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Morten
Hesseldahl
Har siden 2007 udgivet fem
spændingsromaner, og man
kan håbe, at kampen med kulisser og krukker på Kongens
Nytorv ikke æder al hans tid.

LINDHARDT OG RINGHOF

ESPEGARE
Et generationsportræt af Jan Thielke
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MED VENLIG

HILSEN

FRA FORFATTEREN
JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

bestseller-leverandørerne ofrer en time ved
en hel del af dem indeholde bøger – og nogle et bord i butikken, så publikum kan se og
af dem er forsynet med en hilsen fra forfat- møde giraffen.
At fænomenet er internationalt viser
teren. På Bogforum stod folk i kø for at få
en autograf i de netop indkøbte biografier; denne notits fra branchebladet BogMarkeMette Fugl, Jussi Adler-Olsen, Ghita Nørby og det med Politiken som kilde:
Lise Nørgaard var blandt de mest travle pen”Det amerikanske forlag Barnes & Nobles
har bedt 100 forfattere om
nesvingere.
hver at signere 5.000 bøger for
Der er et element af magi
at hjælpe salget af printbøger.
i ritualet. Læserne får 20Det drejer sig om Donna Tartt,
30 sekunder af de berømte
David Mitchell, Dan Brown,
forfatteres opmærksomhed,
E.L. James, Jeff Kinney og
og bogen tilføres et strejf af JA, DET ER HÅRDT ARHilary Clinton.”
skribenternes sjæl. Nogle BEJDE AT SVINGE PENNEN
Ja, det er hårdt arbejde at
samler på dedikationer, og 5.000 GANGE, OG FORHÅsvinge pennen 5.000 gange,
enhver antikvarboghandler BENTLIG SNYDER DE IKKE
og forhåbentlig snyder de ikke
kan bekræfte, at et signeret VED AT LADE EN ASSIved at lade en assistent begå
eksemplar er mere værd, STENT BEGÅ LEGALT DOlegalt dokumentfalsk.
især hvis der er tale om et KUMENTFALSK.
Selv har jeg dekoreret tallidt længere og mere personligt budskab.
rige eksemplarer af mine bøNej, det er hverken krukger med min fyldepen, og der
keri eller snobberi. At hånden og ånden har er en glæde ved at kunne opfylde ønsket og
rørt ved bogen gør den til noget særligt, også gøre det lidt personligt. Og i min bogsamling
selv om det bare er et hurtigt navnetræk. Man er der en hel del signerede bind, og de betyder
kunne kalde det en pagt mellem forfatter og noget særligt for mig.
God bogjul!
læser.
Vakse boghandlere sørger da også for, at
INDLEDNING Når pakkerne åbnes juleaften, vil

VIND
ÅRETS

SVIKMØLLE
Lindhardt & Ringhof
og Københavneravisen
sætter 10 eksemplarer
af Svikmøllen på højkant.
Jubilæumsudgaven af det
uundværlige og traditionsrige
satirehæfte er i topform.
Få et godt grin og bliv mindet
om årets pinligste personager,
pampere, pinger, pengepugere
og politikere.
Send besvarelsen til:
kbh@kbhavis.dk inden den
15. december og deltag
i lodtrækningen.

Spørgsmål:
Hvor mange gange
er Svikmøllen udkommet?

A: 37
B: 100
C: 7
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NÅR ØJET

SKUER
DE LIFLIGSTE
DRUER

Hvis man kender forskel på druesorterne og ved, hvor de er dyrket,
kan man tegne sit indre vinkort og koncentrere sig om det, man
bedst kan lide at drikke. Så enkelt er det grundlæggende budskab
i ”Værd at vide om vin”, der netop er udkommet.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Nana Wad er et strålende bevis på, at man
not Noir omsat til hindbær og jordbær og rosenikke behøver være mand for at have forstand på blade, alt arrangeret så kunstnerisk og med antikvin. Den københavnske sommerlier, der blev op- viteter som staffage, at det minder om malerkunst.
lært hos Kjær & Sommerfeldt i Gammel Mønt og nu Samtlige druesorter er fotograferet med frugter,
holder foredrag og arbejder som konsulent, udgav grøntsager og rekvisitter på en måde, der ikke er
for to år siden ”Kend din vin, kvinde”, en håndsræk- set før. Steen Tronsgaards billeder er komponeret
ning til dem, der bliver forlegne i butikken eller på med elegance og vid, og med dem på nethinden
forstår man mere af de enkelte
restauranten og overlader valget af
druesorters sjæl.
vin til deres mand.
Vineksperten formår at forHer er fortsættelsen, og selv
om især illustrationerne har et lymidle sin viden om vin, så alle
kan være med, og den lystige let
risk feminint præg, kan også de
REJSEN SLUTTER MED EN
læste tekst er inspirerende og opvinkloge få stort udbytte.
Verdens mest anvendelige hvid- HYLDEST TIL CHAMPAGNE
muntrer til at nyde det, Nana Wad
poetisk kalder trylledrikken. Hun
vinsdrue er Chardonnay, og der OG ET VELMENT RÅD: EN
er gavmild og glad: Elsker man
findes en halv snes flere, som det GOD CREMANT KAN VÆRE
MERE VÆRD END EN KEvin minder det om ægte kærliger værd at kunne skelne imellem.
Kongen af de blå druer, grund- DELIG CHAMPAGNE. ”HAR
hed. Men lad være med at drikke
for meget, det bliver man fuld, fed
laget for røde vine, er Cabernet Sau- DU 200 KR. TIL EN FLASKE
og usund af.
vignon. Dens karakteristiske egen- CHAMPAGNE, VIL DU OFTE
Rejsen slutter med en hyldest til
skaber er visualiseret i et smukt FÅ MERE KVALITET FOR
champagne og et velment råd: En
belyst og arrangeret foto med sol- PENGENE VED AT KØBE
god cremant kan være mere værd
bær, peberkorn, en cigarkasse og EN CRÉMANT DE BOURend en kedelig champagne. ”Har
en høj hat! På samme måde er Pi- GOGNE”.

du 200 kr. til en flaske champagne, vil du ofte få
mere kvalitet for pengene ved at købe en crémant
de bourgogne”.
Man er i dionysisk selskab med Nana Wad, og
hvis hun holder en vinaften i nærheden af, hvor
man bor, skal man ikke snyde sig selv for at opleve
hendes passionerede hyldest til ”frugtjuice, der kort
fortalt er gæret. Gået i forrådnelse”.
jalu@kbhavis.dk

Nana Wad
Værd at vide om vin
190 sider – 299 kr.
Lindhardt & Ringhof
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BONDEKNØS OG
NYHAVNSKNÆGT
Det danske bogmarked er rigt på beretninger fra anden verdenskrig.
De beskriver voksne menneskers erfaringer
og oplevelser.
”Radioen der forsvandt i Madum Sø” handler om to 11-årige drenges liv og drømme under
anden verdenskrig.
På basis af en jysk drengs tilværelse på en
lille gård uden for Skørping og en københavnerdrengs liv i en lejlighed tæt ved Nyhavn er der
her spundet en både naiv og rørende historie.
Københavnerdrengens polerede overflade får
alvorlige skrammer af skydende Gestapo-folk og
bragende sabotager. Den jyske dreng imponerer
ved sit ligefremme og jævne syn på udviklingen,
der præges af en stor tysk militærforlægning tæt
ved hans bolig.
I sommerferierne i 1943 og 1944 flettes drengenes højst forskellige liv sammen ved et tilfælde,
medens krigen ændrer Danmarks historie for altid.
Nysgerrighed fører til, at drengene en nat i
juli 1943 overværer en våbennedkastning ved
Madum Sø. Fra deres skjul ser de måbende et
kæmpestort bombefly kaste sin last ned til de
ventende modstandsfolk.
I bogens anden del er der gået 40 år.
Den ene af de to – nu modne mænd – har
læst historikeren Jørgen Hæstrups beretning om

netop den nedkastning de overværede, og hvordan en radio, der var med i nedkastningen, aldrig blev fundet.
Dette bliver startsignalet til en eftersøgning
på bunden af Madum Sø – en operation, der med
krimi-spænding fører til et uventet resultat.
Hvad der startede som en leg ændres nu til
en drøm og får endelig en bitter eftersmag, udløst af den daværende stedlige befolknings frygt,
ligegyldighed, uforstand og svigt. Den bitre eftersmag bliver tydelig, når man tænker på de
hundreder af mænd, der i England og her i landet forgæves satte livet på spil for at etablere den
vigtige radiokommunikation mellem den jyske
modstandsbevægelse og England.
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En sandfærdig beretning fra besættelsestiden
om »Radioen der forsvandt i Madum Sø«
og om, hvordan de samme to drenge 40 år
senere opklarer mysteriet.

ISBN 978-87-997307-0-4

HANS ELFELT BONNESEN: RADIOEN DER FORSVANDT....

Det er midt i den hede sommer 1943 –
skjult i en nordjysk skov finder to drenge
en engelsk uniform –
Ved et tilfælde kommer de en nat til at
overvære, hvordan et engelsk fly nedkaster
både agenter og materiel...
En pakke falder i søen...
Hvad indeholder den?...
Hvor blev den af?

Radioen der forsvandt
i Madum Sø
Hans Elfelt Bonnesen

En sandfærdig
dansk historie fra
2. verdenskrig
SCAN-ELFELT FORLAG

Hans Elfelt Bonnesen
”Radioen der forsvandt
i Madum Sø”.
Scan-Elfelt Forlag, Birkerød.
210 sider 199 kr.

KØBENHAVNSK MAGI
AF RUNE ADELVARD
Netop nu rammer den morsomme men
også alvorlige digtsamling Copenhagen by poetry
boghandlerne i København. Digteren Rune Adelvard har debut med en samling danske digte om
København.
”Jeg har længe drømt om, at skrive digte om de
magiske steder, der gør København til København
trods tidens tand,” fortæller Rune Adelvard, der har
skrevet digtene hen over vinteren og hele foråret.
Han siger, at det lidt er som om, at man pludselig
kan gå en tur med Struensee, Christian den 4. eller den vanvittige pirat Norcross og se, hvor de har
sat deres fingeraftryk på hovedstaden.
”Det er en meget spøjs fornemmelse pludselig at
kunne forstå byens kringelkroge og særlige steder,”
siger Rune Adelvard; ” Man kommer simpelthen
til at holde mere af byen.”
Skriverierne er blevet til både morsomme, højstemte og mere alvorlige digte om København.
”Jeg har både har researchet på location og dykket ned i biografier og historiebøger for at finde
de saftige og underfundige fortællinger om hovedstaden,” siger Rune Adelvard, der har boet nær
Østre Anlæg i otte år. Blandt andet har han ladet
sig inspirere af den lune PH og den underfundige
OMTALE

digter-journalist Ærbødigst aliasViggo Barfoed til
at skrive digte om Den lille Havfrue, Rundetårns
historiske betydning og om Nyhavns charme.
Ambitionen har været at give folk nogle fortællinger de kan identificere sig med, så de får lyst
til at kende byen bedre.
”Jeg er selv blevet overrasket flere gange og håber
Copenhagen by poetry giver lyst til at møde byens
overraskende sider. Jeg tror det er lykkedes. Tilbagemeldingerne, når jeg har læst op, tyder på det,”
siger Rune Adelvard.
Nogle strofer fra digtet
Tjener, et stykke med Nyhavn
Tjener!
Et bord til fire, skjorteærmer og udsigt til havneromantik.
Skibe der svajer, klukkende krusninger og kælen
klarinet.
Latter, bolværk og master, de nærmeste samlet
om bordet.
Solskin!
Øl, der lyser og perler af humle og hvede.
Må jeg bede om et stykke med Nyhavn

Af Rune Adelvard.
Copenhagen by Poetry
Udgivet af Selskabet af 11. maj 2013
Fås hos flere boghandlere.
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Jan Stage,
medskyldig i mord
Højspændt thriller med afsæt i den rå virkelighed

TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Findes der retfærdig terror? Er en slags
modbydeligheder finere end andre, fordi de tjener et højere formål? Stort set alle er enige om, at
modstandskampen i Danmark under den tyske besættelse var rigtig, og at partisanerne var helte, når
de saboterede fabrikker og likviderede stikkere. De
meningsdannere, der i den censurerede presse og
radio fordømte frihedskæmperne som terrorister,
fik bagefter deres straf.
Morten Hesseldahls roman ”Ernestos Hænder”
er udover at være superspændende og opfylde alle
de krav, man kan stille til en thriller, også et indlæg i den diskussion, som blussede voldsomt op lige
efter udgivelsen. Journalisten Lasse Ellegaard fik
på puklen, fordi han i Information skrev, at han
som Jan Stages gode ven kendte den historie, der er
romanens omdrejningspunkt. For 40 år siden deltog Stage i terroristen Monika Ertls hævnmord på
diktaturstaten Bolivias efterretningschef, Roberto
Quintanilla Pereira, der havde beordret drabet på
hendes kæreste, Fidel Castros våbenbroder Ernesto
Che Guevara, og forlangt, at hans hænder skulle
skæres af. Monika Ertl opsøgte Pereira, der nu var
konsul i Hamburg, og skød ham med koldt blod.
På gaden ventede Jan Stage i sin røde sportsvogn
og bragte Monika Ertl i sikkerhed.
Jan Stage fortalte flere gange Lasse Ellegaard
om sin medskyld, og Ellegaard blev i flere aviser
og på TV angrebet for, at han ikke havde meldt

Jan Stage til politiet, men sådan gør man vel ikke,
når en god kammerat betror sig. Også Morten Hesseldahl, der var Jan Stages forlægger og heller ikke
ringede til 1448, har fået beretningen af ham og
har omsat dramaet til en velskrevet roman, der
holder tempoet hele vejen. I et efterord understreger Hesseldahl, at der er tale om fiktion, men at
den har rod i noget, der ifølge flere kilder virkelig
er foregået for 40 år siden.
Hvis man som denne signatur har kendt og
samarbejdet med Jan Stage, da han var på Information, nikker man genkendende til portrættet af
den frygtløse mand, der var glad for kvinder og
spiritus, og som fra verdens brændpunkter skrev
personligt oplevede reportager. Måske indeholdt de
en dosis digterisk frihed, men de var værd at læse,
og ungkommunisten Stage oplevede mere end de
fleste som øjenvidne til og kurér for Fidel Castros
revolutionære Cuba.
Jan Stage døde i 2003, og dramaet begynder på
dødslejet. Den egentlige hovedperson er forlagsredaktøren Jakob Mimer på Bjarnhofs Forlag, hvilket tilsigtet rimer på Lindhardt & Ringhof, hvor
Hesseldahl i en årrække var litterær direktør. Sidehandlingen udspiller sig omkring dette forlag,
hvor direktøren og bestyrelsen helst vil satse på
overskudsgivende livsstilsbøger frem for den skønlitteratur, som Mimer bestyrer med tab. Hesseldahl, der efter et chefgæstespil i DR nu er chef

for Det Kongelige Teater, kommenterer på denne
måde vilkårene i bogbranchen. Nok så bemærkelsesværdigt er det, at Hesseldahl væver tråde af sin
far ind i handlingen; Jørgen Hesseldahl var modstandsmand. Var han en helt? Ja, selvfølgelig, men
hvad så med de terrorister, der kæmpede imod et
modbydeligt styre i Bolivia? Diskussionen vil aldrig slutte, før verden er renset for terrorisme, og
det bliver den naturligvis aldrig.
Siden 2007 har Morten Hesseldahl udgivet fem
spændingsromaner, og man kan håbe, at kampen
med kulisser og krukker på Kongens Nytorv ikke
æder al hans tid.

Morten Hesseldahl
Ernestos Hænder
276 sider, 299,95 kr.
Forlaget Modtryk
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TIL EN LÆSEHEST
MED ÆSELØRER

TRE SKARPE SKUD FRA GYLDENDAL
TEKST CAMILLE BLOMST

Fra barndommens jul husker
jeg synet af de flade hårde gaver, som tydeligt var bøger og
ikke gav kriller i maven. Men
jeg husker også, hvordan min
søster og jeg stod stopmætte
op førstejuledag og spiste riz
á la mande, en måneds spænding var udløst og overstået,
gaverne var høstet og sorteret
og så satte vi os i hver sin ende
af sofaen og læste i bøgerne
og tegneserierne.
Naturligvis var det fantastisk at åbne for en dukke
med tyl-tøj og det trak en lille
tåre at rive tapen af en gave
fra sin søster, som hun havde
brugt lommepenge på. Men
når hårbøjlen var knækket og
tusserne tegnet op, så havde
man stadig bøgerne.
Derfor vil jeg anbefale,
at man aldrig forsømmer at
belønne børn og børnebørn
med mindst en bog til jul.
I år har Kulturstyrelsen og
Kulturministeriet en kampagne, der skal få de 40 procent af danskerne, der aldrig
åbner en bog til at læse bare
en lille smule. Det er sundt
for hjernen og læsefærdighed
er en kultur vores samfund
bruger store summer på at
give os i gave.
Gyldendal er Danmarks største
forlag, de har boet i Klareboderne nummer tre siden Søren
Gyldendal i 1787 flyttede forlaget der til. Omkring 1900-tallet
begyndte forlaget også at satse
på bøger til børn, de små voksne
var begyndt at kunne læse efter
folkeskolens indførelse. Det var
først bøger som Kaalunds fabler,
Peters Jul og efter år 1900 kom
der også billedbøger, fra 20´erne
var det Tante Grøn, Tante Brun
og Tante Lilla, i 40´erne kom Pippi
Langstrømpe og i 70’erne Alfons
Åberg, i nyere tid har Gyldendal udgivet Jakob Martin Strids
univers og Kim Fupz Aakesons
mange morsomme børnebøger.

EN SAMLINGSMAGNET

Jakob Martin Strid
Mimbo Jimbo og den lange vinter,
120 sider, Gyldendal,
Udkom 17. oktober 2014.

Foråret var egentlig på vej
da fed sne uventet vælter
ned. Mimbo Jimbos hus sner
inde op til skorstenen og den
flinke blå elefant graver sig
over til flodhesten Mumbo
Jumbo (lyder som Lille Sorte
Sambos farfar), der mener,
at de skal grave sig videre
til flere venner. Sammen går
flokken i den snetunge skov,
der kunne minde om hundredemeterskoven. Her leder de,
ligesom Peter Plys, efter en
forklaring på en sti af kæmpe
fodaftryk.
I baggrunden går en mystisk lav fuldskægsmand, der
giver det samme køligt sus i
maven, som Mumitroldene.
Sporene tilhører et hysterisk
sjovt gå-hus og særlingen viser sig at have på samvittigheden, at foråret forsvandt.
Sammen aktiverer de solmaskinen og vintereventyret ender lykkeligt. De onde
flyver bort med afskedsreplikken: God weekend, i en
gryde som Jørgen Jørgen Jyde.
Frosten forsvinder og flodhesten Mumbo Jumbos mor står
klar med friskt bagværk, en
klassisk slutning med fest og
kage, som Klumps mor ple-

jer. Men den buttede Mimbo
Jimbo, skabt af den, ellers
skarpe Strids, bløde Barbapapaede-streg er det litterære
dødsstød til Rasmus Klump.
Ikke alene har Strid en levende streg og strålende farvesans, han har også en misundelsesværdig gudsbenådet
fortællefantasi med poesi og
mekanik gakgak. Blandingen af detalje og kanalje gør
at børnene holder vejret, studerer tegningerne, ånder lettet op for hver sjette side og
jævnligt bryder ud i hjertelig latter, fordi fortælleren
fjoller så selv den barnlige
veludrustede fantasi bliver
blæst omkuld.
Min søn på fire år gyste over de hvide tegningers
kulde, tudede af grin over gåhuset og han var dybt benovet over sol-maskinen. Min
datter på syv år læste selv de
korte ord, noterede sig alle detaljer og nød de hyggelige tegninger af forskellige hjem. Og
særligt den dejlige hule som
(tøj)dyrene bygger og spiser
morgenmad i, for det minder
om den evige leg, hule i den
kolde sne.
Min ældste, der var i et andet rum, kom krybende ind
og puttede sig i fodenden for
at opklare, hvad de andre grinede af. Lad mig derfor anbefale en samlingsmagnet.

ALTERNATIV
TIL AT DRÆBE
SIN FAMILIE

Gayle Forman
Hvis jeg bliver
182 sider, Gyldendal,
Udkom 22. oktober 2014
Ungdomsroman fra 13 år og op.

Mon ikke en hver ung har
leget med tanken om, hvor
det befriende, hvor regelløst
og frit livet ville blive, hvis
hele resten familien kørte
galt og forsvandt? Det er afsættet i denne roman, og læseren tvinges til at tænke sig
ind i et tungt dilemma: Hvis
familien var døde og du var
hårdt kvæstet, ville du så leve
videre uden dem eller følge
med dem i døden, hvis du
kunne vælge?
Hovedpersonen Mia er en
artig cellopige med masser af
fremtid for sig med en dejlig
kæreste og en familie, som
hun trods sin trodsalder ikke
trodser. Familien kører galt i
den første sne. Mia er hårdt
medtaget og i koma, men
hendes sjæl vågner og opdager at hendes forældre ligger
livløse og kan ikke finde sin
lillebror. Hele fortællingen
foregår herefter set med sjæ-

lens afstand til den knuste
krop. Vægtløs oplever hun
sine nære besøge den smadrede krop i koma. Timerne efter uheldet bruges på at huske livets store øjeblikke og
at mærke efter, om hun skal
kæmpe og overleve eller om
hun skal give slip og forlade
kroppen.
Når konfirmationscafelatten er skyllet ned med store
pengegaver og en kedelig familiefest med guldstole og
lejlighedssange, er der ikke
meget Gudstro tilbage. Så
hver eneste nye teenager har
godt af at tænke spørgsmål
som skæbne, livets længde
og behovet for at hver dag er
indholdsrig igennem.
Bogen nærmer sig en roman i sprog og opbygning.
Den er ikke klistret ind i
candyfloss og vulgært dagligsprog for at være ung med
de unge.
Selvom at jeg er en rutineret voksen læser, holdt jeg
mig vågen til sidste side.
Hvis du er træt af at forære
hele regnbuen i neglelak til
en halvstor pige, så køb Hvis
jeg bliver.
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SPIRITUELT STORVÆRK

OM SNAPSEN OG

DENS SØSTRE
HØJTLÆSNING
OG HØJT
HUMØR

Jules Verne
i Bjarne Reuters oversættelse
Jorden Rundt i 80 dage
318 sider, Gyldendal
Nyudgivelse

At læse høj er at hjælpe sine
børn med at styrke fantasien
og ordforrådet.
Jorden Rundt i 80 Dage
er klassiker, der er blevet
genoversat med stor kærlighed til romanen og sproget
af Bjarne Reuter. Har klassikeren fra 1873 stadig en berettigelse i vores kulturelle
overflod, eller er det et nostalgisk fejlspark fra en forlægger, der skal på pension,
kunne man spørge. Svaret
er, at denne piblende pragtfulde ordchampagne bør nydes mere end en gang i livet.
Det er en roman som sådan
en skal skæres, derved er den
en klassiker.
Som børn fik vi læst Jorden rundt i 80 Dage højt
i det fjernssynsløse barndomshjem. Vi glædede os til,
at det blev aften og der kom

en skål biodynamiske rosiner og ugassede nødder på
bordet. Lyttende tegnede vi
på bagsiden af min fars kasserede artikler mens Phileas
Fogg og hans herlige hjælper
Passepartout rodede sig ind i
alverdens problemer, særligt
skabt af den blege modstander Indigo Moon.
Fogg kommer i vovemod
til at sige i Reformklubben,
at med de transportmuligheder, der findes i 1847, så
burde det være muligt, at se
hele verden på 80 dage. Bryggeren Sir Ralph udfordrer
Fogg på dette væddemål og
samme aften rejser Fogg mod
Paris i selskab med sin nye
tjener Passepartout. Undersåtten når ikke en gang når
at få lappet sine sko med andet end den kalvekotelet han
går rundt med.
De fleste kender udfaldet
at romanen og hvis ikke, kan
man bare Google. Fornøjelsen ligger ikke i slutningen,
men i sproget, fremdriften
fra land til land, detaljerne
og de fine morsomheder, dialoger og klovnenumre.
Pop en gryde ikke-genmodificerede majs, sluk for alle
elektroniske medier, sæt jer
sammen og lev jer kollektivt
ind i en for evigt fjollet fortælling.

TEKST HENRIK OLDENBURG

OMTALE For 300 år siden, samtidig med at Lud-

vig Holberg begyndte at skrive sine komedier,
var der i den lille by København 327 brændevinsbrændere . Det gav arbejde (og tømmermænd) til mange, og selv om husene var små
og snævre, var det almindeligt at holde køer
i flere etager, for køerne levede af den mask,
der blev tilbage efter brændingen.
Foruden en intens stank og adskillige tons
stinkende affald året rundt leverede køerne
også daglig mælk til den københavnske befolkning, der kunne komme og få deres potter
og kander fyldt op med lun mælk for en billig penge. Der var endog robuste borgere, der
drak ”half-and-half”: halvt lun mælk, halvt
brændevin.
Endnu langt ind i 1800-tallet dominerede
køerne den københavnske gadelugt. Så sent
som i 1866 blev der optalt 3000 køer ”på stald”
i den centrale by, og først i 1907 blev det ved
lov forbudt at holde køer i København.
Jacob Ludvigsen tager i sin nye spiritusbog
afsæt i den danske brændevin, dens lange historie og dens triste skæbne, for selv om snapsen burde være en urørlig del af den danske
kulturarv, er Spritfabrikkerne ikke danske
mere, og ”Rød Aalborg” og dens kolleger blev
først svenske, så franske, og nu er de norske.
Det er for en elsker af snapsen som at sælge
Rosenborg til Hollywood.
Så er det nationalt morsommere at være
skotsk whisky, irsk whiskey eller bourbon, eller Cognac eller Armagnac, der også har faste, nationale rødder. De bliver taget under
kærlig behandling, og der er fyldige og fine
afsnit om gin, tequila, rom, bitter, absint og
pastis, vodka, kryddersnaps, bitter – de er her
alle sammen, morsomt og muntert mixet og
lige som snapsen ofte krydret, i dette tilfælde
med anekdoter og små listige opskrifter på
drinks og cocktails. For nok begynder rundturen blandt de duggede glas i den køben-

havnske kælderbeværtning, men den slutter
farverigt under tropisk sol og med alle tænkelige blandinger i glasset.
Det er en bog, man bliver klogere af at
læse – og i bedre humør. Om man også bliver
andet, er et spørgsmål om karakter, for der er
fristelser i hobetal. For at holde fristelserne
stangen slutter bogen med et afsnit med ”Alkoholiske advarsler”, leverproblemer og historien om antabus.
Med den bog inden for rækkevidde bør ingen gå tørstig i seng.

Jacob Ludvigsen
DEN FULDE SANDHED OM SPIRITUS
190 sider, indbundet og illustreret - 249 kr.
Udgivet af Samvirke, i kommission hos
Strandberg Publishing
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KRASS CLEMENT,

SØREN ULRIK THOMSEN

OG JOKUM ROHDE

I VANGSGAARDS BOGUDSALG
TEKST SONNY ANKJÆR SAHL

På hjørnet af Fiolstræde og Nørre Voldgade, med udsigt til den store byggeplads, der skal
blive den nye Nørreport Station, ligger Vangsgaards Bogudsalg. Her mødes den 5. december den
internationalt berømte kunstfotograf Krass Clement med digteren Søren Ulrik Thomsen og dramatikeren Jokum Rohde til en samtale om det
København, der var engang. Vangsgaards har genoplivet den fine tanke om litterære saloner, og inviterer henover vinteren indenfor i både Fiolstrædes Bogudsalg og i antikvariatet til oplæsning,
samtale og interviews med en lang række forfattere og kunstnere. Ét af efterårets højdepunkter
må blive Krass Clements præsentation af sin nye
bog ’Bag Saga blok’ om Vesterbro.
Saga Bio på Vesterbrogade var i 1960’erne én af
landets største biografier med plads til mere end
2000 mennesker, men i 1970’erne gik det ned ad
bakke for biografen, der blev til byens mest berømte, eller berygtede, pornobiograf, før hele huset blev revet ned i 1997. Krass Clement skildrer i
OMTALE

sin nye bog smukt og ærligt biografen og kvarteret omkring den i samme periode i en helt ordløs
bog af sort/hvide fotos krydret med enkelte i farver. ’Bag Saga blok’ er fortællingen om Vesterbros
børn, unge og ældre, til tider i en regnfuld ’film
noir’-stemning, men Vesterbro har også i mange
år været Københavns bagside, og Krass Clement
er helt usentimental, når han viser pornobutikkerne, de prostituerede, små hjem i opløsning og
narkomanerne på trappeopgangene.
Søren Ulrik Thomsen og Jokum Rohde har også
udgivet et meget vellykket fotoportræt af København – ’København Con Amore’ – i 2006, hvor
de på en lang rejse gennem byens mange kvarterer har fundet butiksfacader, værtshuse, grillbarer, pornobutikker, der kun har fortiden foran sig.
Ligesom hos Krass Clement er det byens mindre
polerede sider, de forsøger at fastholde med linsen,
inden byfornyelser, spekulation og saneringer opsluger det hele.
Der findes ikke mange rigtigt vellykkede foto-

bøger om København, så det er en stor begivenhed, når kunstnerne bag to af de bedste mødes.
Kom ind i Vangsgaards Bogudsalg i Fiolstræde 31
den 5. december kl. 19 og hør dem tale om den
by, de elsker, mens den forandrer sig for øjnene
af os ude på det Ny Nørreport.

Krass Clement
Bag Saga blok
Sideantal 221
Forlag: Gyldendal
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Snapsehaderen
Larsen-Ledet
Hvis det gælder en virkelig original gave til julefrokostens
bankospil, må ”Ned med den fordømte snaps!” være
det helt rigtige valg med opbyggelige ord til dagen derpå.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE De færreste husker nok, at der i 1900-tallets
første halvdel eksisterede en slagkraftig afholdsbevægelse, og at dens hovedmand og agitator hed
Lars Larsen-Ledet. Da den folkelige modstand var
på toppen, talte den 200.000 medlemmer, og en
del af dem lod sig inspirere af Afholdsdagbladet,
som Larsen-Ledet redigerede. Han var en fremragende journalist og endnu bedre taler, der i kraft af
sin slagfærdighed kunne samle fulde huse og få et
helt sogn, især kvinderne, til ved folkeafstemning
at forbyde salg og udskænkning af stærke drikke.
Legenden om bondedrengen, der gik til kamp
mod drikkedjævlen, giver et levende billede af en
mand, hans tid og tankegang.
Hans arvtager Henning Sørensen var afholdsformand i årene 1996-2012, nu er hans biografi fra
1998 om det store forbillede genudgivet, og den
tegner et beundrende portræt af manden, der også
internationalt kom til at spille en betydelig rolle;
således hævdes han at være inspiratoren til det
totalforbud, der i årene 1920’erne tørlagde USA.
Herhjemme kom det ikke så vidt, men den radikale statsminister Carl Th. Zahle, der selv var
afholdsmand, fik i 1917 gennemført en dramatisk
forhøjelse af spiritusafgiften, så en flaske af den
fordømte drik steg fra 36 kr. til 450 kr., omregnet til kronens nutidsværdi. Larsen-Ledet havde
selvfølgelig hellere set, at al fremstilling og salg

var blevet kriminaliseret. I USA gav det grobund
for gangsterkonger som Al Capone, ligesom vi herhjemme plages af forbrydersyndikater, der scorer
formuer på totalforbuddet mod hash.
En kuriøs detalje er den henvendelse, som agitatoren i 1932 fik fra gymnasieeleven Jens Otto Krag
i Randers. Den senere statsminister indbød ham til
at tale ved et møde og oprettede en lokalforening
med sig selv som formand. Men allerede ved studenterfesten tog Krag for sig af de våde varer, og
han døde ikke ædru, som det fremgår af det skuespil om Krag, som forfatteren Sven Holm udgav
for et par måneder siden (omtalt i Byens Bøger i
september).
Også den senere statsminister Thorvald Stauning var afholdsmand i to perioder og havde et
ønske om, at staten overtog alkoholfremstillingen
og gradvist fortyndede styrken i Rød Aalborg og
andre snapse. Heller ikke Stauning holdt sig fra
flasken, da han blev lidt ældre. I sin nytårstale
1958-59 udtalte statsminister H. C. Hansen: ”Vi har
i året, der svandt, mistet Lars Larsen-Ledet, men
vi vil aldrig glemme hverken ham eller den sag,
han rejste”.
Afholdshotellerne er væk, og man kan købe spiritus døgnet rundt. Danmarks Afholdsforening er
en skygge af sig selv; i dag er det Sundhedsstyrelsen, der løfter den advarende pegefinger, og poli-

tiet, som fanger letsindige bilister. Vi har en alkoholkultur, som de fleste formår at administrere, og
en julefrokost uden spiritus bliver derefter.
I betragtning af den propaganda, der i dag udfoldes mod tobak, er det morsomt, at Lars LarsenLedet var ryger. En medicinstuderende sagde til
ham, at piberygning efter hans opfattelse var mere
skadelig end et moderat alkoholforbrug, hvortil
Larsen-Ledet replicerede:
”Den dag, jeg hører om en mand, der har banket sin kone, fordi han har røget, da vil jeg straks
holde op med at ryge”.

Henning Sørensen
Ned med den fordømte snaps!
En biografi og inspirationsbog
om Lars Larsen-Ledet.
219 sider. 229 kr.
Forlaget Hovedland
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