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To værker om krudt og kugler:
Historien om søslaget i 1864
og dansk krigsindsats i 1000 år
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IKKE EN DAG
UDEN EN BOG

JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

INDLEDNING Det blev midnat, før
jeg var færdig. Ikke særlig hyggelig læsning, men spændende som
bare pokker, og jeg måtte have slutningen med og holde øjnene åbne.
Min kone siger, at jeg ikke burde
læse gysere, fordi hun frygter, at
jeg omsætter vold, blod og modbydeligheder til dårlige drømme; den
risiko er jeg nødt til at løbe, for jeg
må vide, hvordan historien ender.
Fjernsynet interesserer mig ikke
særlig meget. Der er langt mellem
de seværdige film, nogle gange fanger jeg et væsentligt dokumentar-

program på DR2 eller DRK, men jeg lic service. Skam få de sparepoliforetrækker at bruge aftentimerne tikere og digitalgalninge, der vil
på at læse, og jeg er endnu ikke fjerne bøgerne fra hylderne og
trådt ind i e-bøgerlukke de fysiske
biblioteker.
nes verden. Her slår
Man kan let
det mig, at jeg helkomme til at betale
ler ikke ejer en X500 kr. om månebox og aldrig bru- MAN KAN LET KOMME
ger mine forskellige TIL AT BETALE 500 KR.
den for at få adgang
computere til dra- OM MÅNEDEN FOR AT FÅ
til flere tv-kanaler,
og for 6.000 kr. om
matiske spil. Jeg vil ADGANG TIL FLERE TVåret kan man fakikke fordømme det KANALER, OG FOR 6.000
interaktive drama, KR. OM ÅRET KAN MAN
tisk købe ganske
men nærer ikke FAKTISK KØBE GANSKE
mange bøger, nye
voldsom trang til MANGE BØGER, NYE SOM
som antikvariske.
at skyde rumvæse- ANTIKVARISKE.
Bogforum i Bella
Center er en kilde
ner eller køre racertil inspiration og
løb. Lidt kedelig har
et uvurderligt mødested for ligeman vel lov at være.
Biblioteket er et skatkammer, sindede. Den brovtende kultureliher kan man virkelig tale om pub- tære kritik af messen bliver sva-

gere år for år. Ikke alt er lige godt,
men hvis der er et publikum til en
bog, har den også sin berettigelse.
Succeshistorien om de to piger, der
oprettede en service for fletninger
på Instagram og har transformeret
den til en bog, der topper bestsellerlisterne uge efter uge, er et bevis
på det trykte medies overlegenhed
og livskraft, det må selv skaldepander kunne forstå.
Man skal læse hver dag. Ikke af
pligt, men lyst.
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SOSU-HJÆLPERE TOG
FORFATTERE MED PÅ JOB

Forfatter Jacob Skyggebjerg:

Jeg har skrevet en novelle
til den læsende overklasse

TEKST RASMUS GRÆSBØLL SVANEBORG

OMTALE I løbet af sommeren 2014 gik sosu-hjælpere

og forfattere på job sammen . Ti forfattere fulgte
i de ansattes hæle på en helt almindelig arbejdsdag, og de indtryk og oplevelser, som forfatterne
fik, danner baggrund for novellesamlingen ” Så
længe jeg skal ind ad din dør”.
Danmark skal læse

40 pct. af danskerne læser aldrig eller kun sjældent
skønlitteratur, og for at ændre den tendens, har
kulturminister Marianne Jelved søsat kampagnen
”Danmark Læser”. 12 kommuner konkurrerer om
at skabe de mest kreative initiativer og opdrætte
flest nye læseheste. Københavns Kommunes bidrag
til konkurrencen er projektet ”Stemmer til et stumt
fag”, hvor novellesamlingen ”Så længe jeg skal ind
ad din dør” forsøger at knytte bånd mellem sosuhjælperne og resten af befolkningen. Kulturministeren bifalder novellesamlingen.
”Når vi læser en novelle om en sosu-hjælpernes arbejdsliv og de glæder og sorger, der følger
med, så rykker vi tættere på deres verden og kan
nemmere forstå den. Litteraturen styrker vores fæl-

lesskab og derfor er ønsket med Danmark Læser
også at få flere til at læse”, udtaler Marianne Jelved
i en pressemeddelelse.
Medforfatter sår tvivl om projektet

”Jeg tror ikke, at blot fordi vi skriver om sosu-hjælpernes job, at sosu’erne nødvendigvis vil læse flere
bøger. Læsning er en luksuriøs hobby forbeholdt de
mest ressourcestærke i samfundet” siger forfatter
Jacob Skyggebjerg, som i en periode arbejdede på
en småkagefabrik.
”Da jeg selv var arbejder, ville en bog om småkagepakkere ikke ændre det mindste på min læselyst” siger Jacob Skyggebjerg.
Han håber dog, at den læsende overklasse vil
få øjnene op for de udfordringer, som sosu-medarbejderne står over for.
”At følge en sosu-hjælperne var en chokerende
oplevelse. De ældre patienter lever under kummerlige forhold” siger Jacob Skyggebjerg.
Tovholder vil kreere fremtidens model

”Jeg er udmærket klar over, at dette projekt ikke

er den ultimative løsning på at udbrede læsning.
Men jeg ser det dog som et vigtigt forsøg, og hvis
projektet med sosu-hjælperne lykkes, har vi måske fundet fremtidens model” siger tovholder på
”Stemmer til et stumt fag” Dorte Hammerich Rasmussen, der også understreger, at sosu-hjælperne i
København glæder sig meget til at læse novellerne.
rgs@kbhavis.dk

FAKTA
•

Novellesamlingen udkom den 21. Oktober 2014,
og flere prominente forfattere som Anne-Cathrine
Riebnitzsky, Jesper Wung-Sung og Jacob Skyggebjerg
er repræsenteret.

•

Kampagnen Danmark Læser har fået bevilget
20 millioner kroner, og løber for fire år.

•

København er en af de 12 kommuner som deltager
i kampagnen.
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SVIKMØLLEN
– KØBENHAVNSK SATIREHÆFTE GENNEM 100 ÅR
Siden året, hvor 1. verdenskrig udbrød,
har Svikmøllen snurret som den årlige kavalkade
med tekst og tegninger i skarp sauce. Selv om den
beskæftiger sig med politikere og personager, der
kendes over det ganske land, er den forankret i
hovedstaden.
Nu er 100 års udgaven klar til julebordet, hvis
man kan vente så længe, den udgives af Lindhardt
& Ringhof i Vognmagergade. Derimod må man
kigge langt efter Blæksprutten (grundlagt 1888)
fra Gyldendal i Klareboderne, den er nemlig slået
ihjel til stor fortrydelse og undren for såvel publikum som de involverede forfattere og illustratorer,
hvoraf flere har søgt asyl hos Svikmøllen. Dermed
har Svikmøllen en særlig forpligtelse til at sørge
for, at pingers, politikeres og platuglers dårskab og
dumhed i det forløbne år ikke går upåagtet hen.
Jubilæumsudgaven er i topform. Byens bedste tegnere - Bob Katzenelson, Peder Bundgaard,
Jens Hage, Morten Ingemann, Lars Andersen, Peter Heydenreich, Peter M. Jensen, Pernille Mühlbach, Lars Ole Nejstgaard, Sune Watts, Ole Fick og
Annette Carlsen - spidder pennene efter at have
dyppet dem i vitriol. De nedrige tekster skyldes
de verbale vaneforbrydere Solveig Gervin, Søren
Anker Madsen, Karsten Hansen, Jan Monrad, Thomas Wivel og Jacob Ludvigsen, Københavneravisens senior editor, der oplyser, at han startede på
Svikmøllen i 1978. Hæftet redigeres af Paul Schiøtt.
I lyset af den omfattende Se & Hør-skandale er
den fhv. chefredaktør Henrik Qvortrup kåret som
årets yndlingsoffer. Et giftigt portræt af ham slutter således: ”For tiden behandler Zoologisk Haves
bestyrelse en ansøgning fra Henrik Helvede om at
blive hørt og set fra eget bur ved siden af hyænen,
stinkdyret og ådselgribben. Honorarkravet på 1,8
OMTALE

mio kr. om året (sort) har vakt bestyrtelse blandt
havens øvrige rovdyr”.
Svikmøllen er i øvrigt det sidste blad i København, hvor der må drikkes ved redaktionsmøderne.
De foregår på Café Gammel Torv, også kendt som

Huset ved det Grønne Træ, der har indrettet en
særlig Svikmøllestue, dekoreret med forsider fra
de forgangne 100 år. Her er andre også velkomne
udenfor svikmøllernes arbejdstid.
Lurifax

LIVET BESTÅR AF ØJEBLIKKE –
NOGLE FÅR SÆRLIG BETYDNING
OMTALE En lille tilfældighed kan tegne en ny rute i
livet, og mødet med et bestemt menneske kan ændre alt. Den nye udgivelse Mit Livs Øjeblik rummer
livsbekræftende historier om fatale fejltagelser og
verbale lussinger, om guddommelige åbenbaringer
og uventede omfavnelser – og om pludselig at finde
sig selv på en ny måde.
Alle mennesker rummer kernescener, en slags
små grundfortællinger, der har formet livet på en
særlig måde. Det er sådanne tildragelser fra virkelighedens verden, de medvirkende i denne bog modigt
lægger frem, så vi andre kan lære af deres erfaringer.
Mød blandt andre Lisbeth Zornig, Kasper Hol-

ten, Mette Frederiksen, Ole Hartling, Knud Romer,
Henrik Dahl, Jacob Ludvigsen, Poul Friis, Lone
Kühlmann, Anders Lund Madsen, Jens Christian
Grøndahl, Pia Kjærsgaard, Ib Michael, Sara Blædel,
Knud Foldschack, Sørine Gotfredsen, Lise Nørgaard, Søs Fenger, Povl Dissing, Renée Toft Simonsen,
Peter Høeg, Sigurd Barrett, Michael Falch, Huxi
Bach, Kathrine Lilleør og Pia Olsen Dyhr.
Historierne er fortalt til Lars Henriksen og Daniel Øhrstrøm, der er journalister på Kristeligt Dagblad (hjemmehørende i Vimmelskaftet) og forfattere til flere bøger.
kbh

Mit Livs Øjeblik
50 kendte danskere fortæller
Kristeligt Dagblads Forlag
207 sider, 249,95 kroner
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ORDFATTIG
OG SPROGLIGT OVERFLOD

TEKST CAMILLE BLOMST

BØGER PÅ MIT BORD Helle

Helle er blevet dansk litteraturs hvedeknop. Det
er en tradition, når en ny lille sprogligt nøgen roman født af Helle Helle
udkommer, så klapper anmelderne
synkront. Bifaldet giver knæfald hos
de kulturelt velorienterede.
Når Helle Helles kernekunder,
dem for hvem en Primadonna er en
ost, har brugt en aften på at læse værket, må de mødes i grupper. Samlet
ved ostebordet må de flette bogens
åbne historier sammen og ved fælles
hjælp danne dramaet.
”Hvis det er” er en forlænget novelle om en it-mand, der har det held
for en gangs skyld at komme tæt på en
kvinde og kunne vise hende en smule
omsorg og ømhed ved at kæmpe med
at lune et rundstykke. Og den moderne mand er endda så ynkelig, at
selv ikke det kan han finde ud af. Hovedpersonen Roar løber en tur i en
jysk skov for at slippe for at kede sig
under en arbejdsrelateret konference.
Han har lige købt sig et par tilfældige
sko og løber for første gang i sit liv.
Det skulle være så sundt. Skoven er
ukendt og han farer vild. Den skæbne
deler han med en kvinde på samme
alder. De udholder en november aften og nat i et shelter. Øvelsen i at
holde den gående i mørket to fremmede singler af modsat køn med kun
en flaske plumret vand, en pakke tyggegummi og tre uldne tæpper er mest
interessant for forfatteren.
Efter første tredjedel af de 143 sider, der kan kaldes ensformige, bry-

der Helle Helle sit eget varemærke og
fortæller flydende og farverigt.
”Hvis det er” gemmer på en kærlighedshistorie leveret med små ømme
greb, der mørner mørke hjerter. Helle
Helle leger med tanken, hvad sker der,
hvis man tyve år efter møder den,
man var så forgabt i. Det er en romanceklassiker, særligt i film, for det
er forjættende at få lov til at forføre
hinanden for sent eller forfra.
En drøm udleves, en drøm, de
fleste bærer rundt på: Tænk hvis jeg
mødte dig igen, du det aldrig blev.
Måske var der en grund til, at det
netop aldrig blev.
Romanen har den fortælletekniske torn i øjet, at det meste af historien handler om udviklingen i den
kvindelige løbers kærlighedsfortid.
Men den maskuline jeg-fortæller kender ikke hendes livshistorie. Og trods
det at de to motionsløbere tilbringer
to døgn sammen, er det ikke realistisk med den fortrolighed og de få
dialoger, der refereres mellem dem, at
hun fortæller ham sin eneste historie.
Læsehestene savner nok Helle Helles oprindelige varemærke, den finurlige venden sproget, og alle dagligdags floskler på hovedet, det var
originalt.
Omvendt kan man godt unde
hende at komme videre og folde sig ud
som fortæller i stedet for at begrænse
sig til ufarvede sætninger.
Bogens største gåde er måske forsiden, som prydes af et grafisk elegant
bregneblad, den eneste reference, der

faldt mig, ind var skovens toiletpapir.
Bindslev er et forholdsvis nyt forlag, der har gjort et kæmpe arbejde
og tror på ”Eremitten”, den er solgt
til udgivelse i 14 lande, hvilket er en
drøm for mange forfattere. Så det håb,
denne udgivelse spreder blandt kommende forfattere skal ikke underkendes. Som debutanten Thomas Rydahl
skriver i sit efterord kræver det en tilgivende familie at forfatte en tyk bog.
Forfatterens arbejde er fyldt med
uvisheder. Måske bliver det faktisk
en bog, måske vil det sælge, måske
vil det ikke en gang blive anmeldt.
Fortælleren kaldes Eremitten af
de lokale. Han er en ensom ældre
mand fra Danmark, der er flygtet fra
sin fortid og bosat sig i et kummerligt hjem på en lun ferieø, hvor han
kører taxa. Omkring ham sker der en
lavine af blodigheder, som han langt
hen ad vejen er skyld i. Eremitten,
der er krimiens nifingrede opdager,
tegnes sympatisk fra starten for at få
læseren til at acceptere, at han lægger ud som ligrøver. Han stjæler en
finger fra et trafikuheldsoffer, som de
vilde hunde er i gang med at spise
sig mætte i.
Han går rundt med fingeren, der
tilhørte en rigmand med hang til små
drenge. Allerede her kræver bogen
meget af sin læser. Det bliver ved, for
at læse videre må man gå med til at en
kvinde dør og en anden kvinde hjerneskades og ligger i coma og Eremitten bytter om på de to kvinder uden
at der tages så meget som et billede

eller en dna. Ligesom at man skal gå
med på, at man bare kan ringe efter
en læge, der giver en gammel taxasut
et iltapparat så han i al hemmelighed kan tage den comaramte nøgne
kvinde med hjem og lade hende ligge
der uden overvågning. Her bygger
han en hems uden først at skaffe materialer og gang på gang banker politiet på uden at læseren bliver nervøs.
Den stadigt stigende kurve af blodige
forviklinger og myndighedssvigt, der
giver hovedpersonen held, bliver ved.
Rydahl serverer en bog, der er så
tyk, at den er svær at gabe over (ikke
af) og det har den også været for forfatteren, men hans sprog er godt.

Helle Helle
Hvis det er
143 sider
Forlaget Samleren

Thomas Rydahl
Eremitten
517 sider
Forlaget Bindslev

thomas ubbesen
udsendt

Klaus rothstein
soldatens år

294 sider. 299 kr.

273 sider. 299 kr.

En meget personlig rejsebeskrivelse fra mere end to årtiers
reportagerejser til en lang række
krigs- og katastrofezoner over hele
kloden – Balkan, Irak, Afghanistan, Haiti, Pakistan, Burma,
Libanon, Mali og Ukraine.

Danmark var i 12 år en del af den
internationale militæroperation i
Afghanistan. 43 danskere mistede livet
og flere hundrede er kommet hjem med
fysiske og psykiske skader. Som altid har
krigen kaldt på kunstnerne, og selvom
mange tror, at den kun har sat sig få
spor i det danske kulturliv, er virkeligheden ganske anderledes.

Historierne bag
22 reportager

afghanistan-Krigen i
dansK litteratur og Kultur

Hvordan kommer man derhen?
Hvordan klarer man sig rent praktisk, når der hverken er vand, mad
eller elektricitet? Hvordan overlever
man i miljøer, hvor alle normale
spilleregler for omgang mellem
mennesker er brudt sammen?

Men har de danske kunstnere stort set
ignoreret krigen som politisk fænomen
og i stedet begrænset sig til den enkelte
soldats private historie?

W.g. sebald
luftKrig og
litteratur

Peter englund
Kampens sKønhed
og gru

156 sider. 225 kr.

Første verdenskrig i
212 korte kapitler

”W.G. Sebalds perfekte essays om luftkrigen,
der blev væk i tysk litteratur, nu ude på
fornemt dansk.”

630 sider. rigt illustreret. 175 kr.

♥♥♥♥♥♥– Politiken

Svensk og international bestseller

”Hvis man måtte have glemt det, minder Sebalds fortræffelige essays om, at krig ikke er for
sarte sjæle. … Hans bøger er svære at ryste af
sig med deres stædige undersøgelse af skyld og
medansvar for Tysklands mest mørke periode.

Nitten virkelige, nu ukendte menneskers historie over fire år fortalt på baggrund af breve, dagbøger og memoirer.
De oplevede hver især krigen forskellige
steder og på forskellige måder. Men
de forenes af, at den ændrede livet for
dem alle.

– Weekendavisen

”Det er lige så tankevækkende, som det er forstemmende. Og bogen er eminent essayistik.”

”Et højst læseværdigt værk, der bør
appellere til alle med en interesse for
Europas historie.”

✶✶✶✶✶✶
✶✶✶✶✶

– Weekendavisen

– Berlingske

– Jyllands-Posten

T I D ER N E S K I F T E R
g å E F T E R K va l I T E T, D E T g ø R v I

eriK sigsgaard
om børn og
unges nej

farvel til lydighedsKulturen
184 sider. 250 kr.
”Når barnet siger nej, så skal man
acceptere det, og Sigsgaard er radikal nok
til at insistere på, at det gælder stort set alt,
lige fra amning til sengetider. ... Sigsgaard
udfordrer og stiller sig som en anden Klods
Hans et hundrede procent på børnenes
side. Det gør han godt og engageret.”
– Weekendavisen

“Erik Sigsgaard minder os om noget
afgørende: nemlig, at vi til enhver tid skal
se det som en kritik af vores samfund, hvis
børnene ikke passer ind. Voksne skal ikke
tage børns nej og protester bogstaveligt.
Men vi skal tage dem alvorligt.”

♥♥♥♥♥– Politiken

Poul aarøe
Pedersen
tænK på et tal

dansK uddannelsespolitiK
på afveje
184 sider. 249 kr.
Politikere og presse er helt vilde med
tal – i undersøgelser, rapporter og i
PISA-test – men er talrytteriet i gang
med at ødelægge den fornemme
danske tradition for undervisning?
Dette er en kritisk bog, der skyder
med skarpt mod siddende og tidligere
regeringer – mod skole, gymnasie- og
fremdriftsreform – mod politikere fra
hele det politiske spektrum. Men det
er også en konstruktiv bog, der viser,
at tingene er nødt til at ændre sig, og
forsøger at finde vejen videre mod den
skole, det danske demokrati fortjener.

W W W .T I D E R N E S K I F T E R . D K

28

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  PRESSE

NOVEMBER 2014 ÅRGANG 9

Moderne
dannelsesroman

FOTO LISBETH THORLACIUS

fra 70’ernes

Kystbanedanmark
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Romanen Espegare er skrevet af Jan
Thielke, der bor i København K. Det er hans debutroman, men han er ingenlunde en nybegynder.
Han er 51 år, formand for Danske Skønlitterære
Forfattere, ekstern lektor ved Københavns Universitet og har et længere forfatterskab bag sig med
en stribe digtsamlinger bl.a. ”Faderskabsdigte” og
”Jeg er familie”. Familietemaet ligger Jan på sinde.
”Espegare” handler også om familie og generationernes indbyrdes forhold – set i historisk perspektiv. Tiden er skuet tilbage til 1975-1982, stedet er en
provinsby – Espergærde – og vi er i middelklassen,
der er ved at orientere sig med de nye værdier opstået i kølvandet på ungdomsoprøret. Men denne
gang er det ikke ungdomsoprøret fortalt fra kollektiverne og basisgrupperne, men fra en kystbaneby
og det ”almindelige” Danmark.
Jan Thielke undersøger via hovedpersonen,
teenagedrengen Kim, en historisk tid i Danmark,
hvor ungdomsoprøret forplantede sig til hele landet, velfærdsstaten svulmede op, alt kom til diskussion i en hidtil ukendt grad, man opdagede verden
via charterferier og med Fremskridtpartiet tog ”folket” det antiautoritære til sig. Desuden åbenbarede
der sig et stort gab mellem generationerne – mens
forældrene realiserede sig selv, søgte børnene deres
egen identitet via musik og tidens grupperinger:
flippere, diskere, punkere og konservative.

Hovedpersonen Kim ligner Jan ret meget, og romanen er i høj grad baseret på Jans hukommelse,
og fiktionen lægger sig op af hans faktiske historie.
For at skrive bogen har Jan Thielke været ude på
en længere researchtour og har besøgt de gamle
steder, siddet på Det Kongelige Bibliotek og læst alt
fra Vi Unge til Ugens Rapport, men især genhørt
musikken fra dengang.
Jan Thielke afsøger minutiøst det brunbejdsede
middelklassedanmark med hessian i vinkelstuen
og gildesal i kælderen, hvor der drikkes kolde øller og Præstetanker, mens man drømmer om at
rejse ud med Tjæreborg. Kims forældre, Lene og
Humphrey, ejer byens legetøjsbutik, men deres liv
og verden er ikke hans. Ligeledes distancerer Kim
sig fra klassens hierarkier og de fascinerende piger,
der dog bliver levendegjort i fantasierne hjemme
på skibsbriksen. Kim er den hypersensitive registrator, der på én gang spejler sig i og tager afstand
fra sine omgivelser.
I stedet forskanser han sig bag en tegnemani og
en voksende interesse for musik, der fungerer som
stødpude mod det snærende Espergærde med dens
flippere, diskere, punkere og ungkonservative.
Samtidig giver musikken og tegneriet også glimtvis adgang til en anden og mere poetisk verden.
Espegare er et fintfølende portræt af Kim som en
prototypisk tavs og hormonforstyrret dreng. Sam-

tidig er bogen et myldrende, indimellem næsten
satirisk, fikserbillede fra de 70’ere og start-80’ere,
der stadig kaster sine fascinerende slagskygger på
de politiske diskussioner, vi fører, og på de liv, vi
lever her og nu.
Her er hverken afhuggede hoveder eller dynamitattentater, men bedstemors død og et anfald af
mononukleose. Man skal heller ikke vente ironiske angreb på overklassen. Tværtimod handler den
også om de to forældres kamp som selvstændige for
at få pengene til at række. Den skal læses, selv om
den er lige lovlig lang, fordi den rummer selvoplevede præcisionsoptagelser fra vores nære fortid.

Jan Thielke
Espegare
Lindhardt & Ringhof
489 sider, 349,95 kroner
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DET NORSKE JOB:

NO HAPPY END
OG
STÆRK CLIFFHANGER

TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Nye læsere kan begynde her – men denne
nye læser føler et ubændigt begær efter de tre første titler i serien om kriminalpsykologen Katrine
Wraa: Skrig Under Vand (2010), Djævlens Ansigt
(2011) og Evas Sidste Nat (2012). Forfatterparret Jeanette Øbro Gjerlow og Ole Tornbjerg, der er gift og
har tre børn, har fundet en formel med internationalt potentiale; de foregående romaner er da også
solgt til Tyskland, Holland, Norge, Polen og Island.
Katrine Wraa venter sit første barn sammen
med efterforskeren Jens Høgh. Hun er lige vendt
tilbage fra sin suspendering, og allerede her besættes læseren af en ubændig trang til at vide, hvad
der egentlig skete.
Nu indløber der efterretninger om, at en undsluppen dansk drabsmand og smugler, Jim Hellberg, er blevet set i Caribien. For Katrine er Jim
Hellberg ikke en hvilken som helst gangster. Han
er skyld i, at hun måtte slå en mand ihjel i selvforsvar, da hun var med til at afsløre den kriminelle
organisation, som Hellberg stod i spidsen for.
Jim Hellberg er flygtet til paradis: Seagrape
Island, en lille ø i De Britiske Jomfruøer i Caribien. Men han savner sin seksårige søn, Lukas, og
han ved ikke, om han nogensinde vil få ham at se
igen. Katrine gør sig til veninde med Stine, Lukas’
mor, der lever på kanten, men de forsvinder, da mor
og søn tages som gidsler af det gangstersyndikat,

som Jim arbejder for. Colombianernes motto: ”tillid er godt, men et gidsel er bedre”.
Jorden brænder under ham, fordi en orkan har
ødelagt det strandhotel, han har bygget, og politiet har beslaglagt hans pengereserver. En dag ankommer en forførende norsk skibsrederdatter, og
en ide, der involverer en brutal colombiansk narkohandler, tager form i Jim Hellbergs hoved. Men
intet går som planlagt.
Det amerikanske narkopoliti jagter colombianeren, Jens Høgh jagter Hellberg, Katrine leder desperat efter Lukas, og britisk politi ønsker dem alle
hen, hvor kokabladene gror.
En international magtkamp i krigen mod narko,
og en ondskab, der synes at være af en anden verden, tørner sammen med jagten efter en forsvunden lille dreng og en gangster, der (måske) ønsker
at blive et bedre menneske.
De to forfattere fortæller: ”Det Norske Job er
en historie om personlighedsforstyrrelser, manipulation og meditation. Vi har ladet os inspirere
af kriminelle og ex-kriminelle fra virkelighedens
verden, der arbejder på at styre deres liv i en positiv
retning ved at skabe kontakt og ro i deres krop og
nervesystem ved hjælp af åndedrættet og meditation. Vi fik lyst til at se, hvad der ville ske, hvis vi
satte en hårdkogt gangster som Jim i en situation,
hvor han for at kunne udføre et smuglerjob er nødt

til at deltage i et yoga- og meditationskursus. Ville
det kunne forandre ham?”
Intrigen kulminerer i en voldsom politiaktion
mod gangsterne, der får fatale følger og rammer
den gravide Katrine hårdt. Forvent ikke happy end
og vær indstillet på, at historien slutter med en
cliffhanger, der gør det nervenødvendigt at gribe
næste bind i serien. Og det er ganske givet på vej,
forfatterparret kan deres kram og ved, hvordan
læserne kan holdes fast i et jerngreb.
En imponerende liste over læger, psykologer,
sejlsportskyndige og internationale politifolk optræder på en takkeliste bagerst i bogen og vidner
om, at Øbro/Tornbjerg baserer deres fiktion på veldokumenterede facts. I den forstand er handlingen
ikke kun fri fantasi.

Jeanette Øbro Gjerlow og Ole Tornbjerg
Det Norske Job
344 sider – 250 kr.
Politikens Forlag
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TO VÆRKER
OM KRUDT
OG KUGLER:
HISTORIEN OM SØSLAGET I 1864
OG DANSK KRIGSINDSATS I 1000 ÅR
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Mens nationen deler sig i opfattelsen af Ole

Bornedals frie fortolkning af landkrigen i 1864,
er der god grund til at se nærmere på slaget ved
Helgoland samme år, hvor fregatten Jylland, bygget på Holmens værft i København, fik sin ilddåb.
Efter 1864 blev Danmark forvandlet til en småstat. Nederlaget i krigen mod Preussen og Østrig
var imidlertid knyttet til landjorden, bl.a. til Dybbøl og Als. På havet var billedet et ganske andet.
Her var Danmarks sømilitære overmagt slående,
og det havde været nærliggende for landets ledelse
dengang at drage fordel af Danmarks overmagt på
havet. Det skete ikke.
De danske søfolk mødte ikke stor opbakning fra
politikerne, som i stedet for at følge op på sejrene
på havet, udsendte dekreter om, hvordan suppefedt fra skibskokkenes gryder skulle fordeles mellem matroserne.
Krigen på havet -1864 - omkring Jylland er en
beretning om de barske vilkår, søens folk måtte
udholde ombord på datidens træskibe, når kanonerne tordnede og kanonkuglerne pløjede sig gennem skibssidernes egetræ.
I bogen kan man blandt andet læse, at den
østrigske søløjtnant Karl Seemann von Treuenwart på fregatten Schwarzenberg om aftenen den
9. maj 1864 umiddelbart efter søslaget ved Helgoland skrev til sine forældre: ”Jeg har lige været nede
hos lægerne. En slagtebænk er som en kunstsalon i
forhold til officersmessen og banjerdækket.”
Benno Blæsild er direktør for fregatten Jylland,
Ebeltofts store turistattraktion, som den nuværende regering ved sin tiltrædelse ville ødelægge
ved at fratage den et driftstilskud. En kulturpolitisk manifestation af forestillingen om, at historie
er uvæsentlig, og at nationalstaten er et levn fra
fortiden.
Blæsild giver for første gang – efter 150 år - en
samlet beskrivelse af krigen, og det er samtidig første gang, at krigen belyses fra søfolkenes synspunkt

og ikke fra politikernes. Bogens illustrationer er
foruden rekonstruktioner i vid udstrækning dokumentariske: malerier og stik udført af øjenvidner,
kunstnere og søfolk, desuden en række bemærkelsesværdige fotos af besætningerne på henholdsvis
Schwarzenberg og Jylland.
Blæsilds mesterstykke er ikke for folk med sarte
nerver, som har svært ved at tåle, at søfolk får skudt
hovedet af eller uden bedøvelse må lade arme og
ben amputere. Det er rå virkelighed med tapre officerer og besætningsmedlemmer, som kender risikoen og sætter fædrelandet højere end deres liv.

derfor beskrevet i en udenrigs- og forsvarspolitisk
sammenhæng. Desuden redegøres der for de mere
teknisk, aspekter ved krigen: krigsførelse, taktik,
organisation og våben, således at den militærtekniske udvikling sættes i perspektiv. Og ja, folkeviddet har haft ret. Svenskerne har altid været hovedfjenden!
Storslået Danmarkshistorie, med vægten på de
krige og slag, staten, kongerne, generalerne og politikerne har kastet os ud i. Skildret af Flådens og
hærens historiker. Pragtfuldt illustreret.

Fra slaget ved Svold til Afghanistan

Fra herre i Norden til en forslået små-stat med
ondt i selvfølelsen. Sådan kan Danmarks historie
i en meget kort form opsummeres, når flådens historiker, Hans Chr. Bjerg og hærens historiker Ole
L.Frantzen gør regnestykket op.
Det gør de sammen i den farverige udgivelse,
der kort og kompetent redegør for Danmarkshistorien afgørende salg. Fra slaget ved Svold omkring
år 1000 og til Danmarks besættelse under 2. Verdenskrig og selvfølgelig til allersidst en redegørelse
for den nyeste tid, hvor Danmark igen er blevet en
krigsførende nation i: Fra Balkan, Irak og Afghanistan til deltagelsen i Libyen.
Men udover krigshandlinger, tabte landskaber
og lande, voldsomhed og dramatik, understreger
bogen, at ord og forhandlinger sjældent har været
i stand til at rokke afgørende ved de konflikter og
interessemodsætninger, som landet har befundet
sig i. Og som har haft den største indflydelse på
landets skæbne.
I fortællingen om bogens mange slag er der ikke
kun lagt vægt på at beskrive selve begivenheden og
dens dramatik. Det har også været ambitionen at
redegøre for baggrunden for hændelserne.
Som introduktion til fortællingerne om de
enkelte slag er krigenes årsager og konsekvenser

Benno Blæsild
Krigen på havet: 1864
omkring Jylland
Forlaget Hovedland
202 sider 249 kr.

Hans Chr. Bjerg - Ole L. Franzen
Vi kæmpede til lands
og til vands
Forlaget Hovedland
196 sider 229 kr.

Vi udlejer domicil - kontorer - butikker - lager - kontorfællesskaber
Vi dækker hele værdikæden fra ingeniør-/arkitektbistand, vedligeholdelse, fast kontaktperson til personlig administrator og vicevært
Vestergade 16, 1456 København K
208 m² kontor

Larsbjørnsstræde 1, 1454 København K
252 m² kontor

Bo midt i det pulveriserende byliv, blandt små
restauranter og hyggelige butikker. Pænt og
lyst lejemål, holdt i gammel stil med stuklofter
og flotte planeler.

Lækkert lejemål holdt i gammel stil med
stuklofter og fine trægulve. Lyse og rummelige lokaler.

•
•
•

•
•
•

Beliggende i stuen
Gåafstand til Hovedbanegården
Kontorer i forskellige størrelser

E

Bo midt i byen
Beliggenhed i stuen
Tæt på offentlige transportmidler

E

Kgs. Nytorv 28, 1050 København K
309 m² kontor

Skindergade 38, 1159 København K
551 m² kontor

I hjertet af København på det gamle Kongens Nytorv ligger dette fantastiske kontorlejemål med udsigt til en verden af elegance
som det Kongelige Teater og Nyhavn.

Fantastisk beliggenhed lige i smørhullet af
København. Et dejligt lyst og indbydende
lejemål. Der er elevator.

• Lejemålet er beliggende på 1. sal
• Kontorer i varierende størrelser
• Tæt på offentlige transportmidler

• Beliggende på 1. sal
• Kontorer i varierende størrelser

D

Islands Brygge 57, 2300 København S
376 m² kontor

Toldbodgade 33, 1253 København K
97 m² kontor

Havnestaden er en helt ny bydel, der summer af liv og aktivitet, og også har en perfekt
beliggenhed i forhold til København City,
Amager Fælled og Ørestaden.

Flot ejendom i den charmerende del af København, direkte overfor Copenhagen Admiral Hotel.

• Lejemålet er beliggende i stuen

• Fælles kantineordning
• Tæt på offentlige transportmidler

• Beliggende på mezzaninen
• Bestående af 3 gode lokaler
• Tæt på Nyhavn og Kgs. Nytorv

F

D

Vermundsgade 38, 2100 København Ø
537 – 10.991 m² kontor

Bredgade 45C, 1260 København K
136 m² kontor

Kontorerne ligger i en markant ejendom med
gode parkeringsforhold, flot indgangsparti og
skøn gårdhave.

Kontorlejemål i charmerende ejendom, lidt
tilbage trukket fra Bredgade. Lyse og flotte
lokaler med godt lysindfald.

• Beliggende fra stuen til 6. sal
• Kontorer i forskellige størrelser
• Tæt på offentlige transportmidler

• Beliggende på 1. sal
• Tæt på Kgs. Nytorv
• Tæt på offentlige transportmidler

C

E

Bredgade 45C, 1260 København K
123 m² kontor

Roskildevej 41, 2000 Frederiksberg
251 m² kontor

Rigtig flot lejemål, lyst, charmerende, flotte
gulve og så midt i byen. Lige ved Marmorkirken og Amalienborg.

Kontor på Roskildevej tæt på byen og Zoologisk Have. Kontorer i forskellige størrelser,
der alle fremstår lyse og i pæn stand.

• Beliggende på 3. sal
• I baggården til Bredgade 45
• Tæt på Kgs. Nytorv og metroen

• Gode parkeringsmuligheder
• Tæt på Valby Station

E

Tlf. 43 33 81 00
Glostrup: 4333 8100 I Ejby Industrivej 38 I leje@nordeaejendomme.dk I nordeaejendomme.dk
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