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FREMRAGENDE THRILLER 
MED MASSER AF FAMILIEHEMMELIGHEDER

ANMELDELSE  Det første, der sker i Ruth 
Wares Mrs. Westaway er død, er, at den 
unge Harriet Westaway, kaldet Hal, mod-
tager et brev fra en sagfører om, at hun 
har arvet efter sin bedstemor, og det er 
penge, som vil komme på et yderst belej-
ligt tidspunkt, da Hal økonomisk hutler 
sig igennem livet ved at læse tarotkort for 
folk i en lille bod på West Pier i badebyen 
Brighton. Den bod har hun arvet efter sin 
afdøde mor, men forgældet, som hun nu 
er, trues hun på livet af en ågerkarl, som 
hun har lånt penge af. Derfor rejser hun til 
Cornwall, hvor hun deltager i bedstemo-
rens begravelse, for derefter at tage ophold 
på familiens gamle gods, hvor de formo-
dede arvinger er samlet. Der er bare et 
lille men. Hal har fra begyndelsen vidst, 
at hendes egen bedstemor har været død 
i over 20 år, men hendes egen mor og mo-
rens kusine hed det samme, Margarida, 
så der er muligvis tale om en forveksling. 
Gåder, som skal løses.

Ret hurtigt viser det sig, at den gamle 
Mrs. Westaway har skrevet et testamente, 
der vil resultere i en større familiestrid, 
da det åbenbart kun er børnebørnene, 
som skal arve, og Hal skal arve selve 
godset. En anden arving er det uhygge-
lige faktotum mrs. Warren, en intrigant 
kvinde, der har stået for husførelsen i en 
menneskealder. Det viser sig ret hurtigt, 
at familien rummer et hav af hemme-
ligheder, og da Hal samtidig aldrig har 
vidst, hvem der var hendes far, er der 
nok af gåder, som skal løses. En dagbog, 
som læseren kan følge med i undervejs, 
er åbenbart ikke fuldstændig, da der ty-
deligt er revet sider ud forskellige steder. 
Der sker mange dramatiske ting, og fa-
milien har åbenbart ikke stået i vejen for 

at slå ihjel, hvis det var nødvendigt for 
at holde på hemmelighederne. 

En thriller, som nemt kan stå alene.
På bagsiden kalder forlaget romanen 

for ”vor tids Agatha Christie”, men skal 
man endelig drage sammenligninger, 
ville jeg nok hellere sammenligne den 
med Daphne de Mouriers Rebecca, der 
havde sin mrs. Danvers, som godt kunne 
minde om mrs. Warren i Ruth Wares bog. 
Dog er det en thriller, som nemt kan stå 
alene. Plottet og personskildringerne er 
fine, og oveni får læseren en masse at 
vide om tarotkort og tolkningen af dem. 
Det er den tredje bog af Ruth Ware på 
dansk, hvor de tidligere er ”I en mørk, 
mørk skov” og ”Kvinden i kahyt nr. 10”. 
De var begge spændende og velskrevne, 
men Mrs. Westawere er død er helt klart 
hendes bedste til dato. 

jl@kbhavis.dk

Ruth Ware

Mrs. Westawere er død

Oversat af Sara Koch

376 sider. Gyldendal   TLF.: 5325 8920
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TEKST JANNIK LUNN

FREMRAGENDE DOKUMENTARISK BOG 
OM ET MYTEOMSPÆNDT MORD

ANBEFALING  Samtidig med, at der sta-
dig udkommer over 300 krimier på 
dansk hvert år, får markedet en gang 
imellem til afveksling en såkaldt 
True Crime. Der er tidligere udsendt 
adskillige bøger om Mordet på Peter 
Bangsvej i 1948 og andre frygtelige 
forbrydelser som fx mordbranden på 
Scandinavian Star, og for få måneder 
siden kom der en bog om drabet på 
Kim Wall. Den nyeste i den genre er 
Søren Baastrups En djævel i den lyse 
nat med undertitlen Hvem myrdede 
Stine Geisler?  

Her er man tilbage i pinsen 1990, 
hvor liget af den 18-årige gymna-
siepige Stine Geisler bliver fundet i 
kælderen under det københavnske 
spisested Teglkroen, midt under pin-
sekarnevallet i København. Køben-
havns daværende bohemekvarter, 
populært kaldt Pisserenden, tiltrak 
hovedstadens journalister og kunst-
nere, og flere af dem kendte Stine fra 
stamcaféen, Sabines Cafeteria. Drabs-
sagen blev den nyansatte kriminal-
kommissær Ove Dahls første og karri-
erens vanskeligste, idet mordet stadig 
ikke er opklaret.

Interview med flere mistænkte.
Journalisten Søren Baastrup har 

talt med både familie, venner, efter-
forskere og nogle af de mange, der 
gennem tiden har været politiets 
mistænkte. Spørgsmålet var fra be-
gyndelsen, om det var et kontakt-

drab eller et fjerndrab. Forskellen er, 
at ved et kontaktdrab kender offer 
og gerningsmand hinanden, mens et 
fjerndrab er ét, hvor offer og gernings-
mand tilfældigt støder på hinanden, 
fx i forbindelse med voldtægt eller 
røveri. Flere kom hurtigt i politiets 
søgelys, bl.a. en journalist, der havde 
været Stines elsker, men som havde sit 
alibi i orden. Politiet eftersøgte også 
en ung mand i sorte læderbukser, 
som Stine ifølge en taxachauffør, der 
kørte hende ud til Christianshavns 
Gymnasium, ikke gad snakke med, 
men som hun alligevel gik hen til. 
Ham fik politiet aldrig kontakt med, 
til trods for, at de bad ham henvende 
sig. Flere andre bliver i løbet af de 
næste år afhørt om mordet på Stine, 
bl.a. Allan Mylius Thomsen, der 
havde fortalt, hvordan den myrdede 
Stine var bundet, da kokken fra Tegl-
kroen fandt liget. Det var imidlertid 
noget, han havde fået fortalt på Tegl-
kroen, og heldigvis havde han et alibi 
for mordnatten, og pudsigt nok bor 
samme Mylius Thomsen i dag i den 
samme ejendom, hvor liget af Stine 
blev fundet, men det er en helt an-
den historie. 

Offer for Amagermanden?
En kvindemorder, Peter Kronholm, 
der faktisk interesserede sig meget 
om opklaringsarbejdet, og som kort 
efter drabet i 1990 flyttede fra et le-

jet værelse i Sankt Peder Stræde, har 
heller ikke kunne knyttes direkte til 
mordet på Stine, og han sidder i øvrigt 
stadig i fængsel. Der hvor politiet en-
delig tror, at de muligvis endelig har 
fået fat i Stines morder er, da Amager-
manden bliver afsløret for et helt an-
det kvindemord. Ham har politiet dog 
ikke kunnet hænge op på drabet på 
Stine, og han nægter alt. Han sidder i 
dag i det nye Enner Mark Fængsel vest 
for Horsens, Danmarks sikreste fæng-
sel, og det var herfra, han forsøgte at 
sende et brev ud, som indeholdt no-
get af hans sæd. Formålet med det 
var, at hans søn skulle overfalde en 
kvinde og placere sæden på hende, så 
politiet ville tro, at der var en anden 
med samme dna som hans. Det blev 
dog forhindret, da hans svigerdatter 
gik til politiet med brevet. 
Intet teknisk bevis.

I dag hvor Ove Dahl er pensione-
ret, er han mest tilbøjelig til at mene, 
at Amagermanden er Stines morder. 
For som han siger: ”Så mange lyst-
mordere render der heller ikke rundt 
i København. Jeg kan på ingen måde 
afvise, at han har begået andre drab 
end de to, han er dømt for.”  Man ved, 
at Amagermanden var til karneval-
let det år, og at han tidligere havde 
bundet sine ofre, et af dem endda på 
samme måde, som Stine Geisler var 
bundet. ”Vi havde dog intet teknisk 
bevis, så vi måtte bare indse, at vi 

ikke havde nok til at sigte ham. Der-
for kan jeg ikke sige, at han har gjort 
det,” siger Ove Dahl, ”men jeg kan hel-
ler ikke afvise det.” 

Som det forhåbentlig fremgår af 
det ovennævnte, har Søren Baastrup 
skrevet en gennemarbejdet og frem-
ragende bog om én af de mest spek-
takulære mordgåder i dansk krimi-
nalhistorie, og han slutter med at 
fortælle om nogle af de mistænkte, 
der fik deres liv mere eller mindre 
ødelagt på grund af den mistanke, 
der blev kastet på dem.

jl@kbhavis.dk

Søren Baastrup

En djævel i den lyse nat

Hvem myrdede Stine Geisler? 

Illustreret med fotos

272 sider. People´sPress
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TRETTENDE OG ENDNU BEDRE BIND 
I KERRS BERLIN NOIR-SERIE

FØRSTE BALLARD & 
BOSCH KRIMI

ANMELDELSE  I den trettende 
roman i Berlin Noir-serien om 
den tidligere politimand Ber-
nie Gunther befinder han sig 
i München, hvor han arbejder 
som assistent i et lighus un-
der navnet Christoph Ganz. 
Året er 1954, og når han le-
ver under et andet navn, er det 
fordi, han er efterlyst af Stasi, 
da han under flugten fra DDR 
dræbte en mand. 

Tråde tilbage til Nazityskland
Gennem en gammel bekendt, 
advokaten Max Merten, som 
Gunther kender fra sin tid 
hos politiet i Berlin under 
krigen, bliver han ansat som 
taksator i et tysk forsikrings-
selskab, München RE, hvor 
Philipp Dietrich er chef for 
takseringsafdelingen. Han 
bliver kaldt Dumbo på grund 
af sine store ører, og da han 
er den, som musen Tim skal 
hviske i øret om forskellige 
uregelmæssigheder. Her be-
gynder Bernie Gunther med 
at afsløre en svindel, som 
sparer forsikringsselskabet 
for at udbetale tyve tusind 
mark, og nu kommer han 
i kridthuset hos den admi-
nistrerende direktør Alois 
Alzheimer. Han bliver der-
for sendt til Athen, hvor et 
skib, Doris, er gået ned. Det 
har været ejet af den tidli-
gere kampdykker i Hitlers 
flåde, Siegfried Witzel, der 
nu gør et kæmpe krav mod 
forsikringsselskabet. Imid-
lertid finder Gunther ud af, 

at skibet oprindeligt hed Ca-
rasso, og var stjålet fra de græ-
ske jøder, der blev deporteret 
til Auschwitz under krigen. I 
Athen kommer Gunther til 
at arbejde tæt sammen med 
forsikringsselskabets mand i 
Athen, Archilles Garlopis, der 
kan ordne næsten alt gennem 
sine mange fætre. Da det vi-
ser sig, at Witzel er blevet 
skudt gennem begge øjne, pe-
ger denne mordmetode hen 
imod noget, der fandt sted i 
1943. 

Komplot i det nye Europa.
Alt dette sker, mens Det Øko-
nomiske Europæiske Fæl-
lesskab er ved at blive en 
realitet, og politikere som 
Forbundskansler Konrad 
Adenhauer og Walter Hall-
stein var de store mænd i 
Vesttysk udenrigspolitik, og 
Grækenland var regeret af 
den svært højreorienterede 
Konstantin Karamanlis. For-
målet på overfladen med ski-
bet Doris’ færd var, at man 
skulle finde gamle græske 
antikviteter på havets bund, 
som skulle fordeles mellem 
græske og tyske museer, men 
det egentlige formål var, at 
finde frem til alt det jødiske 
guld, som skulle ligge i guld-
barrer på havets bund. Og i 
den eftersøgning spillede de 
gamle nazister en stor rolle. 
På et tidspunkt dukker en 
stor tyk tysker op, som udgi-
ver sig for at være professor 
Buchholz, manden bag efter-

søgningen af antikviteter. Se-
kretæren hos Garlopis siger, 
at han ligner skuespilleren 
på en stor filmplakat, Syd-
ney Greenstreet, og den be-
skrivelse passer fint til den 
Max Merten, som var med-
virkende til ansættelsen af 
Gunther hos forsikringssel-
skabet. Desuden efterlyses 
flere berømte krigsforbry-
dere for at være med i kom-
plottet, og i bogens efterskrift 
fortæller Philip Kerr, hvor-
dan det senere gik for disse 
personer fra det virkelige liv. 
Efter min mening er Frygt 
grækernes gaver den aller-
bedste af Philip Kerrs bøger. 
Desværre døde Kerr sidste år, 
men der skulle vist nok ligge 
endnu en ikke på dansk ud-
givet roman, så den kan man 
glæde sig til.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Som mange 
andre læsere var jeg meget 
overrasket, da Michael Con-
nelly sidste år introducerede 
en ny hovedperson, den unge 
politikvinde Renée Ballard 
og sendte den legendariske 
LAPD-strømer Harry Bosch 
på pension, men nu arbejder 
Bosch gratis som efterforsker 
med gamle uopklarede sager, 
og på den måde kommer han 
til at arbejde sammen med 
Renée Ballard. 

Hæsblæsende jagt
Harry Bosch er stadig ikke 
kommet sig over mordet på 
den 15-årige prostituerede 
Daisy Clayton, der aldrig blev 
opklaret. I den første Ballard 
& Bosch krimi Mørkets ridder 
går de to i fællesskab i gang 
med at finde ud af, hvad der 
egentlig skete med Daisy. De-
res samarbejde er nødt til at 
foregå på en måde, der ikke 
bringer Renée i fedtefadet, 
fordi hun og Natholdet ikke 
officielt kan arbejde sammen 
med Harry. Det bliver en hæs-
blæsende jagt på en kynisk 
morder, og undervejs møder 
læserne både korrupte poli-
tifolk, en religiøs prædikant 
kaldet Johannes Døberen, 
samtidig med, at man får et 
uhyggeligt indblik i pornoin-
dustriens værste sider. Under-
vejs kæmper Harry Bosch med 
sine minder fra Vietnam-kri-
gen, mens Renée Ballard, 
som slapper af med at surfe, 
mindes, hvordan hendes far 
mange år tidligere forsvandt 
i bølgerne ud for Hawaii. 

Fremtidigt samarbejde
Der sker mange dramatiske 
ting, før det endelige opgør 

med morderen i en lagerbyg-
ning, hvor Bosch næsten fri-
stes over evne til at tage sagen 
i egen hånd på en måde, som 
ikke skal røbes her. Enden på 
hele historien bliver, at Bal-
lard & Bosch giver hinanden 
hånd på et fremtidigt samar-
bejde, som Ballard definerer 
på denne måde: ”Okay, Harry. 
Vi kan arbejde på sager sam-
men. Men vi bøjer reglerne, vi 
går til grænsen, men vi over-
skrider den ikke.” Det må vi 
læsere så vente på til næste 
opus fra Michael Connelly. 
Og jeg glæder mig allerede, 
for Connelly er nok noget af 
det ypperste, man i dag finder 
indenfor kriminallitteratu-
ren. At han er årets modtager 
af Palle Rosenkrantz-Prisen, 
godt nok for hans forrige ro-
man, er kun yderst velfor-
tjent.

jl@kbhavis.dk

Michael Connelly

Mørkets ridder

Oversat af Line Beck Rasmussen

335 sider. Klim  

Philip Kerr

Frygt grækernes gaver

Oversat af Ole Steen Hansen

382 sider. Modtryk
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KONSPIRATIONSKRIMI 

PÅ DET JÆVNE 
– HURTIG LÆST 
– HURTIG GLEMT

ANMELDELSE  Michael Fords Holger Danske be-
gynder naturligvis på Kronborg, hvor Shake-
speares Hamlet skal opføres i slottets borggård. 
Blandt publikum sidder den kristne danskpa-
læstinenser John Abdul Ali Hansen, der er ud-
styret med et selvmordsbombebælte, som det er 
meningen, han skal bringe til sprængning midt 
i tredje akt. Årsagen til, at John har indvilget i 
at være selvmordsbomber, er, at hans familie er 
taget som gidsler i Gribskov i den underjordiske 
bunker, der kaldes Kongernes Nordsjælland, men 
PET er imidlertid med på sidelinjen og forsøger 
via et dygtigt undercoverarbejde at forhindre 
terrorhandlingen. Og det er ikke kun ved Ham-
let-forestillingen, at der skal springe bomber, der 
er arrangeret lignende terroraktioner i Tivoli og 
ved en fodboldkamp i Parken mellem FCK og 
Brøndby. 

Hvordan det hele så kommer til at gå, ja – det 
handler Fords spændingsroman om. Det er en rig-
tig konspirationsthriller, og man er ganske godt 
underholdt i et par timer, men der er bedre kon-
spirationskrimier på markedet, så tilbage er at 
sige, at den meget produktive Michael Ford, som 
nu udkommer på sit syvende forlag, har skrevet 
én af de spændingsromaner, der er hurtig læst, 
men også hurtig glemt.

jl@kbhavis.dk

Michael Ford

Holger Danske

237 sider

EgoLibris

Husk at alle vores bøger kan købes på harlequin.dk

Deres kærlighed måtte forblive en hemmelighed,
for de havde alle odds imod sig.

Men engang imellem griber skæbnen ind og
ønsker bliver til virkelighed …  

Bundet af en skandale
To romantiske bøger om umulig kærlighed

af en af vores yndlingsforfattere

Marguerite Kaye

Den første bog i miniserien udkommer i maj.

                
40 år med kærlighed

40 år med kærlighed
Du må gerne ...

 

Mød de mænd, der ved, hvad - og hvem! De vil have. Selvom de kvinder der har vundet 
deres hjerter, ikke har tænkt sig at gøre det nemt for dem. Med Harlequin får du 

stormfulde romancer, lidenskabelige nætter og episke kærlighedshistorier. 
Bliv klar til at falde hovedkulds!

Alle vores romaner kan købes hos din bladkiosk, 
supermarked, Harlequin.dk eller som e-bog eller lydbog.

@harlequindanmarkFacebook.com/Harlequindanmark
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BREAKING NEWS Den ægte Dr. Hansen fra Matador er fundet, og 
han tager nu bladet fra munden i Københavneravisen. Han siger 
i et ekslusivt interview, at han er træt af den ‘flinke’ dr. Hansen i 
Ove Sprogøes fortolkning, men erkender samtidig, at det også er 
Lise Nørgårds og Erik Ballings skyld. ‘Folk trænger til at få råt for 
usødet, særligt ungdommen bør ruskes op’, siger dr. Hansen, som 
virkelig hedder dr. Hansen og bor i en ældre lejlighed i København 
K. ‘Jeg bor godt, men er træt af at skulle ned i gården, når jeg skal 
‘pudre næsen’, hvis De forstår. Men jeg har da rindende vand i 
køkkenet, det fik vi 1933, det år Lise blev student.’

KØBENHAVNSERAVISENS DYNAMISKE REDAKTION 
GIVER STRAKS ORDET TIL DEN FØRSTE LÆSER:
‘Min læge siger, at jeg skal drikke rigelig væske, men samtidig får 
jeg vanddrivende piller for hævede ben. Var det så ikke meget let-
tere at drikke noget mindre? Det modsiger jo sig selv, gør det ikke?' 
Venlig hilsen Einar P., 71 år.

‘Jo, det kunne synes således, men det forholder sig anderledes. 
Nyrerne og kroppen i almindelighed har brug for en god gennem-
strømning af vand, ud med affaldsstofferne, vand til fordøjelsen 
etc. Men det er hjertet og kredsløbet, som skal sørge for at holde 
på den samlede blodmængde, cirka 5 liter, ellers siver der væske 
ud fra kredsløbet og får vævene til at svulme op, såkaldt ødem. 
Tænk Dem, at de ligger i et gammeldags badekar fuld af vand. For 
at det ikke skal løbe ovenud, er der et overløbshul ligesom i hånd-
vaske. Hvis vi vi nu tænker os, at man rykkede hullet lidt ned, vil 
mængden af vand i karret blive mindre, men der kan strømme 
masser af vand igennem. Det er det, de vanddrivende piller gør: 
Nedsætter den totale mængde af vand i kroppen, dermed mindre 
tryk i de yderste væv, f.eks. ankler, mindre hævelse. Men samtidig 
fri gennemstrømning af masser af væske, som er så nødvendigt 
for organismen.

Næste måned: underlivssmerter, hvad er det, der gør ondt? Risiko 
for fejltolkning er meget stor.

Ugens solglimt: Dr. Hansen undrer sig over, hvorledes tiderne 
skifter. I hans tid skulle den elskovslystne unge mand skubbe un-
derbenklæderne til side på den yndige forlovede for at se balderne. 
Nutildags skal den unge mand skubbe balderne til side for at se 
trusserne. Fy, dr. Hansen! 

DOKTOR HANSENS 
BREVKASSECYKLISTER 

UTILFREDSE 
MED PARKERINGSMULIGHEDER

CYKLISTER Ikke bare bilisterne i Køben-
havn har problemer med at finde parke-
ringspladser til deres biler. Et stigende 
antal cyklister klager nu også deres nød 
over mangelen på plads til at parkere 
den tohjulede.

Kun godt en tredjedel, 37 procent, af 
københavnerne er tilfredse med cykel-
parkeringsmulighederne, viser opgø-
relsen i det årlige cykelregnskab, som 
kommunen står bag. Særligt ved butik-
ker og stationer, er det svært at finde et 
sted til jernhesten. Noget der blandt an-
det ærgrer Dansk Cyklistforbund.

- Det kan desværre komme til at be-
tyde, at de folk, der gerne ville cykle 
noget mere, og gerne ville lave kombi-
nationen med cykel og kollektiv trafik, 
fravælger det, og tager i stedet bilen, 
siger Erik Hjulmand, der er formand 
i Dansk Cyklistforbunds Københavne-
rafdeling.

Politikernes ansvar
I interesseorganisationen Dansk Er-
hverv, der blandt andet varetager bu-
tiksejernes interesser, er man også 
frustreret over de manglende cykelsta-
tiver. For de pressede parkeringsforhold 

i hovedstaden går hårdt ud over de er-
hvervsdrivende, som kæmper med cyk-
ler, der holder foran deres butikker.

- Det kan skæmme foran forretnin-
gerne, og så forhindrer det også folk i at 
komme frem og ind der, hvor de gerne 
vil købe ind, siger Jesper Højte Stenbæk, 
fagchef for transport og infrastruktur i 
Dansk Erhverv.

Han mener, at politikere og andre 
kommunale aktører burde blive bedre 
til at tage ansvar for deres satsning på 
cyklisme og køre planerne helt til ende.

- Så de ikke bare tænker på super-
cykelstier eller på bedre asfalt på cy-
kelstierne. Men også tænker på, hvor 
cyklen skal være, når den har kørt på 
de her fine cykelstier, siger Jesper Højte 
Stenbæk.

Kommunen har sat gang i udviklin-
gen, hvor man blandt andet har sat ni 
millioner kroner af til parkeringsplad-
ser ved Hovedbanegården og bygning 
af et parkeringsanlæg ved Vanløse sta-
tion. Samtidig kommer kommunen 
med en såkaldt "Prioriteringsplan for 
Cykelparkering" i begyndelsen af det 
nye år.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Kun godt en tredjedel af københavnerne er tilfredse med cykelparkeringsmulighederne i 
hovedstaden.

Et lokale til modelbaneanlæg søges 100-130 m2, 
en lille »skilling« til lys og varme kan erlægges.

John Gylsvig
Ved Volden 6, st. th.
1425 København K.

Telefon: 30 33 69 16

Modtager papirpost
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Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle 
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og 
besøg os i Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Samlingspunktet har 
lige fejret 4 års fødselsdag i vores hyggelige lokaler på 2. sal. Vi tilbyder bl.a. 

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangemen-
ter, aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en 
gang om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være 
en egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende 
steder i København har vi bl.a. været på tur til Tyskland, Århus, Sverige, Møn, 
Odense, Thy, Helsingør og Køge. 
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlings-
punktet i: Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K. 
Kontingent indbetales på konto nr.: 5321 0249564 
Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Kl. 10.30-15. Kontakt: Projektleder Jo-
sephine eller Helle på tlf.: 60 57 07 69/60552353. Læs mere på: www.sam-
lingspunktindreby.dk, mail: samlingspunktindreby@outlook.dk Læs mere på: 
www.samlingspunktindreby.dk

SAMLINGSPUNKT INDRE BY 

• Fællesspisning, socialt samvær/

netværk og Bridge 

• Guidet rundvisninger i Danmark, 

dog primært København. 

• Film i vores egen biograf, filmpro-

duktion, hjælp til it.

• Foredrag og Politisk debat• Ture ud 

af huset med overnatning. 

• Morgengymnastik, malerworkshop 

og hobby aktiviteter 

OSV... Det er kun os selv, der sætter

grænser! 

MAJ
Man. D. 13: Morgengymnastik v. Inger, frokost kl. 12 og film kl. 12.20. Hygge og snak. 
Tirs. d. 14: Vesterbrotur. Vi mødes kl. 10.30 i Folkehuset Absalon (Sønder Blvd. 73), hvor vi 
drikker kaffe for egen regning. Kl. 12.15 går vi over til Frk. Barnes kælder og spiser frokost-
platte kl. 12.30 (Helgolandsgade 8A) Pris 115 kr. (uden drikkevarer) Tilmelding og betaling 
inden 25.4 
Tors. D. 16: Hobbyværksted v. Lone R, hygge og samvær. 
Man. D. 20: Morgengymnastik v. Inger, film kl. 12.15 og hygge.  
Tirs. D. 21: Tur til Nationalmuseet, hvor vi skal se Vikingeudstillingen. Pernille Hjort giver 
os en kort orientering (Gratis). Vi mødes foran indgangen kl. 11.30. Efterfølgende spiser vi 
frokost på Ankara. Pris 45 kr. (uden drikkevarer) Tilmelding og betaling inden 9. maj. 
Tors. D. 23: Frokost kl. 12. Kl. 13 får vi besøg af fodterapeut Lone Christensen, der vil give 
os et foredrag om vigtigheden af at pleje sine fødder. Tilmelding inden 16. maj. 
Man. D. 27: Morgengymnastik v. Inger, film kl. 12.15 og hygge. 
Tirs. D. 28: kl. 10.30 mødes vi i Husets gård. Vi har pakket en picnickurv (husk 45 kr. til 
frokost, drikkelse og kage) og tager i Kongens Have samt Langlinjepark og ser på kirsebær-
træerne og spiser frokost, hvis vejret tillader det. Tilmelding inden 21. majTors. D. 30: Kristi 
Himmelfartsdag LUKKET

JUNI 
Man. D. 3: Morgengymnastik v. Inger, hygge og hobbyværksted v. Lone R. 
Tirs. D. 4: Malerworkshop v. Kirsten Syberg og frokost. 
Tors. D. 6: Vi mødes kl. 11 foran Geologisk museum – særudstilling (ny renoveret) og sene-
re tur i Botaniskhave. Pris 50 kr. Tilmelding og betaling inden d. 27 maj.  
Man. D. 10: 2. pinsedag LUKKET 
Tirs. D. 11: Tur til Arbejdermuseet (Rømersgade 22). Pris 50 kr. Vi mødes foran museet kl. 
10.30. Efterfølgende spiser vi frokost for egen regning. Tilmelding inden 3. juni kl. 12.  
Tors. D. 13: Malerworkshop v. Kirsten Syberg, frokost og hygge.  
Man. D. 17: Morgengymnastik v. Inger, hobbyværksted v. Lone R og hygge 
Tirs. D. 18: Frokost (smørrebrød) med besøg af Rosenborgcentret samt københavnerfore-
drag og Kbh. film V. Sussie Paddison. Pris 75 kr. inkl. en genstand. Tilmelding og betaling 
inden 4. juni.  
Tors. D. 20: Vi skal på en spændende tur gennem Amager Fælled sammen med naturvej-
leder Thomas Neumann, der vejleder os om naturen og det vilde dyreliv. Vi mødes kl. 10.15 
foran metroen på Islands Brygge. Turen er ikke for dårligt gående. Tilmelding inden 13. juni. 

TEKST JANNIK LUNN  

HISTORISK NORDIC NOIR, 
NÅR DET ER BEDST
ANMELDELSE  Niklas Natt och 
Dags krimi 1793 foregår i Stock-
holm året efter at kong Gustav 
3. blev myrdet ved det maskebal, 
som bl.a. er skildret i en opera af 
Verdi. Det år finder nattevagten 
Jean Michael Cardell et lig i en 
ildelugtende sø på Södermalm. Et 
lig af en mand, som både mangler 
arme og ben, og hvor øjnene des-
uden er fjernet. Hos politiet bliver 
sagen overdraget til den tidligere 
anklager Cecil Winge, der tidli-
gere har hjulpet ordensmagten, 
og sammen med Cardell går han 
i gang med at finde ud af, hvem 
den myrdede mand var. Mens 
Winge er ved at dø af lungesot, er 
Cardell handicappet, da han har 
mistet den ene arm under krigen 
i Den Finske Bugt og nu har en 
underarm af træ. Man aner ikke, 
hvem den stakkels mand, hvis lig 
var efterladt i søen, er, men der er 
tydelige tegn på, at han har været 
udsat for grov mishandling gen-
nem længere tid, mens han var i 
live. Først langt senere bliver det 
klart, hvem den myrdede var, og 
man skal helt hen til de sidste si-
der for at forstå, hvad morderens 
motiv var. 

Dybt fascinerende billede af dati-
dens Stockholm
Historien er delt op i forskellige 
dele, som har hver sin fortæller, 
fx Johan Kristofer Blix, der har 
en fortid som feltskærlærling og 
unge Anna Stina, der efter en 
voldtægt, hvor hun blev gravid, 
har ernæret sig som natsværmer. 
Hun bliver imidlertid indfanget 
og anbragt i Spindehuset, en slags 
kvindefængsel, hvor gadens løse 

fugle får lov til at arbejde i åre-
vis, og hvor det kun lykkes ganske 
få at undslippe. Mens handlingen 
langsomt arbejder sig hen imod 
slutningen, får man et dybt fasci-
nerende billede af datidens Stock-
holm både blandt samfundets 
bærme og med forskellige intriger 
i de højere luftlag blandt adel og 
tyvagtige embedsmænd. Lad det 
være sagt med det samme, det er 
ikke en roman for sarte sjæle med 
de barske skildringer af ondskab 
og mishandling, men forfatteren, 
der selv er ud af én af Sveriges æld-
ste adelsslægter, har sin research 
i orden, og man kan næsten 
lugte den infame stank fra den 
storby, der ligger langt væk fra 
det skønmaleri, mange ellers har 
af 1700-tallets Stockholm. 1793 er 
en imponerende debut, og at den 
både blev kåret som Årets bog og 
Årets debut i Sverige, er fuldt for-
tjent. Det er historisk nordic noir, 
når det er bedst.

jl@kbhavis.dk

Niklas Natt och Dag

1793

Oversat af Christina Westenholz Bojlén

495 sider. Rosinante


