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MANGE BESØGENDE PÅ BOGFORUM

Dorthe Krogsgaard interviewede forfatterne Malene Ravn, Iben Mondrup og Jesper
Wung-Sung.

Fra DRscenen. Adam Holm, Anne Cortzen, Gitte Løkkegaard og Poul Nesgaard i samtale med Birgithe Kosovic.

Anita Furu, som fik Bogforums debutantpris.

TEKST JANNIK LUNN

Det var fredag den 26. oktober, at tusindvis af læseheste havde
forladt deres startbokse for at begive
sig til den 27. udgave af Bogforum
2018, som for første gang messens historie var henlagt til oktober, vist nok
fordi man ikke i tide havde fået reserveret Bella Center til den normale periode, men allerede nu står det fast, at
næste års Bogforum vil finde sted fra
15.-17. november 2019. Ikke desto mindre blev messen besøgt af det tredjestørste antal nogensinde 33.338. Det
var i øvrigt sjette gang, at bogmessen
blev afholdt i Bella Center på Amager.
Det var sidste års vinder af De
Gyldne Laurbær, forfatteren Merete
Pryds Helle, der var åbningstaler.
Pryds Helle havde til lejligheden
forfattet en morsom novelle, hvor
navnene på flere forfatterkolleger
indgik. Efter åbningstalen gik Gro
Frank Rasmussen, der er formand
for det udvalg, som vælger vinderen
af Bogforums Debutantpris, på scenen. Hun præsenterede de fire shortlistede bøger, der var valgt ud af 32
BOGFORUM

titler, som forlagene havde indstillet. Vinderen, der foruden hæderen
modtager 50.000 kr., blev Anita Furu
med romanen Mit halve liv, som er
udkommet på Forlaget Gladiator. Den
65-årige vinder, hvis roman handler
om hendes farmor, kunne berette, at
hun netop selv femdage tidligere var
blevet farmor.
Derefter var startskuddet gået til
de mere end 1.500 arrangementer
på de mange forskellige scener, som
man finder vej hen til ved at følge de
mange gange, der alle har fået navn
efter kendte bøger, fx Den Stjålne
Vej, Barndommens Gade, Sandalmagerens Gade, Kastaniealéen, Ved Vejen osv..
På årets nye scene Auditoriet var
der en paneldebat om slægtsromaner,
hvor forfatterne Jesper Wung-Sung,
Iben Mondrup og Malene Ravn fortalte om det, at gøre enten sin egen
eller andres familiers historie til litteratur. De talte både om research og
om det, at ændre på virkeligheden.
Både Wung-Sungs og Ravns i øvrigt

meget forskellige romaner begynder
med de kinesere, som i begyndelsen
af 1900-tallet blev udstillet i Tivoli
i København, men med den forskel,
at mens Jesper Wung-Sung skriver
om sine egen bedsteforældre, havde
Malene Ravn fået sin historie fra en
god veninde, og den faldt heldigvis i
god jord hos venindens familie. Som
tidligere år i Bogforum var der direkte radio fra DRscenen, hvor jeg
bl.a. overværede en spændende seance, hvor Birgithe Kosovic debatterede med Anne Cortzen, Adam Holm,
Gitte Løkkegaard og Paul Nesgaard
om sin Erik Scavenius-roman Den inderste fare.
Årets største trækplaster var samtalen mellem Rane Willerslev, Tor
Nørretranders og Svend Brinkman
om deres fælles bog Det, du ikke forstår, gør dig klogere, som fandt sted
lørdag formiddag i Auditoriet, hvor
der er plads til 650 siddende publikummer, og hvor over 300 slet ikke
kom ind. På en af årets nyskabelser,
Ny Scene, som er forbeholdt de lidt

smallere bøger, var der fuldt hus, da
legenden Torben Ulrich var i samtale med Lars Movin om jazz, bold
og buddhisme. En stand, der også var
flot besøgt, var Krimimessens, som
er en slags reklame for Krimimessen i Horsens, der finder sted næste
gang i det gamle statsfængsel omkring påske 2019. På Krimimessens
Forum-stand trak Jesper Stein mange
tilskuere, da han talte om sin spritnye og meget roste roman Solo, der
også er anmeldt i dette nummer af
Københavneravisen.
Når årets Bogforum blev besøgt af
en anelse færre end sidste år, men dog
det tredjestørste nogensinde - målt på
betalende gæster, skyldtes det bl.a.,
at Gymnasiescenen var nedlagt, og
at der derfor var færre gymnasiebørn
om fredagen. Men alt i alt var der udelukkende rosende ord om dette store
fætter- kusinearrangement.
jl@kbhavis.dk
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HERLIGE HELLA

HYGGER OM HVERDAGEN
“STRIKKEDAG. FIND DIN STRIKKEKURV OG SLÅ
NOGLE MASKER OP. STRIK LIDT PÅ MÅ OG FÅ.
FØLES DET IKKE GODT? ER DER NOGEN, DER
TRÆNGER TIL EN SMART PONCHO I GARNRESTER? DET ER DER ALTID NOGEN, DER GØR.
HVIS DET ER FOR OMFATTEDE ET PROJEKT TIL
DIN STRAMME KALENDER, ELLER HVIS DU IKKE
HAR SÅ MEGET GARN, SÅ LAVER DU BARE EN
DUKKEPONCHO. SÅ KAN DU OGSÅ BRUGE DET
GRAN, DER KRADSER. DUKKERNE ER LIGEGLADE.”

TEKST CAMILLE BLOMST

BEDUGGEDE BETROELSER
Hyggesnak eller “fjernsyn på bog” er
en af årets bogtendenser. På Bogforum så man et væld af bøger med
forsider i lyserøde toner, designet til
dem, der kan lide at læse, men er
trætte af krimier med makabre mord
á la RaketMadsen.
Hella Joof og Karen Thisted har sat
hinanden i stævne i en lettere iscenesat tabuknusende snak om alt fra
mødre, fædre, døtre, abort, mindreværd, nedture, sex i en moden alder
kontra sex da man var uerfaren og
ikke kunne sige fra, men gik i seng
med en mand, fordi han så gerne
ville.
Damerne er friske, de er veltalende
og pivåbne også om at tro på og bede
til Gud.
Afskrift af damer, der skrifter

Bag bogen står Gitte Lykkegaard, som
var hele Danmarks milde stemme på
P3’s formiddagsflade “Straks” i starten af 1990’erne og siden har lavet
meget talktv.
“Bryster skal hoppe, når man hikker” har et snaksagligt stemingsunivers, som hvis læser(inden) havde
siddet med i et overrislet “vino-venidet” tapasarrangement, hvor Karen
og Hella var blandt de indbudte.
Produktet er ikke et klassisk
skriftligt journalistiskbehandlet materiale, men afskrift af samtaler mellem to meningsdannere, der kan lide
at tale fortroligt for åben mikrofon.
Samtalebogen har til gengæld fået
lidt ekstra grafikerkærlighed, der er
ofret penge på lækkert papir og de to
kvinder leverer skønne livsstilsbilleder af sig selv fra barndommen og
ungdommen.

Hella Joof fortæller levende og ærligt. Hun kan lidt ekstra med sproget, der skaber billeder i hovedet og
hun tør fremstå hudløs ærlig, næsten
nøgen.
Næsten nøgne kan være usexet

Karen Thisted er en god historefortæller og der er både afsløringer
omkring hendes folketingsfar og en
abort, hun fik med en mand, hun
skulle have holdt på. En fin livsklog
kærlighedshistorie om rørlæggeren,
der ikke var helt fin nok, men blev
styrtende rig.
Desværre holder damerne sig ikke
til anekdoterne, men kommer ud af
en ynkelig tangent, hvor det handler
meget om at en næsten afklædte Karen, der tuder over at hun mangler
penge og Hella (en bestseller forfatter) skal lyncoache hende i at tænke
positivt.
Statistiskbeviseligt findes der kulturforbrugere, som ser TV3 og typen
er trænet i at tåle selvudleverende
og patetiske udkrængninger. Denne
kvindetype kan nok finde fornøjelse
i scenerne kommer ud i ynk uden at
kategorisere bogen som iskold klumpet kærnemælk i cafékaffen.

HELLAS FINURLIGE ALMANAK
Det kan meget let kan ske denne jul,
hvis man er kvinde mellem 35 og 70
år, at der lander to Hella Joof tankefremkaldende hverdagsreflekterende
bøger under juletræet.
“Dage med mildhed, modgang og
mirakler” er en tyk lille bog med en
tekst til hver dag i året og ind i mellem nogle af Hella’s snurrige enkle
enstregs-krussedulletegninger.
Det er en bog, der kan bruges som

mandelgave. Det kan løfte juleaftenstemningen at læse op fra tilfældige
sider og klukke i stedet for at drille
eller æde.
Man kan enten læse bogen fra
ende til anden eller slå op på en dag.
Lige meget, hvordan man griber det
an, så er varen Hella’s helt særlige
tone af på en gang ældgammel og
purung samtidskvinde, der er blevet klogere på livet, siden hun var et
sprødt sexobjekt.
Hun opmuntrer til selvforkælelse,
at man tør være som man er og at
man med selvindsigt og humor kan
nå langt, det er et mantra hun gerne
vil udbrede og hun gør det med sig
selv som eksempel.
Glæd dig over livet

Bogen har et selvhjælpserinde, vi skal
både kigge kærligt ind ad, løfte blikket og se hinanden, lytte til hinanden
og når vi har ondt, skal vi huske, at
der er dyrebar (om os selv) viden bag
smerten.
De 365 dage har overskrifter som
Dommedag, Sjæledag og Leverdag
som er lige over for Ostedag. Dagene
berører hverdagens skærmydsler og
fejringer rundt og mider læseren om,
at vi er i live, ligemeget morgenhumørets farve.
Hella Joof viser med sig selv som
eksempel, at vi alle sammen har huller i moralen, selvretfærdigheden,
selvtilliden og at det kan knibe med
opmærksomheden. Vi har alle sammen forbudte følelser som at fryde
sig, hævne sig eller more sig på andres bekostning.
Bogen åbner for at veninder kan
snakke åbent om både gamle fadæser
eller svære følelser fra hjertekammeret.
cb@kbhavis.dk

Hella Joof og Karen Thisted
Bryster skal hoppe, når man hikker
260 sider, 249 kroner
Politikens forlag

Hella Joof
Dage med mildhed, modgang og mirakler
490 sider, 250 kroner
Gyldendals forlag
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EDGAR ALLAN POE PÅ BOGFORUM

NY UDGIVELSE SÆTTER FOKUS PÅ POES BETYDNING FOR DANSK KULTURLIV

Fra venstre ses illustrator John Kenn Mortensen, formand Torben Carlsen samt Edgar Allan Poe himself.

TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO PER SANDERHAGE

Der er altid nye overraskelser på Bogforum, og i år kunne
man møde selveste Edgar Allan Poe
samt hans detektiv, Dupin, på ”Det
Danske Edgar Allan Poe Selskab”s
stemningsmættede stand, der var
en rekonstruktion af Edgar Allan
Poes arbejdsværelse gennemført
med skrivepult og ravnefjerspen.
Der var kø for at komme til at tale
med Poe selv eller blive fotograferet
med ham og hans detektiv, Dupin.
Sidstnævnte holdt dog kortene tæt
ind til kroppen omkring opklaringen af visse mysterier ”for ikke at
forstyrre læseoplevelsen”.
ANMELDELSE

Inspiration til diverse kunstarter

Imens havde illustrator, John Kenn
Mortensen, travlt med at signere
selskabets nyeste udgivelse, et særnummer af deres medlemsblad,

Malstrømmen, der i denne udgave
er blevet en mindre bog med titlen
”Malstrømmen - Poe og Danmark.”
John Kenn Mortensen har illustreret forsiden, og bogens kapitler har
forskellige skribenter, der hver især
sætter fokus på hvorledes komponister, malere, forfattere, teaterfolk og
filmskabere i Danmark har ladet sig
inspirere af Poe gennem tiden. Forfattere som J.P. Jacobsen og Johannes Jørgensen er f.eks. blandt dem.
Poe er blev flittigt illustreret

Poe var en mangefacetteret kunstner, selvom han mest blev kendt
som opfinder af detektivhistorien.
Som gyserforfatter er han blevet
flittigt illustreret, og her skal særligt fremhæves kunstmaleren, Arild
Rosenkrantz (1870-1964), også fordi
30 af hans højt priste, grusomme

og rædselsvækkende Poe-illustrationer for øjeblikket er udstillede på
Rosenholm Slot, hvor de kan ses
sammen med hans øvrige samling
ved henvendelse til ”Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening”s
formand, Sys Ehlers, sysehlers@privat.dk. Se også Støtteforeningens
hjemmeside www.arss.dk
Det Danske Edgar Allan Poe selskabs udgivelse ”Malstrømmen –
Poe og Danmark”, er yderst interessant, levende og morsom læsning og
med et meget alsidigt udpluk af illustrationer. Bogen bør stå i reolen
hos alle Poe-fans og kan fås gennem
selskabet www.poeselskabet.dk
jra@kbhavis.dk

J.P. Jacobsen, Johannes Jørgensen mfl.
Malstrømmen - Poe og Danmark
Poeselskabet.dk
Illustration: Arild Rosenkrantz’ illustration af
”Mysteriet Marie Roget”
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Da kineseren Lai
Fun kom til København i 1902
og blev udstillet i Tivoli sammen med en trup, der bl.a.
også omfattede Wung Sung,
var der en ung kvinde ved
navn Agnete, der blev så betaget af ham, at de blev kærester og senere gift.
Nu har Malene Ravn skrevet romanen I dine øjne, der
begynder med den hændelse.
Hendes bog er inspireret af
veninden Jette Lehmanns
familiehistorie, som hun har
skrevet med venindens og
hendes fars velsignelse. Hvis
historien virker bekendt, er
det nok fordi, man har læst
Jesper Wung Sungs roman
”En anden gren”, der også begyndte på den samme måde,
men der er imidlertid tale om
to meget forskellige romaner.
Mens ”En anden gren” handler om Jesper Wung Sungs
bedsteforældre, har I dine
øjne Lai Funs søn Erik som
hovedperson.
Lai Fun blev gift med sin
Agnete og de boede i Istedgade lige bag ved værtshuset
Jernstangen. Lai Fun arbejdede som tryllekunstner og
gøgler, og under én af hans
ture rundt i Danmark rendte
han i Aalborg ind i Gudrun,
der tidligere havde født en
datter, som blev bortadopteret. Lai Fun gjorde Gudrun
gravid, men som det havde
været tilfældet, da hun var
gravid med sin datter, blev
hun sendt på diskret ophold i København, hvor hun
fødte en dreng, som kom til
at hedde Erik. Denne dreng
blev, da Lai Fun ikke ville
vedkende sig faderskabet,
sendt til et asyl i Aalborg,
hvor Gudrun søgte arbejde,
så hun kunne være i nærheden af sin søn. Da hun er
blevet gift med Alfred Christensen, henter hun sin søn
hjem, og efter at Alfred har
besværet sig over, at Gudrun

ikke havde forberedt ham på,
at Erik var halvkineser, får de
et fint forhold til hinanden.
Meget bedre end det forhold,
Erik får til sin næste stedfar,
Bernhardt, som Gudrun er
blevet gift med efter skilsmissen fra Alfred.
En barsk historie

I skolen kommer Erik virkelig
til at mærke den tids racisme.
Han bliver kaldt Neser, og han
bliver mobbet, og der er heller
ingen trøst at hente hos Gudruns forældre, hvor specielt faren Jens Peter er flov over, at
hans datter har fået barn med
en kineser. Tidligere har man
læst sig til, at da Agnete ikke
kan få børn, ville hun egentlig
godt have haft Lai Funs søn
boende, men det ville Lai Fun
ikke være med til. En enkelt
gang, da cirkus er i byen, får
Erik et glimt af sin far, uden
at han henvender sig til ham.
Hos Gudrun og Bernhardt
går det ad helvede til med
druk og pengemangel, og da
de må flytte ind i barakkerne
under mere kummerlige forhold, opfordrer Gudrun sin
søn til at stjæle brænde, så
de kan holde de gammeldags komfurer i gang. Erik
finder i stedet på at hente
høvlspåner i snedkeriet, som
han også sælger til andre,
men Bernhardt kræver en
krone for hver sæk, Erik sælger. Til sin konfirmation får
Erik ikke gaver som de andre
børn, men han bliver sendt
ud at tjene på en gård, inden
han gennem sin moster kommer til København, hvor han
kommer til at bo på et lærlingehjem og får plads som
elektrikerlærling. Han møder Kirsten, som han bliver
gift med og de får datteren
Nete - Nete, som kammeraterne kalder for Japse på
grund af hendes sorte hår.
Senere bliver Nete mor til Andreas. I 1964, da Erik har fået

sit eget installatørfirma, hvor
Kirsten passer telefonen, ringer Agnete for at få Erik på
besøg, og hun fortæller, at
hendes mand er meget syg,
men Erik beslutter at sende
en af svendene, da han hører
adressen i Istedgade. I 1993
er de tilbage i Aalborg, hvor
de rydder op i Gudruns lejlighed, efter hun er død. Her
finder de alle de breve, som
Agnete skrev til Gudrun i sin
tid. I 1999 ligger Kirsten på
sit dødsleje, og her fortæller
hun Nete om hendes farmor
og farfar. I 2001 planlægger
Nete en rejse til Kina med
Erik og Andreas, men Erik
hopper fra i sidste øjeblik,
og han giver i stedet Nete et
brev med.
I et efterskrift fortæller
Malene Ravn om romanens
tilblivelse, og om virkelighedens Poul Erik ville bryde sig
om at læse den, og hun slutter med at sige, at det er en
roman, fuld af digt og sandheder.
Som sagt er romanen meget forskellig fra Jesper Wung
Sungs, og det er en gribende
fortælling om et menneske,
der voksede op med den tids
racisme, og som beslutter ikke
at se tilbage, men at se fremad
og skabe sit eget liv.
jl@kbhavis.dk

Borsalino, Mayser, Stetson,
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,
Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker,
Salon & Splendid.
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30
Lørdag: 11:00 - 15:00
Søndag: Lukket

Malene Ravn
I dine øjne
480 sider. Gyldendal

Købmagergade 5
1150 København K
3313 6270
info@petitgas.dk
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GRØNLANDSK NOIR

MED RØDDER TIL
ANDEN VERDENSKRIG

TEKST JANNIK LUNN

I sin tredje Sika
Haslund krimi Skibet fra Isfjorden har Nina von Staffeldt skabt et spændende og
fascinerende plot, der har
rødder tilbage til begivenheder, som fandt sted under
Anden Verdenskrig.
ANMELDELSE

FORRYGENDE

DEBUTKRIMI
TEKST JANNIK LUNN

Ashley Dyers
Splinter i blodet begynder i Liverpool, da kriminalassistent
Ruth Lake finder sin chef Greg
Carver bevidstløs og skudt.
Carver er dybt alkoholiseret,
og Ruth Lake sletter samtlige
spor i lejligheden samt den pistol, som Carver er skudt med,
hvorefter hun låser sig ud.
ANBEFALING

Jagten på en seriemorder

Både Lake og Carver er i gang
med én af de største sager i
årevis, hvor en seriemorder
allerede har slået flere unge
kvinder ihjel. Fælles for alle
ofrene er, at de er placeret
i egne omgivelser, og deres
kroppe er dækket med tatoveringer, foretaget med en torn,
hvorfor seriemorderen bliver
betegnet som Tornemorderen. Carver var så langt inde
i efterforskningen, at han
havde nedfældet sine optegnelser, men dem tager Ruth
Lake med, inden hun ringer
efter sine kolleger i politiet.
Mens Ruth skjuler, hvad hun
har taget med, befinder Carver sig på hospitalet, hvor lægerne forsøger at få ham rask
igen.
Kender ofrenes hemmeligheder?

Så er morderen endnu en gang

på spil, og denne gang er det
en kvinde, der er klædt ud
som Greg Carvers kone. Fælles
for seriemorderens fem første
ofre er, at der er tale om unge
kvinder, der har blækudtrædninger i forbindelse med de
mere eller mindre symbolske
tatoveringer, og at de torne,
morderen har benyttet, har
resulteret i en giftig, dødelig
infektion i sårene. Morderen
har sandsynligvis også kendt
til sine ofres hemmeligheder.
Da ét af ofrene har deltaget i
en clairvoyant seance, får politiet assistance fra eksperter
på dette område, og de finder
ud af, at Kara Grogan, der er
én af de myrdede, blev bortvist fra netop denne forestilling, og de finder frem til overvågningsfilm, der måske kan
vise, hvor Kara forsvandt hen
bagefter.

derens ofre. Da Ruth Lake til
sidst forsvinder og måske er
kidnappet af seriemorderen,
går en hæsblæsende jagt med
Carver i spidsen i gang for at
finde hende, inden hun skal
blive Tornemorderens næste
offer. Der er spænding i resten
af romanen inden den meget
overraskende dramatiske slutning. Ashley Duer, som vist er
debutant, har skruet en uhyre
spændende historie sammen,
og Splinter i blodet er efter
min mening nok årets bedste
thriller. Så læs den!
jl@kbhavis.dk

Overraskende slutning

Da den meget sexfikserede
forretningskvinde, Adela Faraday bliver myrdet efter en
affære med Greg Carver, kommer han igen i politiets søgelys, men Adela, der benytter
flere navne, har også haft affærer med adskillige andre,
men politiet regner dog med,
at også hun er én af Tornemor-

Hemmelige vejrstationer

Det hele begynder i den
lille nedlagte bygd Kangeq
uden for Nuuk, hvor et hus
nedbrænder, og hvor Thyge
Høyer-Larsen, der er gudfar
til Sika omkommer. Thyge,
der var professor ved Grønlands Universitet, skulle
som forsker have talt på
en konference på Hotel Artic i Ilulissat om Grønland
under Anden Verdenskrig,
bl.a. om nazisternes hemmelige vejrstationer i Hansa
Bugt og på Shannon Ø. Sika
havde gennem sit arbejde i
Go Greenland været med til
at arrangere konferencen,
og hun havde set hen til at
tale med sin gudfar, men det
kom branden så i vejen for.
Næsten samtidig sker der et
indbrud på kirkekontoret i
Ilulissat, hvor tyvene stjæler og brænder gamle bøger
og protokoller. Og journalisten Thormod Gislasson,
der dækker både branden og
tyveriet, kommer på sporet
af nogle interessante sammenhænge, mens en retsmediciner finder ud af, at
Thyge allerede var død, da
branden brød ud.

ven. Da Thormod har fået
øje på den gamle ubådshistorie og diskuteret den med
Sika, for at finde ud af, om
der er tråde op til de nutidige begivenheder, beslutter
de at rette henvendelse til
den tyske professor dr. K.W.
Rolffbach, der havde et tæt
samarbejde med Thyge Høyer-Larsen, men kun for at få
oplyst, at Rolffbach er druknet i sit badekar, og at politiet betragter ulykken som
mord. Jo mere Sika og Thormod graver i den gamle historie om ubådene, jo mere
klart bliver det, at der var
tale om et hemmeligt togt,
Operation Guldlok, og snart
er både Sika og Thormod i
yderste livsfare, og så skal
der ikke røbes mere, men
hamrende spændende er det
– lige til sidste punktum. I
sit efterskrift fortæller Nina
von Staffeldt, at meget af
handlingen tager udgangspunkt i virkelige hændelser,
men at det hele er krydret
med hendes fantasi. Men –
læs den – man er i fornemt
selskab med Sika Haslund.
jl@kbhavis.dk

Operation Guldlok

Ashley Dyer
Splinter i blodet
Oversat af Ninna Brenøe
380 sider. Klim

Mellem de nutidige kapitler
bliver læserne gjort bekendt
med en befaling fra august
1944, hvor general Dönitz
sender to ubåde afsted mod
Grønland fra Wilhelmsha-

Nina von Staffeldt
Skibet i Isfjorden
327 sider. Milik
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VIRKELIGHEDENS OLSEN-BANDEN

I FINURLIG KRIMI

TEKST JANNIK LUNN

Helge Milos krimi Mareridtet foregår i den lille fynske by Næsborg, og den handler om en bande,
der inspireret af mange film kalder
sig Olsen-banden. Forskellen er bare,
at denne Olsen-bande skiller sig ud
fra de hyggelige film-forbilleder ved
at være mere kyniske og voldelige.
ANMELDELSE

Klodset bankrøveri

For at få penge til den store forbrydelse, de planlægger, begår de et
bankrøveri, der går grueligt galt. De
to bankrøvere var iført civilt tøj og
bar hættetrøjer, mens den tredje var
i en politiuniform, og han satte gule
tapes op mellem bygningen og flugtbilen, hvorefter han stillede sig op og
ventede på sine kammerater. Inde i
banken hævede den ene hættemaskerede røver sin pistol og skød uden
videre den kvindelige kasserer i ansigtet, hvorefter hun faldt død om på
stedet. På vej ud af banken med en sæk
i hånden stødte den ene røver ind i en
ung mand, Daniel Mosdal, og da han
i faldet greb fat i den anden maskerede røver, så han til sin overraskelse,
at det var en kvinde. Heldigvis tabte
kvinden sin revolver, så Daniel undgik
at blive skudt, inden røverne forsvandt
med den uniformerede medgerningsmand ved rattet. Politiet rekvirerede
straks assistance fra Rigspolitiet i Kø-

benhavn, og kriminalkommissær Johannes Harding hastede til Næsborg
sammen med sin stab, hvor han blev
præsenteret for den smukke 42-årige
politimester Inge Lise Slotshave, og
hendes sekretær Gladys Smith.
De tre medlemmer af virkelighedens Olsen-bande kaldte sig Egon,
Yvonne og Benny, og netop Yvonne
var ny og havde afløst det tidligere
medlem Kjeld, der havde fået kolde
fødder efter det forrige kup. Politiet
havde ret hurtigt spottet den stjålne
politibil, som var parkeret ved havnen, hvor bankrøverne først var flygtet i en motorbåd for at fortsætte i
en sejlbåd. Da det bliver klart for
Olsen-banden, at Daniel Mosdal har
set Yvonne under flugten, og Daniels
navn havde figureret i Ekstrabladet,
påtager Yvonne sig at skaffe vidnet
Daniel af vejen. Og da bankrøveriet
er planlagt i mindste detalje, må der
have været en insider involveret. Pilen peger straks på en Jan Taulund,
der en måned tidligere var blevet fyret fra banken, og da politiet afhører
hans hustru, fortæller hun, at han
havde en kammerat, der hed Benny,
og at han vist havde en affære med
den kvindelige kasserer, som blev
skudt under røveriet. Kort tid efter
bliver vidnet Daniel myrdet, og da
Jan Taulund naturligvis skulle have

sin del af udbyttet, var han også et
oplagt offer.
Et hav af tråde

Imidlertid var hele grunden til bankrøveriet, at banden skulle bruge penge
til deres hovedforbrydelse, nemlig kidnapningen af pigen Annie Jantzen,
som gerne skulle byttes for en løsesum
på 3 millioner kroner. Hun er datter af
Næsborgs matador, Frantz Jantzen, der
arvede byens store arbejdsplads Kraner Consolidated fra sin far. Da virksomheder har likviditetsproblemer,
har et udenlandsk foretagende budt
på virksomheden, så et salg vil gøre
Jantzen i stand til at betale løsesummen. Mens politiet har sin egen opskrift på, hvordan sagen skal håndteres, har faren, den velhavende Frantz
Jantzen, sin idé om, hvordan han skal
få datteren tilbage. Som læser følger
man sideløbende Olsen-bandens arbejde med at skjule den lille pige, og
hvordan de bærer sig ad med, at forældrene hele tiden har telefonkontakt
til Annie, så de er klar over, at hun
stadig er i live. Familien Jantzen er
en virkelig dysfunktionel familie, så
man hører samtidigt, hvordan Jantzens hustru, den liderlige Henriette,
har et forhold til gigoloen Robert, der
går en gruelig skæbne i møde. Altså er
der mange tråde, som skal redes ud,

inden politiet får løst kidnapningsaffæren, og desuden får man et indblik
i Johannes Hardings forelskelse i den
smukke politimester, Inge Lise, der ellers er lykkeligt gift. Hvis det lyder indviklet, er det ganske rigtigt, men der er
drøn på til den bitre ende i denne ganske underholdende tju-bang-krimi.
Forfatteren, der under krigen var medlem af Churchill-banden, har tidligere
skrevet en – efter min mening ikke
særlig vellykket erindringsbog, så
man kan sige, at han er sluppet betydeligt bedre fra denne krimi, der er
hans skønlitterære debut.
jl@kbhavis.dk

Helge Milo
Mareridtet
419 sider. Skriveforlaget
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ØL ER GODT

– OGSÅ I BOGFORM

HERLIG LILLE ROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Til trods for at der stadig
er lang tid til jul, kan man jo godt begynde at forberede sig på højtiden, og
det kan man fx gøre ved at læse Julens
øl, som er skrevet af oldermanden for
Danske Ølpublicisters Laug, Carsten
Berthelsen.
Denne udgave af værket er tredje
version, og allerede i forordet præciserer Berthelsen forskellen på juleøl
og julebryg. Juleøl er den svagere udgave, og med al respekt for nisseøl
og det søde hvidtøl omhandler denne
bog (næsten) kun de alkoholstærke
sorter. Her kommer forfatteren også
ind på den ændring, som er sket i vores drikkevaner. Tidligere drak man
pilsnerøl eller stærkere undergærede
sorter året rundt, kun afbrudt af påskebryg og visse steder pinsebryg og
så lidt julebryg, når året gik på hæld.
I dag drikker vi både undergærede
og de ofte stærkere overgærede øl
hele året. Foruden at fortælle om juleøllets historie, bliver man indviet i
hvor, og hvordan det bliver brygget.
Og så er der tips om, hvilken slags julemad, de forskellige typer egner sig
til, hvis ikke, som Berthelsen skriver,
de egner sig bedre til en stille stund
i lænestolen.
ANMELDELSE

ales, dubbel, tripel og quadrupel, og
her skal det nævnes, at Carsten Berthelsen i 2015 blev udråbt til Kroneridder af kong Philippe af Belgien for
sin indsats for belgisk øl og kultur. Naturligvis indeholder Julens øl også en
julekalender, som bygger på Natholdets julekalender 2017, hvor man når
hele vejen rundt i øllets underfulde
verden fra det søde til det syrlige, fra
det røgede til det bitre, fra det meget
alkoholstærke til det relativt svage, fra
vintage til lagerfadet, fra lyst til mørkt,
fra tøndemodnet til frisktappet.
Denne fine, velskrevne og til tider
vittige udgivelse er gennemillustreret med farvebilleder, og den er en
glimrende forberedelse til en festlig
december måned.
jl@kbhavis.dk

OM EN SLAGS
ANTI-HELTINDE
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Anne-Sophie Lunding-Sø-

rensens Happy family er en efterfølger til Happy ending, der havde den
40-årige, kronisk arbejdssky og svært
overvægtige Elvira Gregersen som hovedperson.
Elviras tidligere narkoafhængige
tvillingebror, som forældrene så vittigt har døbt Sixten, er også med i
den nye roman. Elvira, der tidligere
har fungeret som telefondame på et
bordel, er nu startet for sig selv i en
lejlighed i Glostrup, hvor flere af de
prostituerede, der var i stald hos Køster (et ualmindeligt dumt svin), har
valgt at følge Elvira. De skal nøjes
med at betale husleje og ellers må de
selv beholde, hvad de tjener på deres
ydelser. Det vil Køster imidlertid ikke
acceptere, han vil dels have den protokol tilbage, som Elvira har hugget,
og dels vil han have en overgangssum for hver af de kvinder, som har
fulgt Elvira.

Naturligvis får vi også en julekalender

Elviras dagligdag

Man bliver heller ikke snydt for en
række gode opskrifter på dejlig julemad med øl og til øl. Da det jo for øl-entusiaster også er en slags lærebog til
øllets forunderlige verden, slutter bogen med et ølleksikon, hvor man får
forklaret alle de fagudtryk, der dukker op undervejs. Specielt er der oplysninger om de belgisk-inspirerede

Mens Elvira kommer i stand med sit
nye etablissement, møder hun en dag
en kinesisk dreng, Bao, der har levet
en slavelignende tilværelse på en restaurant hos en indvandret kinesisk
restauratør. Bao flytter ind hos Elvira,
og hun låner penge af ham, så hun
har til indretningen af sit glædeshus.
Indimellem plejer hun forholdet til sin

Carsten Berthelsen
Julens øl
160 sider.
Gads Forlag

kæreste, og hun går desuden til psykolog, da hendes sagsbehandler gerne vil
have hende tilbage på arbejdsmarkedet. Elviras dagligdag går bl.a. med at
forhindre, at Køster blander sig i hendes nye liv, og desuden forsøger Elvira
at hjælpe Bao med at finde sin bror,
der også bliver udnyttet af noget, der
minder om en kinesisk mafia.
Det er en uhyre velskrevet og underholdende lille roman, og jeg håber at
finde frem til forgængeren Happy ending, som jeg ikke har læst, og kommer
den endnu en fortsættelse om Elvira,
så vil jeg glæde mig til den.
jl@kbhavis.dk

Anne-Sophie Lunding-Sørensen
Happy family
213 sider
Gyldendal
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MEDRIVENDE NOVELLER

FRA LEIF DAVIDSEN

JESPER STEIN OVERGÅR SIG SELV

I EN NY FREMRAGENDE

SPÆNDINGSROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Efter nogle tragiske familiære problemer har Axel Steen forladt
politiet, og i Jesper Steins nye spændingsroman Solo er Axel i stedet blevet sikkerhedschef i en international
investeringsbank, Zorn Investments.
ANMELDELSE

TEKST JANNIK LUNN

Normalt er de fleste af
Leif Davidsens romaner i kategorien
spænding eller krimi, mens hans nyeste udgivelse Tag ikke imod en pølse
i Moskva – og andre historier er en
novellesamling, der skildrer en række
mennesker rundt om i verden, som befinder sig et afgørende sted i deres liv.
Når jeg alligevel tager den med under krimier, er det fordi et par af novellerne direkte handler om forbrydelser. Fx den første, ”Formørkelse”,
hvor en bankdirektør, Peter Carlson,
der ofte optræder i tv som finansekspert, er på rejse i USA sammen med
sin hustru. Her møder de studieværten Anja Olivia Berg, der er tilknyttet
én af TV2s lokalkanaler, og hende er
Carlson fuldstændig forgabt i. Anja
er sammen med en veninde rundt i
USA i en autocamper. Hvordan Peter
Carlsons forgabelse i Anja får frygtelige konsekvenser, må man læse sig til.
På samme måde som novellen
”Hotel Bart havde ikke internet”, der
foregår i Paris, også får fatale følger
for ludomanen Henrik Holm. Han
er på flugt fra et par rockere, der
gerne vil have de penge tilbage, som
Holm har lånt. Skildringen af hvordan Holm spiller skak med hotellets
gamle portier, til trods for, at de ikke
taler samme sprog, er rørende, og slutningen på novellen er ganske overraskende. Endelig i den kriminelle afdeling af historierne er der novellen
”Signes julegave” om en mand, der
ANMELDELSE

helst vil skjule for sin gravide hustru,
at han har indledt en korrespondance
med en sexet kvinde på en datingside.
Også den novelle udvikler sig dramatisk. I de øvrige noveller kommer læserne vidt omkring til så fjerne steder som fx Påskeøen, Tokyo, Vietnam,
Hawaii og naturligvis Moskva. Leif
Davidsen tryllebinder sin læser med
disse ti medrivende noveller, og som
sagt er det ikke udelukkende kriminalnoveller.
jl@kbhavis.dk

Involveret i drabssag

I sit nye job bliver han tvunget til at
fyre en betroet medarbejder i banken, Asger Birk, der har svindlet for
et større beløb. På nogenlunde samme
tid bliver den unge indvandrer Abdel El-Hassan, kaldet Hashan, fundet knivdræbt i en kælder under Urbanplanen på Amager. Mordet bliver
en sag for Axels gamle kollega Vicki
Thomsen, og da ingen i bandemiljøet
vil tale med politiet, henvender hun
sig til Axel Steen, som den myrdede i
sin tid havde en hemmelig kontakt til.
På den måde bliver han også involveret i den sag til hans hustru Cecilies
store fortrydelse. Dog siger han nej til
direkte at genindtræde i korpset, men
han trækker dog også på gamle kollegers velvilje og hjælp i sit nye embede.
Politiet mistænker på et tidspunkt Ahmeds fætter Aziz, der er gift med Ahmeds tidligere kone Leyla, for at stå
bag drabet, og da Ahmed på et tidspunkt har været i Syrien for at kæmpe,
bliver PET også interesseret i sagen.

ihjel. Spørgsmålet er, om den fyrede
Asger Birk har noget med bortførelsen at gøre, og i den forbindelse finder
Axel ud af, at Birk har stjålet sin identitet fra en anden Syrienskriger, der
omkom nogle år tidligere, og pludselig
er der en form for sammenhæng mellem kidnapningsaffæren og mordet på
Ahmed. Axel Steen kommer langt omkring i sit opklaringsarbejde, og hans
ønske om at retfærdigheden skal ske
fyldest, gør, at han kommer til at svigte
sin familie, nu hvor han ellers var begyndt på en mere sundt liv uden sprut
og sjov tobak. Dramaet fortsætter indtil en forrygende slutning, hvor meget
falder på plads. Solo er én af de bedste spændingsromaner, jeg længe har
læst, og med den placerer Jesper Stein
sig helt oppe i spidsen af den danske
krimi-superliga!
jl@kbhavis.dk

Er der en sammenhæng?

Leif Davidsen
Tag ikke imod en pølse i Moskva
282 sider
Lindhardt og Ringhof

Og næsten samtidig bliver den ene
af hans chefers hustru Beatrice Zorn
kidnappet, og Mikael Zorn bliver afkrævet en løsesum på 250.000 euro,
hvis han vil se sin kone i live, og bortførerne siger desuden, at hvis politiet
bliver indblandet, vil hun blive slået

Jesper Stein
Solo
406 sider
Politikens Forlag

