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Illustration af Kirkesøen i Sydhavnen i 1983 (Kunstner ukendt).

KØBENHAVNERDRENGS FINE BILLEDE

AF EN SVUNDEN TID OG EN BYDEL
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Normalt er erindringsbø-

ger skrevet af kendte personer, som
har en historie af almen interesse at
fortælle. Det er ikke tilfældet med
Dreng af tid og sted, som er skrevet
af Tonny Munnecke, der kommer fra
en arbejderfamilie i Sydhavnen, men
hans beskrivelse af efterkrigstiden og
af kvarteret nær Valby er godt fortalt og vedkommende, for det giver
et eminent billede af en periode for
ikke så længe siden.
Forfatteren begynder med at fortælle om sin familie, sine forældre
og bedsteforældre, og om hvordan
hans far og mor får en lille lejlighed
i Smedegade på Nørrebro, inden der
bliver råd til at flytte ud på Glucksvej
i Københavns Sydhavn i en toværelseslejlighed, hvor der ikke er toilet i
gården som i Smedegade. Forældrene
er på det tidspunkt midt i tyverne,
og faren cykler hver dag på arbejde
ude i Hellerup, hvor han arbejder på
Strandvejens Gasværk. Munnecke
skildrer dagligdagen hjemme i gården i Musikbyen, hvor han leger med
de andre drenge. Det var i en tid, hvor

familien samledes om radioen for at
høre fx Siva-skriget, som fik hele Danmark til at gyse. Han fortæller også
levende om, når hans mor og de andre
kvinder i kvarteret tog med Vikingbådene for at købe ind i Malmø, og
hvor mændene blev sure, fordi deres
kvinder først kom hjem først på aftenen, for hvem skulle så sørge for
middagsmaden? Skildringerne af
hvordan der blev gjort hovedrent to
gange om året rammer også lige i plet,
for slet ikke at tale om, når forældrene
selv tapetserede lejligheden og først
skændtes, så det var en gru, for derefter igen at blive forliget. Storvasken
var også noget helt særligt dengang,
og så handledes der i HB Hovedstadens Brugsforening, hvor det var vigtigt at gemme kassebonerne, fordi det
var dem, der bestemte, hvor meget familien fik i dividende, hvilket igen
var bestemmende for, hvor mange
penge der var til at holde jul for. Og
gaverne blev købt i Daells Varehus,
Havemann eller Messen, men helst
ikke i Illum, hvor ekspeditricerne ofte
var ”overskudskvinder” fra det bedre

borgerskab, ugifte, men bevidste om
deres eget værd, og som var nedladende overfor kvinder som forfatterens mor. Man får også repeteret,
hvordan madpakkerne var dengang
for en skoledreng, og i det hele taget
er skoletiden fint skildret. I 1952 får
Tonny børnelammelse, hvilket var en
meget alvorlig ting under 1950’ernes
store polioepidemi. Når der blev udbetalt lommepenge, cyklede Tonny
ind på Vesterbro, hvor der lå adskillige antikvariater, hvor han erhvervede gode drengebøger, men hvor
han også som ung mand fik samlet
et bibliotek af god litteratur. Som læser genkalder man sig også 1950’ernes
spillefilm, som familien Munnecke
så i Enghave Bio. Der er også et fint
billede af, hvordan Tonny sammen
med sin far cyklede ind på Vesterbro
langs DSBs rangerterræn for at købe
sortbørs-cigaretpapir til de hjemmerullede cigaretter. De sidste kapitler
handler om forfatterens læretid som
først kobbersmed, senere som gørtler, og om hvordan han ender med
at blive kasseret som soldat.

Dreng af tid og sted er vedkommende læsning både for dem, der
har oplevet perioden, men i høj grad
også for dem, der måske slet ikke
kender til, hvordan en arbejderfamilie levede dengang. Den er blevet til
i samarbejde med journalisten Kate
Bluhme, der har medvirket under redigeringen.

Tonni Munnecke
Dreng af tid og sted
282 sider
Skriveforlaget
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PETER POULSEN
PROFESSION: POET

Poeten Peter Poulsen (th) i samtale med radiojournalisten Poul Friis på Svanekegården.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE En sand digter ser no-

get, vi andre først lægger mærke
til, når han viser os det I sin seneste samling – nr. 25 – aflytter
Peter Poulsen stilheden, reflekterer over et snefnug, snakker om
naboens kat og iagttager en flue,
der studerer restaurantens menukort. Små hverdagsdetaljer veksler
med afsløringer af verdens og hans
egen forgængelighed.
Han er netop fyldt 75: ”Jeg
er hurtig i vendingen, synes jeg
selv/ På 74 år er det lykkedes for
mig/ at blive en mand på næsten
90/ Det er der ikke mange/ der
gør mig efter”.
Hvert ord er valgt med omhu,
hver sætning er komponeret
med musikalitet, poeten gør
status, men lukker ikke butikken, selv om han lader melankoli og munterhed mødes: ”Må
det snart blive vinter, tænker jeg/
og længes efter de lange nætter/
efter total stilhed/ uigenkaldeligt mørke”.

Men inden da har han set ”Lyset, som lå over bordet/ virkede
gyldent/ som om solen skulle til
at gå ned.”
Til næste år er det blot 50 år siden, at det læsende Danmark åbnede øjnene for den Peter Poulsen, der siden foldede sig ud som
den alsidige kunstner med styr
på mange strenge. Nu har han
lagt København bag sig og nyder tæthed og tysthed i Svaneke,
hvor tankerne tæmmes, trimmes
og tolkes til afklaring for ham
selv og opklaring for læserne.
Han er fra den tid, hvor det
klassiske rim ikke længere var i
kurs, nu gjaldt det om at skabe en
anden form for rytme, en slags
sprogets jazz, og som en af de
sidste aktive digtere af den generation holder PP sprogets flyvende faner højt og lader blæsten
rense ordene, så de kan mejsles
på papir.
For nogle år siden mente en
forlagsdirektør, at det ikke læn-

gere kunne svare sig at udgive
PP på papir, man blev henvist
til en elektronisk udgave. Lindhardt og Ringhof har siden besindet sig og erkendt værdien af,
at netop hans lyrik udkommer i
form af en ægte bog, som man
kan holde i hånden og holde af.

CYPRESSER
Jeg kørte med Linje 15 en forårsmorgen,
dengang den var sporvogn endnu.
Jeg sad i bivognen, hvor jeg fik mig en smøg.
Hvad jeg skulle, husker jeg ikke.
Men måske jeg skulle på arbejde.
Kennedy var ikke myrdet.
Heller ikke Palme, naturligvis.
Mordene foregår kronologisk,
og alligevel gik jeg på arbejde nu og da.
Jeg var allerede dengang en trænet ryger
og godt på vej til at springe ud
som alkoholist.

Peter Poulsen
Aflytning af stilheden
103 sider, 250 kr.
Lindhardt og Ringhof

Jeg skulle desuden tage meget fejl,
om ikke det var cypresser, han malede,
gamle van Gogh.

Peter Poulsen 2015
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– MED ELLER
UDEN VOLD?
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Vort hjemlige parti Enhedslisten, der er en rosé-puré af
grupperinger, som i sin tid bekæmpede hinanden, vedtog sidste år et
nyt og mere renskuret partiprogram,
der nedtonende den leninistiske tese
om væbnet revolution. Den romantiske forestilling om arbejdermilitser,
der med AK47.maskinpistoler fordriver bankdirektører og børsherrer og
plaffer dem ned, hvis de ikke udleverer nøglerne til pengetanken,
kunne skræmme gode vælgere væk
og havde allerede forårsaget ravage
i ”den borgerlige presse” på grund
af åbenmundede pigebørn, der ville
indskrænke den private ejendomsret
til at omfatte suverænitet over egen
tandbørste.
ANMELDELSE

Total statskontrol

Netop de partier, der har forbrødret
sig under fælles varebetegnelse med
et uskønt lån fra DDR (ordet Einheitspartei), var i voldsom indbyrdes
konflikt i 1970’erne efter de blodige
begivenheder i Chile, der førte til
kuppet i 1973 mod den kluntede præsident Salvador Allende, som blev
opreklameret som den socialistiske
(og demokratisk valgte frelser, han
havde opnået 36 % af stemmerne),
men for hvem det lykkedes at forarme befolkningen i en sådan grad,
at nogle så den despotiske general
Augusto Pinochet som frelseren, der
ville genoprette den økonomi, som

Allende havde overladt til sin yderligtgående marxistiske finansminister Pedro Vuskovic. Han hadede det
frie marked og ønskede total statslig
kontrol over produktionen.
Venstrefløjens strid

Herhjemme var man på bekvem
afstand af de sydamerikanske omvæltninger, bortset fra nogle enkelte danske aktivister, der efter
diplomatisk indgriben kom hjem,
samt nogle flygtninge, der opnåede
en slags martyr- og heltestatus i københavnske aktivistkredse. Men efter især Vietnam-krigen var det ikke
svært for de røde at kende forskel på
de gode og de onde, og hele apparatet blev sat i sving med demonstrationer, pamfletter blade, møder og
boykot af Irma-vin fra Chile.
Historikeren Morten Lassen har
samlet to store opgaver i en bog. Først
og fremmest redegør han med stor
grundighed for de historiske begivenheder i Chile; Allende iværksatte
et eksperiment, der ikke lykkedes, og
han skød sig selv (eller blev myrdet),
da general Pinochet med vold, undertrykkelse, tortur og modbydeligheder
tog magten.
Dernæst beskriver han det danske solidaritetsarbejde, der hurtigt
blev splittet i to grene. Den tværpolitiske Chile-komité var hjemsted for
de sande revolutionære af den opfattelse, at den fredelige vej til socia-
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lisme nu endegyldigt havde vist sig
ufarbar, fordi USA og CIA altid ville
knuse folkets opstand. På et møde
slog Steen Folke og Kjeld Koplev til lyd
for, at ordet demokrati skulle fjernes
fra arbejdsgrundlaget, for nu gjaldt
det ægte socialisme og ikke det borgerlige demokrati. Intellektuelle samledes i fælles harme, men kunne dog
ikke udstrække deres aktivisme til
uddeling af løbesedler foran Daells
Varehus. Det måtte fodfolket klare.
Komitéen Salvador Allende stod
derimod for den mere moderate
opfattelse og var en af Danmarks
Kommunistiske Partis frontorganisationer, snedigt kontrolleret af partisekretær Ib Nørlund, med det formål
at mobilisere mennesker, der ikke opfattede sig som DKP’ere. Han var også
en af bagmændene i Folkebevægelsen
mod EF.
Demokrati – for og imod

Denne del af Lassens forskning tegner et billede af den politiske videreførelse af ungdomsoprøret og har
derfor den største rent lokale interesse, men den detaljerede gennemgang af præsident Richard Nixons
og hans rådgiver Henry Kissingers
undergravende virksomhed, båret
af frygt for, at Chile ville blive et
nyt Cuba, og at kommunismen ville
brede sig i Sydamerika, virker kompetent.
Omkring 1980 var der ikke mere
krudt i Chile-sagen. Nogle debattører
så som Morten Hesseldahl og Christopher Azrouni har i nyere tid taget Pinochet i forsvar med den forklaring,
at hvis et land skal udvikles økonomisk, er demokrati måske ikke det
vigtigste, pointerer Joakim Jakobsen
i sin anmeldelse i Weekendavisen.
Dermed er de på det overordnede
plan enige med Kjeld Koplev og Steen
Folke, som næppe er særlig stolte af
deres gamle replikker.
Lassens værk viser, at der stadig
er mange skeletter i den danske venstrefløjs støvede klædeskabe.
jalu@kbhavis.dk

Morten Lassen
Kuppet i Chile – og den danske venstrefløj
430 sider, 299,95 kr.
Informations Forlag
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GUIDE TIL

BESÆTTELSES-

TIDENS

KØBENHAVN
TEKST TUE MAGNUSSEN, CAND.MAG. I HISTORIE

ANMELDELSE Der udgives bøger om
2. Verdenskrig som aldrig før. Fra
krigsafslutningen i 1945 og frem til
2002 registrerede Det Kongelige Bibliotek i alt 8600 værker - historiske
fremstillinger, romaner, digte, film
og personlige erindringer - som omhandler Danmark i besættelsesårene
1940-45. Det svarer cirka til 150 værker om året.
Men siden 2002 er yderligere 4500
værker kommet til. Det svarer til 350
om året - eller næsten en udgivelse
om 2. Verdenskrig i Danmark hver
eneste dag i 13 år. På den baggrund
kan man undre sig over, at først i år
er en ”Turen går til besættelsestidens
København” blevet udsendt af Politikens Forlag.
Det yderst kompetente forfatterkollektiv af yngre historikere– adjunkt ved Københavns Universitet
Sofie Lene Bak, lektor på RUC Claus
Bundgaard Christensen, lektor ved
CBS Joachim Lund og lektor ved på
Københavns VUC Jakob Sørensen

– kalder selv i forordet bogen rammende for ”et stykke samtidsarkæologi”.
70 år efter krigen er der fortsat
mange fysiske spor at opsøge i den
danske hovedstad, der – sammenlignet med mange andre byer – slap for
intensive bombardementer.
Derfor er det en oplagt ide at udgive at udgive en guide opdelt i afsnit, som behandler de enkelte bydele
med kort og tekstopslag, der spænder
fra navnkundige bygninger som Dagmarhus og Shell-huset til mange, i
dag ret ukendte lokaliteter.
De fysiske spor, som er beskrevet
i guiden, spænder fra markante bygninger til graffiti, som tyske vagtposter i kedsomhed har skrevet på murværk, men som man i dag skal have
minutiøst kendskab - eller netop en
praktisk guide som denne bog - for at
finde frem til.
Hotel d’Angleterre genopført

Blandt de markante bygninger er

Hotel d’Angleterre, som 9. april 1940
var blevet genopført efter branden
i 1915. Det fem-stjernede hotel blev
straks beslaglagt af tyskerne, som opslog sit hovedkvarter her og i løbet
af krigen tillige indkvarterede højtstående tyske embedsfolk på besøg i
København, bl. a. arkitekten bag og
organisatoren af nazisternes udryddelse af jøder, Adolf Eichmann, som
besøgte København i 1943.
Samme år - efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august –
nærmere bestemt natten mellem 1.
og 2. oktober slog det tyske politi til
mod de ca 8.000 danske jøder og arresterede umiddelbart 281 personer.
I dagene derefter fortsatte arrestationerne; i alt blev 472 deporteret til
koncentrationslejren Theresienstadt
i Tjekkoslovakiet, hvor 52 døde. De
øvrige blev hentet hjem i april 1945
med de hvide busser. ”Samlet set overlevede 98 pct af jøderne i Danmark
Det lykkedes for langt de fleste
danske jøder at flygte til Sverige tak-

ket være andre danskeres hjælp og en
flåde af fiskerbåde, der på grund af
skyhøj betaling siden er blevet som
datidens menneskesmuglere.
”Samlet set overlevede 98 pct af
jøderne i Danmark”. På den baggrund
er det måske lidt misvisende, at bogen med en overskrift kalder det ellers informative tematiske afsnit om
jødeforfølgelsen i Danmark for ”Holocaust i Danmark”. Man savner – i
den ellers udemærkde litteraturoversigt - en reference til nyligt afdøde
journalist Thomas Hjortsøs bog Den
dyre Flugt fra 2010.
Med 264 sider er der ikke plads til
hverken begrebsdiskussioner eller udtømmende litteratur og de få kritikpunkter må ikke overskygge helhedsindtrykket af en yderst nyttig guide,
som med fordel kan medbringes for
den, der vil opleve Københavns bydele i skyggen af 2. verdenskrig.
Velstruktureret med koncise
tekstopslag, klare bydelskort og informative fremstillinger af besættel-
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Få gode vaner på apoteket
Spørg
bare os!

Grebet af begejstring?
Har du styr på, hvordan du bedst beskytter dig mod graviditet og kønssygdomme under sex? Og hvad du gør, hvis du er blevet gravid? Tag det roligt.
Få hjælp på apoteket, der giver gode råd om relevante aspekter indenfor
personlig pleje og intimprodukter. Apoteket har et bredt udvalg af produkter til
bl.a. intimbarbering og hudpleje. Besøg os og få gode vaner med hjem.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt, Apoteker på
København Vaisenhus Apotek

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

FLERE DANSKE BOGLÆSERE
Der er fremgang i antallet af
danske boglæsere, viser den første årsrapport fra Bog- og Litteraturpanelet,
som blev nedsat af daværende kulturminister Marianne Jelved (R) tilbage
i april 2014.
Rapporten viser endvidere, at der kan
spores en fremgang i læsehyppigheden af skønlitteratur de seneste fem
år, hvor andelen af folk, der aldrig læser, er faldet med omkring tre procent.
Bog- og Litteraturpanelets formand,
professor Stig Hjarvard, glæder sig
over, at der nu skabes statistisk grundlag for at kvalificere debatter om litteraturen og bogmarkedets tilstand.
- Digitalisering, liberalisering og globalisering er tre hovedtendenser,
der har betydning for bogmarkedet
og dermed litteraturens aktuelle tilstand. Det er kulturpolitisk vigtigt at
få et overblik over udviklingen på bogmarkedet i lyset af de igangværende
ændringer. Med denne rapport er et
første spadestik taget til at skabe en
dækkende statistik og årlig rapportering om bogens og litteraturens situation i Danmark, siger professoren.
BØGER

sens vigtigste temaer gør bogen til
en næsten uundværlig guide for alle
med interesse for besættelsestidens
historie i København.

Joachim Lund, Claus Bundgård Christensen
& Jakob Sørensen
Turen går til besættelsestidens København
264 sider, Politikens Forlag

I rapporten kan Bog- og Litteraturpanelet blandt andet dokumentere, at:
• Udgivelsen af ny dansk skønlitteratur har været præget af fremgang i
de seneste par år målt på antallet
af udgivne titler.
• Lyrik udgives i dag ofte digitalt og
via små forlag og som selvudgivelser.
• E-bøger og netlydbøger fylder mere
i forlagenes udgivelser, i bibliotekernes udlån og i danskernes læsning.
• Boghandelen oplever stærk konkurrence fra supermarkederne og
internethandlen. I 2000 udgjorde
salget i boghandler cirka 64 procent
af det samlede salg. I begyndelsen
af 2015 stod boghandler for cirka
43 procent af salget.
• Selvudgivelserne har vundet indpas på bogmarkedet og fylder 15
procent af den danske bogproduk-

tion. Men det er ikke længere muligt at opretholde et skarpt skel
mellem etablerede forlag og selvudgivelser.
• Knap 50 procent af kvinder læser
skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, mens det kun gælder for
knap 30 procent af mændene. Uddannelse har betydning for læsning, men i højere grad for de yngre
end de ældre generationer.
lp
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PARISER-SATIRE

MÅSKE ÅRETS VIGTIGSTE ROMAN
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Michel Houellebecq har siden sin debut i
1994 tirret og provokeret ikke
bare den franske, men hele
Europas litterære scene med
sin frygtløse sarkasme. Med
”Underkastelse”, der netop er
udkommet på Rosinante og
er solgt i 500.000 eksemplarer i Frankrig, leverer han
en sortsynet fremtidsvision,
som foregår i 2022, og det er
der såmænd ikke så længe til.
Den 7. januar i år, hvor romanen skulle lanceres i Paris,
blev satiremagasinet Charlie
Hebdo ramt af et terrorangreb, og Houllebecq aflyste
al optræden, ironisk nok var
der netop denne dag på forsiden af Charlie en saftig karikatur af ham.
ANMELDELSE

Afdanket akademiker

Totalt respektløst tager han
fat på François, en afdanket universitetsunderviser i
midten af fyrrerne på Sorbonne-universitetet med speciale i en fransk forfatter fra
1900-tallet, Joris-Karl Huysmans, som næsten ingen kender, og som på et tidspunkt
blev katolik og gik i kloster.
François er ungkarl og flakker rundt mellem villige studiner, hvis kropslige fortrin
optager ham mere end den

politiske situation. Og den
er ret speget. Den nuværende
præsident Hollande har taget
to perioder mere, nu er der
valg, og det er ikke muligt at
opnå et flertal, fordi socialisterne ikke vil samarbejde
med Marie Le Pens Front National. I stedet går centrumvenstrepartierne i koalition
med Det Muslimske Broderskab, som med den karismatiske Mohammed Ben Abbes
har opnået et godt valgresultat. Han er en fiktiv skikkelse,
som Houllebecq har opfundet, men det er ikke usandsynligt at et sådant parti vil
kunne opstå og få en vis popularitet.
Ben Abbes bliver præsident og deler magten, således at han får lov at styre undervisning og værdipolitik,
og han indfører en slags let
sharia, hvor skolerne kønsopdeles, og kvinderne tilsløres
og sendes hjem fra arbejdsmarkedet, hvilket hjælper på
arbejdsløsheden.
Flere koner, flere penge

Universitetet tilføres milliarder fra Saudi Arabien, som
stiller visse krav til de ansatte; de skal konvertere til
islam, men så kan de også
vælge flere koner blandt

studinerne, og det passer
François udmærket, også efter at hans jødiske veninde
Myriam er flyttet til Israel.
De omvendte akademikere må endda gerne drikke
alkohol, og det er en lettelse
for den fordrukne mand, der
ellers har været lige ved at gå
i katolsk kloster. Et par hjemmegående hustruer indebærer også den fordel, at vor
antihelt ikke længere skal
rende rundt og finde take
away, nu vil han få serveret
lune retter og sex ad libitum,
og så kan han endda hæve
tredobbelt løn. Det rene paradis for en intellektuel, der
er blevet så træt af livet, at
han har overvejet at begå
selvmord.
Europæisk forfald

Houllebecq langer ud efter
alt og alle og rammer præcist
der, hvor det gør mest ondt.
Det europæiske forfald, hvor
frihedstraditionerne fra den
franske revolution visner,
trævles op og hænges til tørre.
Når vesten ikke længere tror
på noget, opstår der et tomrum, som islam kunne tænkes at ville udfylde. Han tegner et geopolitisk alternativ,
hvor præsident Abbes agter
at samle et nyt romerrige,

vel nærmest et kalifat, der
omfatter Nordafrika og dele
af Mellemøsten.
I en epoke, hvor kommunismen for længst har mistet sin tiltrækningskraft
for vestens unge, der ønsker
et fast ståsted med konsekvente leveregler, kan det
være fristende at vende sig
mod islam og underkaste
sig for derved at blive en
del af noget større, der er et
modstykke til dekadence og
rodløshed. Fanatisme kan
fænge. Houllebecq gør ikke
sine nyslåede akademikerislamister til fanatikere, de
tilpasser sig kun alt for bekvemt og indstiller sig på
grundlæggende samfundsforandringer. Men man tager fejl, hvis romanen opfattes som anti-islamistisk,
dertil er den alt for gennemkomponeret og udspekuleret, derimod kan den tolkes
som en advarsel til vores verdensdels politikere og intellektuelle, nogle vil også læse
den som en spådom om hvordan det vil gå, hvis Front
National vinder yderligere
tilslutning og samtidig fornægtes af de øvrige partier
og medierne. Man skal ikke
tage fejl af, at de seneste meningsmålinger peger på risi-

koen for Marie Le Pen som
kommende præsident.
”Underkastelse” er underholdende, men er bestemt
ikke overfladisk. Ingen kan
lægge denne historie upåvirket fra sig, og derfor vil det
nok vise sig, at den er årets
mest indflydelsesrige stykke
skønlitteratur. En roman,
som man er nødt til at læse,
hvis ikke foretrækker at vige
udenom det vaklende Europas dilemma.

Michel Houellebecq
Underkastelse
På dansk ved Niels Lyngsø
288 sider, 299,95 kr.
Rosinante
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STOR STÅHEJ OG HØJ KOMIK
PÅ THORVALDSENS MUSEUM

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Søren Markers debuterer
med ”Thorvaldsens Testamente”, og
der er noget filmisk over kapitlerne.
Søren er tidligere kustode og kan legenden om den berømte billedhugger
til fingerspidserne, så man får meget
at vide om den store dansker, der i
1838 blev modtaget som en helt ved
sin hjemkomst til København og fik
sit eget museum. Men Markers ved
også en hel del om bogbranchen i sin
egenskab af mangeårig forlagsredaktør, og han serverer et kosteligt indblik i hverdagen og kriserne på forlaget Vindpust, hvor forlagsredaktør
Albert Børgesen, en noget alkoholiseret ungkarl, har sit hyr med at producere bøger, der ikke sælger nær så godt
som de titler, som handler om livsstil.

Giftige portrætter

Man får på fornemmelsen, at nogle af
de giftige portrætter er hentet i forfatterens fortid. Forlagschef Ellen Federspiel, der helst vil fyre Børgesen,
kommanderer ham til at opsøge den
ældre forfatter Holger Brockdorf, som
engang var et stort nummer med romanen ”Verdens Løn”, men nu skal
have besked om, at hans nye værk,

”Gensyn med Thorvaldsen”, ikke vil
blive udgivet, og at forlaget Vindpust
siger farvel og tak for samarbejdet.
Så nemt går det nu ikke. Børgesen
begynder at interessere sig for Thorvaldsen og besøger museet, hvor han
stifter bekendtskab med konservatoren Sara, der finder et indemuret
hoved til en bronzefigur, som Thorvaldsen hjembragte.
De to bliver et detektivpar, der
en dramatisk nat på Assistens Kirkegård får fingre i den forsvundne og
hovedløse statue, og det udvikler sig
til en bortførelse, da de ikke er alene
om at lede efter den. Hu-hej, hvor det
går over stok og sten og til Nysø Slot
med Thorvaldsens gamle atelier og
en tvivlsom auktion med statuen som
et af salgsobjekterne.
Efter de uhyrligste forviklinger og
biljagter ender alt godt, forlaget skal
ganske vist lukkes, men Børgesen kan
se frem til et nyt job – og et liv med
søde Sara.
En københavnerroman

”Thorvaldsens Testamente” – og sådanne er der åbenbart flere af – er en
rigtig københavnerroman med atmo-

sfære; dog må den være afsluttet for
nogen tid siden, idet Børgesen henter
en pakke på Købmagergade Postkontor, og det er så decideret fortid.
Beskrivelsen af Bogforum (mens
det stadig foregik i Forum) er ganske rammende, her kommer Markers’
branchekendskab ham til nytte, og
da han også angiver at være kok, beskriver han utallige måltider, nogle er
mere udelikate end andre. Hans CV er
alsidigt, for han har også været cowboy, men erindringerne fra prærien
gemmer han nok til en ny omgang.
Spændingskurven er rimelig høj,
den delvis selvironiske humor virker, og så er siderne kemisk renset
for sprog- og stavefejl.
Søren Markers bor i Lissabon og
lever af at renovere gamle huse. Han
var mangemillionær i sine unge dage,
men mistede formuen, da banken
placerede den i amerikanske it-aktier.
Et par år måtte han slikke sårene i
en toværelses på Nørrebro, og sådan
lever hovedperson Børgesen netop.
Også forløbet fra rig til fattig kan
sikkert inspirere den velskrivende
43-årige mand til nye skriveeventyr,
så forlaget skal bare se at få solgt

nogle bøger og opmuntre ham til at
øse af sine erfaringer. Og en filmproducent, der leder efter noget, der er
både dansk og morsomt, kan godt få
noget festligt, folkeligt og fornøjeligt
ud af Børgesen, Sara og Thorvaldsen.

Søren Markers
Thorvaldsens Testamente
390 sider, 249,95 kr.
People’s Press
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Byens flotteste fabriksbygning
– en unik mulighed

Danneskjold Samsøes Allé 55 · 1434 København K
1.974 m2 showroom / kontor eller lign. – 11 meter til loftet
20 P-pladser til lejemålet
Boheme-domicil for den innovative virksomhed
Arkitektonisk statement for stil-elskere
Man fornemmer fordums storhed og tidsløst design
Æstetik og rummelighed
Enestående mulighed for at få et hovedsæde med god stil og „højt til loftet”
Lejemålet indbyder til kreativt it-miljø, designbureau, reklamebureau eller
eksklusivt designfirma med behov for showroom
6 min. fra Nyhavn/10 min. til Christianshavns Metro
Se flere foto her: http://www.peternorby.dk/kraer-kedelsmedien/
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