbejderne typisk af vækst
og retorik. I Asien af ren og skær
frygt. Skandinavien er anderledes:
Her motiveres medarbejderne som
hovedregel gennem tillid og inddragelse.
Steen Riisgaard fra Novozymes siger det samme i bogens kloge forord.
Man tror dem begge. Handlekraft er
påkrævet, men på dansk. En klog og
vedkommende bog.
LARS BO HANSENS ’God ledelse i onde tider’ er mere end klog. Anmelderen kvier sig på forhånd ved uddelingen af hele fem hjerter, men her er de
nødvendige. Bogen er den litterære
spids af en jetjager. Der skrives gode
bøger om ledelse og kommunikation, hvor forfatteren er velfunderet i
både organisationsteori og forretningstænkning. Nogle gange kan
forfatteren endda skrive. Men Hansens anslag er unikt. Han har som
konsulent og strategiudvikler i årevis rådgivet ledere på alle niveauer
og tilbragt tusindvis af dage med ledere i alle situationer. Han har som
ﬂuen på væggen set, hvad der virker,
og hvad der ikke gør.
Intet ville være nemmere end at
opremse en masse ting, lederen burde gøre: Være ﬂeksibel, passe på likviditeten, coache alle mellemlederne,
trimme omkostningerne etc. Hansen giver i stedet ti konkrete, håndfaste råd til lederen, der vil være en
bedre leder. Rådene går på kryds og
tværs af kendte paradigmer og er

næppe nye. Men de er overbevisende
enkelt serveret. Du skal lave klare aftaler – og holde dem. Du skal være
meget tæt på det og dem, der betyder noget. Du skal se at komme ned
fra den helikopter. Du skal opføre dig
ordentligt.
Kan man det, spørger anmelderen,
give ti gode råd – bare sådan? Ja, hvis
ens viden er enestående stor, og hvis
formidlingen er både charmerende
og vittig.
Om råd nr. 4 – »du skal kalde situationen« – indleder Hansen med beskrivelsen af en stand-up komiker,
hvor ingen griner
af vitsen. Der er total tavshed. Komikeren ved imidlertid,
skriver
Hansen, at det rigtige er at se det
ubehagelige i øjnene og konfrontere situationen.
Man kan f.eks. sige:»Den plejer at
virke i Jylland«.
Hvis omsætningen er faldet 30
procent, skriver
Hansen, og du ikke aner, om det vil
fortsætte, så er
det altså det, du
skal sige. Du skal
kalde situationen.
Frem for alt er
Lars Bo Hansens
bog en appel om
at komme tæt på folkene og forretningen. En ledelsesappel, der rækker
ud over ledelsesfagets mange tilgange – værdibaseret ledelse, selvledelse,
spirituel ledelse – med et gammeldags krav om ærlighed og tilstedeværelse. Resultatet er mageløst. Læst
på en enkelt god aften, men med en
erindring, der gør, at bogen bør blive
en permanent vitaminpille på bogreolen for management-litteratur.
KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN
boger@pol.dk

Bogkalender
havn. Gerne tilmelding på 3312 5512
eller mail@tranquebar.net. Fri entré.
19.00: Martin Herbst fortæller med
udgangspunkt i sin bog ’Mit livs omvej’ om sin lange rejse med Moonbevægelsen og hans pludselige exit i
1999. Næsby bibliotek, Bogensevej 2,
Næsby. Entré 50 kr.
19.00: Jonas T. Bengtsson vil – i anledning af Thomas Vinterbergs ﬁlmatisering af bogen ’Submarino’ – fortælle om sit forfatterskab. Lygten
Station, Lygten 2, København.
Entré 50 kr.

for Menneskerettigheder, Wilders
Plads 8H (3. sal i møderum Nordskov), København. Fri entré.
19.30: Verdens bogdag. Iselin C. Herman fortæller om sit forfatterskab.
Skagen bibliotek, Sankt Laurentii Vej
23, Skagen. Billetter kan bestilles på
tlf. 9845 9200. Entré 60 kr.
19.30-03.00: Vild med ord. Litteraturfestivalen byder velkommen til en
tredages festival. Nordisk Poetry
Slam, Studenterhuset Århus, Nordhavnsgade 1, Århus. Fuldt program
på www.vildmedord.dk. Entré 60 kr.

FREDAG

TV OG RADIO
LØRDAG

14.00-16.30: Kina og menneskerettighederne. Med udgangspunkt i Gert
Holmgaard Nielsens bog ’Balancegang – ti historier om Kina og menneskerettighederne’. Forfatteren, en
kinesisk græsrodsaktivist og en seniorforsker fra Institut for Menneskerettigheder holder oplæg. Arrangementet foregår på engelsk. Institut

22.05-22.55: En verden af manga.
I Japan bliver der solgt mere end en
milliard manga-tegneserier om året,
og 85 procent af japanerne læser i
hvert fald en manga om ugen.
Også i Europa er denne specielle
tegneseriestil blevet populær, og
mangaens moderne graﬁske udtryk

har inspireret adskillige ﬁlminstruktører og ikke mindst vestlige tegneserieskabere. DR K.

ONSDAG
21.30-22.00: Forfatterstemmer.
Helle Helle og Bent Vinn Nielsen Om
det store i det små. Om udramatiske
eksistenser i provinsen og den
menneskelige undertekst i hverdagssproget. Vært: Klaus Rothstein.. DR K

TORSDAG
20.30-21.20: Ny amerikansk litteratur. Siger man ’ny amerikansk litteratur’ tænker mange stadig på Bret Easton Ellis og Jay Mclnerney, men det
er mere end tyve år siden, de slog
igennem. Her møder vi nogle af deres arvtagere, forfattere som Rick Moody, Jonathan Safran Foer, Nicole
Krauss, Jonathan Franzen and Marisha Pessl. DR K

Dem vil jeg læse
Politikens journalister anbefaler bøger, der netop er
blevet anmeldt i danske eller udenlandske medier.
Stig Kirk Ørskov er chefredaktør.

På den anden side af Øresundsbroen bor en af
Skandinaviens mest lysende journalistiske
stjerner. Hans navn er NIKLAS ORRENIUS. Han
er 36 år, bor i Malmø og arbejder for Sydsvenska Dagbladet. Med sine reportager, som
spænder fra periferien af det
svenske samfund til de inderste cirkler af svensk erhvervsliv, har Niklas Orrenius formået at afdække en række af de
mest følsomme brydningsSTIG KIRK
punkter i det moderne SveriØRSKOV
ge. Han har både skrevet om
østarbejdere, våbenhandel og kulturkamp
blandt de svenske muslimer. Mest kendt er
han dog for sine fordomsfri og indlevelsesrige
reportager om Sverigedemokraternes fremmarch i Sydsverige. I modsætning til mange
andre i de svenske medier har Niklas Orrenius
valgt at tale med partiets medlemmer – og ikke
blot mene noget om dem. Og som altid er virkeligheden en stærk – og kompleks – affære.
Men ingenlunde uinteressant. Ikke mindst i et
svensk valgår, hvor Sverigedemokraterne meget vel kan ende i Riksdagen. Niklas Orrenius’
reportager er samlet i bogen: ’JAG ÄR INTE RABIAT. JEG ÄTER PIZZA’. Bogen udkom i går og
koster kun 46 svenske kroner.
JOSEPH STIGLITZ er en mand, der til gengæld

ikke holder meningerne tilbage. Men som tidligere cheføkonom i Verdensbanken og nobelpristager i økonomi har han nu også en del at
have det i. Ikke mindst når det kommer til ﬁnanskrisen. Som en af de få økonomer forudsagde Stiglitz, at liberaliseringen af ﬁnansmarkederne ville føre til et økonomisk sammenbrud, som borgerne i sidste ende måtte betale
for. I sin nye bog, ’FREEFALL’, gennemgår Stiglitz krisens forløb og dens konsekvenser. Uanset at bogen indeholder en god portion selvretfærdighed fra Stiglitz’ side, er det altid interessant at læse hans vurderinger. Ikke mindst
fordi han skriver, så alle kan være med.
Det gør MICHAEL CHABON også. Chabon er
min yndlingsforfatter. Slet og ret. Derfor er det
også en fejl, at jeg ikke har fået læst hans essaysamling, ’MANHOOD FOR AMATEURS’, der udkom sidste år. Selv om bogen efter sigende ikke
kan måle sig med Chabons to mesterværker,
’Den utrolige historie om Kavalier & Clay’ og
’Det jiddische politiforbund’, og selv om ’Manhood for Amateurs’ indskriver sig i den såkaldte ’Dad Lit’-genre, hvor mænd udleverer deres
eget halvkiksede, men alligevel efterlevelsesværdige faderskab, står bogen meget højt på
listen over bøger, der snart skal konsumeres.

Den vil jeg ikke læse
Jeg har i ﬂere omgang forsøgt at gå om bord i
JENS CHRISTIAN GRØNDAHLS forfatterskab.
Manden er velskrivende, klog og sympatisk.
Men uansat om jeg har kastet mig over ’Indian
Summer’, ’Lucca’ eller ’Hjertelyd’, har jeg været
ved at dø af kedsomhed. Sproget er smukt,
men det er, som om ordene aldrig har rørt ved
et stykke beskidt virkelighed. Og jeg begynder
allerede at få åndedrætsbesvær, når Bjørn
Bredal indleder sin anmeldelse af Grøndahls
erindringer, ’OM EN TIME SPRINGER TRÆERNE
UD’, med ordene: »Først føler man sig som en
ﬁsk i olie, når man dykker ned i dette glas med
udsøgte erindringer. Her er blødt og lækkert,
men lydene forsinkes, og det er svært at få
luft«. Jeg gemmer luften til noget mere festligt.
orskov@pol.dk

...

16 Bøger

LØRDAG 17. APRIL 2010 POLITIKEN

Det læser
Bodil Have
Hvad læser du i øjeblikket?
»I øjeblikket læser jeg den nyeste Kaaberbøl og Friis’ roman ’Et stille umærkeligt drab’. Jeg læste også den første ’Drengen i kufferten’ med stor fornøjelse. Jeg er
ikke en dyb læser, men jeg er en storlæser.
En typisk kvindelig 50+-læser tror jeg, der
konsumerer store mængder easy reading.
Især kriminalromaner – meget gerne nordiske – sluges råt. Og det på alle tider af
døgnet. Vi har på Aalborg Bibliotek et område kaldet ’Zonen’, hvor vi præsenterer
aktuelle romaner. Den bruger jeg meget,
når jeg skal inspireres«.

BONMOT? Man kommer vidt omkring på de sider, som
i streg og ord præsenterer de enkelte kapitler i bogen. Ikke
altid lige indlysende. Illustration: Dasrotesrabbit/ fra bogen

Få styr på din tween
Ny selvhjælpsbog til forældre
med tweens giver gode råd i
forbifarten. Stilen minder dog
mere om ungdoms-tv end om
lærd pædagogikbog.
BARNDOM
Pia Beck Rydahl og Pernille W. Lauritsen:
Tweens. Politikens Forlag, 208 sider, 220
kroner. Har du Pluskort, kan bogen købes
med 20 pct. rabat i Politikens Boghal eller
via politiken.dk/plus


pørger man i reklamebranchen, ved
de sandelig godt, hvad man taler
om, når man taler om tweens. Her
har man efterhånden længe haft et ganske detaljeret billede af, hvem de 8-13-årige er – og hvad man kan få dem til at købe.
Noget spritnyt begreb
for målgruppen mellem englebørn og teenagere er ’tweens’ nu heller ikke. Alligevel er det
POUL AARØE
først nu, at en selvPEDERSEN,
ANALYSEhjælpsbog til forældre
REDAKTØR
med tweens i familien
dukker op på dansk. Det sker i form af Pia
Beck Rydahl og Pernille W. Lauritsens
’Tweens – børn af en ny tid i alderen 8-13 år
med indre kaos og ydre x-faktor’. Og med
denne sindrigt konstruerede undertitel
er stilen ligesom slået an.
Det er spændingsfeltet mellem medieog forbrugersamfundets ydre påvirkninger og de 8-13-åriges indre følelsesliv, som
er bogens omdrejningspunkt. Og kan
man fastholde interessen gennem forfat-
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ternes (og layoutets) kalejdoskopiske
tour gennem dette felt, får man som forælder mange gode råd med på vejen. I bogen ﬁnder man både øvelser, faktabokse
og guides om, hvordan man kan forholde
sig til sine tweens. Selve brødteksten har
forfatterne valgt at bygge op i et utal af
moduler – og med så mange forskellige
skrifttyper og -farver, at man snart kan få
fornemmelsen af, at man ikke læser en
bog, men sidder og ser ungdoms-tv. Det er
muligt, at denne stil appellerer til nogle
målgrupper. Men man får i hvert fald ikke
fornemmelsen af, at ’Tweens’ er noget autoritativt opslagsværk.
MEN NUVEL, de to forfattere til ’Tweens’
bryster sig jo heller ikke af at komme med
alle svarene. De har begge titel af coach,
og så er det som bekendt dem, der stiller
spørgsmålene. Det er også deres foretrukne råd til forældre, der vil vide mere om
deres tweens – at man spørger, altså.
Det er grundlæggende nogle sunde og
gode værdier, der driver de to forfattere.
De vil have deres læsere til at praktisere
anerkendende pædagogik in extenso, og
sådan bør dét være. Dette er dog paradoksalt nok ikke kun principper, som med
fordel kan bruges over for tweens, men
som netop også er velfungerende i forhold til både mindre børn og teenagere.
Derfor bliver det også utroligt svært for
forfatterne at argumentere overbevisende for, at man som forælder betræder helt
nyt territorium og skal bruge et distinkt
sæt af opdragelsesprincipper, når man
bliver far eller mor til en tween. Der er jo
ret beset ’bare’ tale om et barn med teenagetilbøjeligheder.
Når forfatterne skal opliste 10 ting,
»som tweens siger, de har lyst til«, er det

f.eks. »at gøre, lige hvad de har lyst til ...«;
»at have alt det fede nye gear, som alle andre i klassen har«; eller »at skifte mobilen
ud hver anden måned med den sidste nye
model«.
Og ja, ud over at det fremstår som en
stribe ubehjælpelige karakteristika at
hænge sin tween-hat på, kunne forfatterne vel lige så godt have skrevet de samme
ting i en bog om teenagere. Eller hvad?
FORFATTERNE hævder hårdnakket, at »vi
som forældregeneration aldrig selv har
været tweens«. Det er muligvis rigtigt et
stykke af vejen. Dengang var kommercialiseringen og tingsliggørelsen af barndommen i hvert fald ikke nær så intens
som i dag. Men
børn i 10-12-års alderen var da alligevel stærkt optaget
af deres kroppe –
og af selvværdsattributter (i enhver
tænkelig
forstand).
Det nye er vel
alene, at kommercielle kræfter har
intensiveret deres bombardement af netop denne målgruppe, og at børnene derfor har fået nye ’interesser’ og pejlemærker i tilværelsen. Men vil man have en systematisk analyse af disse forhold, får
man f.eks. mere substans for pengene i
’Børns opvækst med medier og forbrug’
(2009) af professor Birgitte Tufte m.ﬂ.
’Tweens’ er samlet set en udmærket
hjælp til selvhjælp for forældre, der savner sund inspiration til tilværelsen med
pre-teens. Men heller ikke mere end det.
poul.a.pedersen@pol.dk

Hvad har været din største læseoplevelse
det seneste år?
»Jeg kan rigtig godt lide at ﬁnde bøger
af forfattere, jeg ikke kender til. Tidligere
på året fandt jeg en lille ukendt roman
ved navn ’Astrid og Veronika’ af den svenske forfatter Linda Olsson. En meget sød
og underfundig lille bog, der beskriver to
kvinders møde og blomstrende venskab.
Det er faktisk en af dem, jeg er faldet over i
’Zonen’, en dag jeg gik og snusede. En rigtig god socialroman med en overraskende historie«.
Hvilken bog har betydet mest for dig?
»En bog jeg har læst mange gange, og
tit tænker på, er Peter Høegs ’De måske egnede’. Den foregår på en københavnsk
privatskole i begyndelsen af halvfjerdserne og beskriver den hårde disciplin, man
opdrog eleverne under. Den har sagt mig
rigtig meget. Ikke at jeg kan relatere den
til min egen skoletid, men indsigten i det
hårdt disciplinerede miljø, nogle skoler
lå under for, har optaget mig meget. Høegs ’Kvinden og aben’ og ’Frøken Smillas
fornemmelse for sne’, ﬁk jeg også en del
ud af, men hans seneste bog, ’Den stille pige’, sagde mig ikke noget. Den var jeg
nødt til at lægge fra mig igen. Ellers ligger
mine største læseoplevelser ofte i ferierne. Jeg var for eksempel i Bergen på sommerferie, hvor jeg fandt en norsk novellesamling af Gunnar Staalesen, hvorefter
jeg satte mig i Bergen Bypark og læste om
de gader, jeg lige havde gået i. En anden
gang var jeg på ferie i Vendsysselområdet,
hvor jeg læste Anne Marie Løns ’Prinsesserne’, der netop omhandler to kvinder
på en vendsysselsk gård. Det lægger en
stor del til læseoplevelsen, når jeg kan forbinde det fysiske rum, jeg beﬁnder mig i,
med det, jeg læser«.
Hvilken bog var den første, du læste?
»Det kan jeg ikke huske, men et bud
kunne være Jørgen Clevins bøger om
strudsen Rasmus. Det passer nogenlunde
med den tid, jeg begyndte at læse. Før det
ﬁk jeg læst meget op. En ting jeg også har
videreført til mine egne børn«.
Hvilken bog ville du ønske, du havde læst?
»Egentlig tror jeg, jeg har givet mig i
kast med alle de bøger, jeg har haft lyst til.
Men jeg har måske en genre, jeg er lidt
ked af aldrig har sagt mig noget. Poesi og
digte har aldrig fanget mig nok til, at jeg
har kunnet få det læst. Trods sporadiske
forsøg har jeg aldrig kunnet opdyrke en
egentlig interesse«.
tomas.c.r.jensen@pol.dk
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59 år. Er bibliotekschef ved Aalborg
Bibliotekerne, der
i disse år er med
til at udvide bibliotekernes rammer.
Hovedbiblioteket
lægger eksempelvis
lokaler til DR-programmet ’Ramasjang live’, der
daglig sender fra
bibliotekets børneafdeling.

