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INTRO Tre udgivelser har inden for det sidste 
halve år vakt voldsom og berettiget postyr: 
Yahya Hassans digte, Den Hemmelige Socialde-
mokrat og Livet, det forbandede, der med sine 
afsløringer af Aller-koncernen, Nets og IBM har 
rystet nationen.

Det er rigtige bøger på 
papir med sorte bogstaver, 
og de er blevet solgt i mange 
tusinde eksemplarer. Spørgs-
målet er: Ville de have frem-
kaldt den samme debat, hvis 
de kun var blevet publiceret 
som e-bøger? 

Svaret er nej, alene af den 
grund at et flertal af læserne 
endnu ikke har bekvemmet 
sig til at tage dette medie 

i brug. Om fem år er situationen måske en 
anden, men lige nu er den fysiske papirbog 
den mest magtfulde måde til offentliggørelse 
af afsløringer. Uanset om det er poesi med 
indblik i ghettolivet, giftig politisk satire eller 
en nøgleroman med skandaløse følger. 

Trykte bøger, aviser og tids-
skrifter har stadig en frem-
tid, selv om digitaliseringens 
forkæmpere lidt overbærende 
betragter dem som et levn fra 
den gamle verden. 

Københavneravisen gør 
meget ud af bøger, de er nær-
mest en slags lokalstof, da 
hovedparten af forlagene har 
hjemsted i København. Og vi 
tror selv på papir. 

JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

TRYKTE BØGER, AVISER 
OG TIDSSKRIFTER HAR 
STADIG EN FREMTID, SELV 
OM DIGITALISERINGENS 
FORKÆMPERE LIDT OVER-
BÆRENDE BETRAGTER 
DEM SOM ET LEVN FRA DEN 
GAMLE VERDEN. 

NÅR SANDHEDEN
SKAL FREM 
– SÅ SKER DET 
I EN TRYKT BOG

    

















NYHED Elsebeth Egholm har nye gys på tapetet. En ung kvinde fra 
det århusianske studiemiljø bliver fundet død i en baggård i Mejlgade 
tæt ved freelancekontoret, hvor Dicte arbejder. Det er den anden uni-
versitetsstuderende, som bliver dræbt i byen, og noget tyder på, at 
gerningsmanden går efter sårbare unge kvinder i krise. Han voldtager, 
dræber og flår halsen op på dem, og han efterlader spor, der leder 
tanken hen på et rovdyr. 

Dicte er ikke længere journalist, men under researchen til en bog 
om tidligere voldsofre og deres gerningsmænd påpeger et voldtægts-
offer en mulig forbindelse til de nye drab. Dicte kaster sig ud i at finde 
pigernes drabsmand, men balancerer samtidig på kanten af sin egen 
afgrund. 

Samtidig, på Djursland, modtager en ung dyrepasserelev ved Skan-
dinavisk Dyrepark anonyme breve fra en mand, der kalder sig B., og 
Peter Boutrups hund, Kaj, bliver anklaget for at have dræbt et får. 

Da en mand i politiuniform kidnapper Kaj fra Grenå Politistation, må 
Peter selv finde gerningsmanden. Jagten kaster nyt lys på de to drab 
i Århus, for ulven er kommet til Danmark - og flokkens udsatte indivi-
der lever på lånt tid.

Elsebeth Egholm

Kød og blod

Politikens Forlag - 394 sider

Pris: kr. 300,-  

NY BOG I DICTE SERIEN
OND SOM EN ULV



K R I M I  F R A  L I N D H A R D T  O G  R I N G H O F

Uforudsigelig, rå spændingsroman om en brutal 
kidnapning af kvinden Alex. Bortset fra et enkelt usikkert 
øjenvidne har kriminalkommissær Camille Verhoeven 
ikke noget at gå efter.

Fabian Risk har dobbelt-
rollen som efterforsker 

og potentielt offer i denne 
hæsblæsende krimi, der 

udspiller sig i Helsingborg 
og på dansk jord.

Et skjult manuskript om Thuleselskabet. 
En mystisk runebesked fundet på en gold og øde 
ø langt oppe i Grønland. Hver for sig harmløse, 
men kædet sammen en dødelig cocktail.

Et skjult manuskript om Thuleselskabet. 

Uforudsigelig, rå spændingsroman om en brutal 
kidnapning af kvinden Alex. Bortset fra et enkelt usikkert 
øjenvidne har kriminalkommissær Camille Verhoeven 
ikke noget at gå efter.

F I L M -
R E T T I G H E D E R N E 
S O L G T  A L L E R E D E 

I N D E N 
U D G I V E L S E

V I N D E R  A F 
C R I M E  W R I T E R S 

A S S O C I AT I O N 
I N T E R N AT I O N A L 
D A G G E R  AWA R D 
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S E LV S TÆ N D I G 
F O R T S Æ T T E L S E  T I L 

O D I N S  L A B Y R I N T
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Øv-ig

ANMELDELSE Politiet har frarådet 
ham at løbe en risiko for, at han og 
hans børn kan blive truet på livet af 
de gangstere, der har besat et område 
i Christiania for at kunne sælge hash 
for hundredevis af millioner kroner. 
En betændt tilstand, som i høj grad 
er følgen af et halvt århundredes 
forfejlede narko-
tikapolitik og det 
deraf følgende ma-
fiauvæsen.

Det afslører 
han i ”Nakke-
skuddet”, hvor 
han fremlægger 
konflikterne med 
nulevende og af-
døde personer, 
som hans doku-
mentariske bøger 
om besættelses 
stikkerlikviderin-
ger, Blekingega-
debandens terro-
risme og de lyse 
og mørke sider af 

Thy-lejren og hippiebevægelsen har 
påført ham.

Danmarks absolut førende doku-
mentarisk beskriver problemerne, 
når folk enten ikke vil have sandhe-
den frem, eller når deres hukommelse 
fortrænger virkeligheden. Selv lægger 
han sine anfægtelser åbent frem og 

fortæller ærligt, 
hvordan han blev 
nødt til at opsøge 
en psykiater for 
at få ryddet op. 
Som selvportræt 
er sagsfremstil-
lingen ret enestå-
ende, og man gri-
bes af sympati og 
medfølelse, fordi 
man som begej-
stret læser af hans 
hovedværker næ-
sten føler sig som 
”medskyldig”; han 
har måttet sætte 
meget på spil for 
at leve op til vores 

høje forventninger til afsløringer og 
analyser, og på baggrund af de er-
faringer, han allerede har høstet, er 
det meget forståeligt, at han ikke har 
nerver til at udfordre den underver-
den, som styrer Pusher Street trods 
politiets systematiske indsats. Men 
derfor kan man jo godt sige øv, fordi 
det ville være blevet en fantastisk 
fortælling.

Nu overvejer Øvig situationen, 
”Nakkeskuddet” er et selvbiografisk 
og afklarende mellemspil, og han 
har sikkert flere planer på bedding, 
selv om det udefra er svært at få øje 
på sager af samme størrelsesorden 
som besættelsen og ungdomsoprøret. 
Statens Kunstfond har netop tildelt 
ham et treårigt arbejdslegat, og det 
har nogle fået ondt i røven over, 
fordi forfatteren tidligere har tjent 
gode penge. Hvor småligt og kortsy-
net! Netop ved at sikre Øvig en vis 
arbejdsro investerer samfundet i nye 
afdækninger af sager af betydning og 
yder ham dermed den anerkendelse, 
som han fortjener i bredfyldt mål, og 

som kan være med til at få ham op 
på hesten igen.

Bogens sidste sætninger opsumme-
rer han dilemma og rummer et løfte:

”Det sidste og afgørende spørgs-
mål er, om jeg efter alle mine over-
vejelser stoler nok på mig selv og min 
dømmekraft til at kunne forsvare at 
skrive endnu en bog med grusomme 
detaljer fra virkelige menneskers liv?

Svaret må blive et paradoks. Jeg 
har ingen intentioner om at krænke 
mine medmennesker, tværtimod. 
Men ikke desto mindre har jeg måt-
tet indse, at jeg ikke altid kan undgå 
krænkelserne, hvis jeg vil blive ved 
med at beskrive virkeligheden.

Og det vil jeg”.

Øv, øv og tre gange øv! Peter Øvig tør ikke løbe risikoen 
ved at give den dokumentariske skildring af Pusher Street. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Peter Øvig Knudsen

Nakkeskuddet og andre 

historier om at beskrive 

virkeligheden

Gyldendal - 220 sider

250,- kr.

DANMARKS ABSOLUT FØ-
RENDE DOKUMENTARISK 
BESKRIVER PROBLEMERNE, 
NÅR FOLK ENTEN IKKE VIL 
HAVE SANDHEDEN FREM, 
ELLER NÅR DERES HUKOM-
MELSE FORTRÆNGER VIR-
KELIGHEDEN. SELV LÆGGER 
HAN SINE ANFÆGTELSER 
ÅBENT FREM OG FORTÆL-
LER ÆRLIGT, HVORDAN HAN 
BLEV NØDT TIL AT OPSØGE 
EN PSYKIATER FOR AT FÅ 
RYDDET OP. 



Peter Øvig Knudsen

Nakkeskuddet og andre 

historier om at beskrive 

virkeligheden

Gyldendal - 220 sider

250,- kr.

������aaaaaa��a����a����a�� nnnnaanaaaanaa dddddnndnnndnnndnn vvvvvddvdddvdddvdddvd aaaaaaaavvavvvvavv rrrraaraaaaraaaaraaaaraa mmmmrrmrrrrmrr ����ooooo��o����o�� mmmmmoomooomooomoommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm eeeeeeeemmemmmmemmmmemm rrrreereeeeree lllllrrlrrrrlrr ææææællælllælllælllæl ssssssææsæææsæææsæææsæ nnnnssnssssnsssns iiiiiinninnnninn nnnnnniiniiiiniiiinii ggggggnngnnnngnnnngnn� andvarm� ommerlæsning

SOM ET BLIK FRA HELVEDE
Frank Jensen var i fem år som operativ chef i 
PET centralt placeret i alle de alvorlige terrorsa-
ger i kølvandet på Muhammedtegningerne. Nu 
har han skrevet en terror-thriller, der ifølge ham 
selv gør det muligt at kigge både efterretnings-
tjenesten og terroristerne over skulderen.

              Berlingske

DU ER DET ONDE
Michele Balistreri er ledende politikommissær.
Uden passion holder han dagligt sine indre 
dæmoner på afstand. Da Elisa Sordis mor begår 
selvmord 24 år efter datterens død, genåbnes 
den gamle sag, og snart skal Balistreri få vished 
for, at han står over for en diabolsk kalkule-
rende morder.

“Et lidenskabeligt portræt af et korrupt 
og kriminelt Italien.”
 – THE TIMES

GERNINGSSTEDER
Forfatteren Peer Kaae guider dig i denne bog 
gennem mere end hundrede års Københavnske 
mord – med udgangspunkt i det sted, hvor 
gerningsmanden slog til. Historien om hvert 
enkelt mord, hovedpersonerne, mistænkte, spor 
og politiets arbejde fortælles.
Læseren kan med bogen i hånden gå seks for-
skellige kriminalhistoriske vandringer gennem 
hovedstaden. Bogen er rigt illustreret.

BABYALARM
Katrine forelsker sig i den karismatiske � omas. 
De venter deres første barn, alt virker så perfekt, 
men så går det galt. Hun føler sig overvåget, 
hun er fyldt af uro, og hun gør mærkelige ting. 

“Barselsorlov noir. Selv om selve historien 
er rystende, ryster debuterende forfatter 
ikke på hænderne i sin e� ektive thriller.”
 – weekendavisen

REJSEHOLDETS 
ERFARNE REBEL
I 27 år var Kurt Kragh en af Rejseholdets skarpe 
og kreative hjerner når forbryderjagten gik ind. 
I en ny bog løfter han sløret for mange af de 
forbrydelser han har været med til at opklare.

              ekstra bladet

SKÆBNESPIL
Eksbokseren Silver får dagene til at gå som 
assistent for sin søn Robertos fodboldhold i en 
stille provinsby. Snart tegner konturerne af et 
mareridt sig for far og søn. Fortiden indhenter 
dem, og de hvirvles ind i et uhyggeligt spil, hvor 
det mindste fejltrin kan blive skæbnesvangert.

“Det er intenst, smukt og spændende – og i øvrigt 
oversat med stor musikalitet og nerve.”
                ekstra bladet
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OMTALE Raymond Chandler giver ge-
vinst hver gang. Hvis man holder af 
drama og spænding og ikke går af 
vejen for komplicerede mordgåder, 
kan man ikke nøjes med nutidens 
udgivelser. Man er nødt til at inha-
lere de syv romaner om detektiven 
Philip Marlowe, som Chandler skrev 
i perioden 1939-58. 

Nå, for pokker, det lyder støvet, 
men slap af, vi er i det moderne 
USA med biler, radio og tv, selv om 
Marlowe ikke lige kan google den 
mistænkte eller gribe sin mobil. Til 
gengæld drikker han whisky og gin og 
ryger filterløse cigaretter i et omfang, 
så Sundhedsstyrelsen burde insistere 
på et advarselsmærkat på omslaget.

Raymond Chandler (1888-1959) 
er kritisk over-
for den moderne 
amerikanske ci-
vilisation, Philip 
Marlowe er hans 
talerør, men han 
er ikke agitator, 
snarere illusions-
løs og udstyret 
med analytisk 
psykologisk sans. 
Handlingerne hol-
der, hans plots er 
gedigne og gen-
nemtænkte, og 
personerne er 

autentiske. Dialogerne er gennemsy-
ret af tør humor. 

Chandler blev et forbillede for Dan 
Turèll (1946-93), der i 1980’erne skrev 
12 storbykrimier og vedkendte sig 
inspirationen til den navnløse jour-
nalist og kriminalkommissær Ehlers. 
Jeg har for nylig genlæst hele striben, 
og det tåler de absolut, men Raymond 
Chandler er den store mester, der 
sammen med Georges Simenon og 
hans gennemgående helt, kriminal-
kommissær Jules Maigret, definerer 
genren.

Forlaget People’s Press har pris-
værdigt genudgivet Chandler kom-
plet og forsynet dem med essays af 
Dan Turèll og Haruki Murakami, 
den japanske bestsellerforfatter, der 

har oversat flere af 
Chandlers værker. 
Ganske vist kan 
man købe mere 
eller mindre slidte 
paperbacks fra før 
årtusindskiftet 
antikvarisk, men 
her er muligheden 
for at få Chandler 
komplet, og når 
man har læst dem, 
kan man gøre som 
Murakami – man 
kan slå op tilfæl-
dige steder og 

nyde detaljerne, før eksempel hans 
ondskabsfulde beskrivelse af junk-
food eller karakteristikken af en kor-
rupt strømer.

Køb hele striben, prisen er attrak-

tiv og udstyret fornemt: 149 kr. pr. 
bind. Så er der brød i læseskabet til 
hele sommeren. 

ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

LÆSEGODS TIL HELE SOMMEREN:

RAYMOND CHANDLER
KRIMIENS KRONEDE KONGE

Den lange søvn (1939) Farvel min elskede (1940) Det høje vindue (1942) Kvinden i søen (1943) Lille søster (1949) Det lange farvel (1954) Blindebuk (1958)

Det er med kriminalromaner som med enarmede tyveknægte. Man kaster en femmer ned i sprækken, ser 
figurerne snurre rundt og er måske heldig, at der klinger mønter ned i skuffen. Eller også bliver man skuf-
fet og må ofre en mønt mere i håb om at vinde. 

HVIS MAN HOLDER AF 
DRAMA OG SPÆNDING OG 
IKKE GÅR AF VEJEN FOR 
KOMPLICEREDE MORDGÅ-
DER, KAN MAN IKKE NØJES 
MED NUTIDENS UDGIVELSER. 
MAN ER NØDT TIL AT IN-
HALERE DE SYV ROMANER 
OM DETEKTIVEN PHILIP 
MARLOWE, SOM CHANDLER 
SKREV I PERIODEN 1939-58.

TITLERNE ER:
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ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

RAYMOND CHANDLER
KRIMIENS KRONEDE KONGE

FRANSKE FRUSTRATIONER 

OFFER & 
BØDDEL
OMTALE Camille Verhoeven er 1,45 meter 
høj, og det er selvfølgelig ikke praktisk 
for en parisisk vicekriminalkommissær. 
Værre er det, at hans kone Irène for nogle 
få år siden i højgravid tilstand faldt om 
på gaden, blev kørt på hospitalet, bortført 
og formentlig myrdet. Det kunne der i 
sig selv komme en kriminalroman ud af, 
men nu drejer det sig om Alex, en smart 
sygeplejerske på 30 år. 

Hun bliver proppet ind i en varevogn, 
kørt til en forladt lagerhal og nøgen an-
bragt i en kasse, der sømmes til og hejses op 
i loftet. Man får virkelig ondt af den stak-
kels pige og hendes kamp mod rotterne. 
Et øjenvidne har set kidnapningen, poli-
tiet sætter en efterforskning i gang, men 
kender ikke ofrets identitet. Har Camille 
overhovedet nerver til en sag, der minder 
så meget om hans eget livs tragedie?

Bortførerens bil indkredses, han er klar 
over, at slaget er tabt og kaster sig ud fra 
en motorvejsbro. Nu har politiet sit at se 
til. Hvem er hvem? Da de endelig finder 
lagerhallen, er kassen tom.

Nu følger en række modbydelige mord, 
hvor ofrene i levende live har fået hældt 

svovlsyre i kæften. Hvem kan dog være så 
sadistisk anlagt? 

At fortælle meget mere vil ødelægge spæn-
dingen ved denne raffineret komponerede 
psykologiske gådes opklaring. Forfatterens 
sans for at pirre og tirre læserne, så de for 
hvert kapitel tvinges til at se hele affæren i 
et nyt lys, er virkelig original. Begrebet hævn 
får en ekstra grufuld dimension, og menne-
skeskildringen af politi, ofre og bødler i det 
moderne Frankrig opfylder kravene til en gy-
ser, hvor forholdet mellem underholdning og 
eftertanke er passende nok til, at man husker 
bogen så godt, at den vil blegne ved at blive 
læst igen. Men så kan man give den videre 
til en anden, der sætter pris på intelligent og 
sikkert komponeret thriller.

Pierre Lemaitre

På dansk ved Elisabeth Ellekjær

Alex 

Lindhardt og Ringhof - 349 sider

Pris: kr. 249,95

OMTALE Det er svært at forestille sig og er nærmest ukendt for 
mange, at Bornholm fra maj 1945 til april 1946 blev bombet og besat 
af Sovjetunionen. Hvis sommerferien går til Bornholm, er det nærlig-
gende at medbringe Pjotr Kotovs roman Øen og Landet, der udkom på 
dansk for nogle uger siden og straks blev dekoreret med fire hjerter i 
Politiken. 

Pavel og Sergej er to af de russiske soldater, som udstationeres på 
Bornholm, der for dem er et fredfyldt paradis, sammenlignet med den 
beskidte frontkrig. Deres samtaler er farlige, fordi de handler om livet 
for den russiske revolution og dens blodige fejltagelser.

Detektiven er den modbydelige oberstløjtnant Merinov fra den 
interne efterretningstjeneste SMERSJ, som skal afsløre kontrarevo-
lutionære tendenser i hæren. Følgerne af hans spionage får skæbne-
svangre følger for den sandhedskærlige og derfor suspekte Pavel og 
hans kærlighedsforhold til en dansk-russisk bornholmer.

Romanen giver indsigt i stalinismens undertrykkelse af Sovjetunio-
nens folk og fjender, set fra en for os sjælden russisk vinkel. Blandin-
gen af fiktion og fakta er helt rigtig og føjer ukendte facetter til bille-
det af 2. verdenskrig. Det er helt usædvanligt og en litterær lykke, at 
bogen har fundet vej fra Sankt Petersborg til Bornholm og Danmark. 
Havde Kotov skrevet den for 30-35 år siden, var det gået ham ilde, og 
der skal nok være nogle af hans landsmænd, der misbilliger hans min-
dre flatterende billede af Stalins Store Fædrelandskrig. Men ved præ-
sentationen erklærede Kotov, at han ikke havde haft vanskeligheder, 
for der er ytringsfrihed i det nuværende Rusland.

Pjotr Kotov

Øen og Landet

Forord af professor Bent Jensen 

Oversat af Tatjana Vojtjúk Jensen

Forlaget Hovedland - 407 sider

Pris: 269 kr.

OPLAGT TIL FERIEN PÅ KLIPPEØEN:

RUSSISK 
MILITÆRKRIMI
FOREGÅR PÅ BORNHOLM

Pjotr Kotov og Tatjana Vojtjúk Jensen signerer Øen og Landet i Dams 
Boghandel i Rønne 5. maj 2014.
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Hvis seriemord var lige så udbredt i virkeligheden som i 
kriminalromanerne, ville det godt nok se perforeret ud. 

ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

Stefan Ahnhem

Offer uden ansigt

Oversat af Anders Juel Michelsen

Lindhardt og Ringhof - 540 sider

Pris299,95 kr.

Palle Bøgelund Petterson

Doxfather

En Theodor Christensen biografi

Forlaget Politisk Revy - 384 sider

Pris 328,- kr.

EN FILMMAGERS
STORHED 
& FALD

MORD & 
MOBNING

OMTALE I 1966 var dokumen-
tarfilminstruktøren Theodor 
Christensen, født 1914, med 
til at starte Statens Film-
skole. Året efter døde han 
af druk og pillemisbrug. Her 
i 2014 ville han være blevet 
100 år, og Palle Bøgelund 
Petterson, magister i filmvi-
denskab, har nu skrevet hans 
biografi. Det er tænkeligt, at 
navnet Theodor Christensen 
er gået i glemsel, men han 
er en af dokumentarfilmens 
foregangsmænd, næsten den 
godfather, som er indbygget 
i bogtitlens opfindsomme 
sproglige nydannelse.

Doxfather Christensen 
voksede op i 1930’erne, hvor 
tonefilm var det nye medie og 
blev vist i biograferne. Både 
staten og de store virksom-
heder bestilte kortfilm til 
propaganda og havde brug 
for en håndværker af hans 
kaliber. Flere hundrede film 
og manuskripter bærer hans 
signatur, og under den ty-
ske besættelse var han en 
drivende kraft i det illegale 
arbejde og den filmiske do-
kumentation af dette.

Han var også rebel og re-
volutionær, og måske er han 
mere kendt på Cuba end her-
hjemme, fordi han hjalp Fidel 
Castro og hans folk med at 

opbygge et nationalt film-
miljø. En eventyrer var han, 
og selv om hans tid på den 
danske filmskole blev kort, 
blev han en uforglemmelig 
inspirationskilde for en lang 
række talenter.

Personligt gennemgik 
han mange kriser, en søn 
druknede, en anden blev kørt 
over af en sporvogn, og han 
mistede sin kone. Vi kommer 
usædvanlig tæt ind på livet af 
manden og hans private liv.

Palle Bøgelund Petterson 
har udført et meget grundigt 
arbejde og fundet breve, fo-
tografier og dokumenter, der 
sammen med snesevis af in-
terviews med dem, der har 
arbejdet sammen med Theo-
dor, tegner et billede af en 
kreativ dynamo og hans tid.

Bogen vil især gribe profes-
sionelle, der lever af levende 
billeder, men har også et bre-
dere almenmenneskeligt per-
spektiv. Forfatteren, der ikke 
selv har kendt Theodor, da 
han blev født samtidig med, 
at denne døde, har udført et 
gedigent opklaringsarbejde 
med historikerens omhu, 
filmentusiastens begejstring 
og fortællerens evne til at 
underholde og engagere læ-
seren.

ANMELDELSE Umiddelbart stejler man da også 
over tanken om, at en skoleelev kan føle sig så 
mobbet, at han mange år efter sætter sig for 
at udrydde hele klassen og lærerne med. Men 
i betragtning af de skolemassakrer, som fra 
tid til anden finder sted i især USA, er tanken 
ikke helt usandsynlig. Desuden er det jo ikke 
en dokumentar, men ren og skær fiktion, og 
her kan alt ske. Og det gør der.

Igen lærer vi en kriminalbetjent at kende, 
der ikke har det helt let. Fabian Risk er flyttet 
med familien fra Stockholm til Helsingborg 
for at redde sit ægteskab, men knap er fa-
milien nået frem, før hans kommende chef 
Astrid Tuvesson står i døren: der er begået et 
mord, og Risk gik i klasse med den døde, som 
har fået skåret hænderne af.

På sådan et klassebillede er der jo en hel 
stribe kandidater til en seriemorders udspe-
kulerede grusomheder, og hans evne til at 
variere dødsmetoderne og opfinde højtekno-
logiske aflivningsmaskiner er imponerende. 
Men vi røber ikke noget.

Opklaringsarbejdet tegner portrætter af 
politifolk og deres menneskelige svagheder, 
og turen går via Helsingør til København, 
hvor Risk og en dansk betjent, Dunja Hou-
gård, sidder på Café Diamanten på Gammel 
Strand. Fælles for dem begge er, at de går et 

skridt videre i opklaringen, end deres respek-
tive chefer bryder sig om. Et lokalkoloristisk 
pusterum i en hæsblæsende pageturner med 
et stærkt drive og nærbilleder af folk i Skåne 
– selv ikke i italienske kriminalromaner bli-
ver der velsagtens spist så meget pizza som 
her, men der er heller ikke tid til finere 
madlavning; selv et grillparty, der skal ryste 
politifamilierne sammen, rystes og spoleres 
af et nyt mord.

En forfriskende fræk variation af den sven-
ske krimigenre, men en trussel mod ens nat-
tesøvn: man kan ikke bekvemme sig til at 
lægge bogen til side og slukke lyset, og man 
løber en risiko for, at dramaet sniger sig ind 
i ens drømme. Hvem bryder sig for eksempel 
om at få trukket tungen ud?
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Vicepolitikommissær Axel Steen er på sit livs nedtur, da hans chef, 
Jens Jessen, får et yderst penibelt tip om, at det er lykkedes den 
russiske ma� a at placere en muldvarp centralt i den danske politietat. 
Axel Steen er blandt de mistænkte. Mens han nærmer sig bunden 
med faretruende hast, overskrider han alle sine personlige grænser 
i kampen for at rense sit navn og redde sit skrøbelige omdømme. 
Først alt for sent går det op for ham, at hans ekskone,  Cecilie, spiller 
en afgørende rolle i sagen. Udk. 20/6.

sommerens bestseller!

Akrash 
[a’krasj] 
ghettoslang 
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I en fjern fortid var sporvejsfunk-
tionærer iført reglementeret uni-
form med kasket, hvilket forlenede 
dem med en for embedet passende 
autoritet. Sådan er det ikke læn-
gere. Formløsheden har også holdt 
sit indtog i den offentlige trafik. 
Selv fængselsbetjente bærer efter 
sigende ikke længere uniform, men 
de stribede fangedragter er jo også 
afskaffet.

Selv om vi er mange, der savner 
sporvognene, fortjener busruterne i 
Storkøbenhavn en vis ros – bortset 
fra, at der på trafikreguleringskon-
toret sidder embedsmænd, som er 
sysselsat med at 
oprette og ned-
lægge og ændre 
ruter. Måske er 
det de samme 
personer, der 
anser det for en 
miljøvelgerning 
at begrænse 
fremkommelig-
heden ved hjælp 
af betonklodser 
og udgravnin-
ger, der er ube-
mandede i lange 
perioder. Øster-
port Station har 
været under om-
bygning siden 1990’erne. Ved det 
seneste kommunalvalg var det bræn-
dende spørgsmål på Frederiksberg et 
råb om at bevare linje 14, der delvis 
er erstattet af 9A, men aldrig bliver 
lige så logisk som den kære 14’er.

For nogle uger siden ville jeg fra 

Østerport til Stormbroen med 1A. 
Selv om vi var mange, var der en 
siddeplads, og fra den blev jeg op-
mærksom på, at der lød en helt an-
den lyd i kabinen. Normalt må man 
finde sig i, at chaufførerne skruer 
op for diverse musikbærende radio-
kanaler, hvilket var utænkeligt for 
blot få år siden. Medmindre man vil 
risikere at blive bortvist og pådrage 
sig medpassagerernes vrede må 
man finde sig i rutinestøjen; man 
kunne selvfølgelig også medbringe 
sin egen musik på smarttelefonen 
og montere hørepropperne.

Men lige netop denne dag indtraf 
miraklet. Mozart-miraklet. Manden 
bag rattet, der var iført en sort 
hue, havde fundet en klassisk ka-
nal, og en klar og klingende kla-

versonate væl-
dede ud over 
højttalerne. 
Kun trængslen 
hindrede mig 
i at gå fremad 
i vognen og 
takke for 
denne auditive 
eliksir, som 
fremkaldte en 
rolig og rar at-
mosfære. Jeg 
fandt aldrig 
ud af sonatens 
nummer og 
solistens navn, 
men det betød 

heller ikke noget; velklangen gjorde 
den korte rejse til noget specielt, og 
jeg overvejede at tage nogle flere 
stoppesteder for at nyde alternativet 
til rytmeboks og wua-wau.

En enkelt gang tidligere har jeg 
oplevet noget lignende, en kvindelig 

chauffør begunstigede de rejsende 
med en klaverkoncert af Liszt. Et 
særligt smil forgyldte hendes kønne 
ansigt. Det er flere år siden, og 
måske skal vi helt frem til 2020 – 
politikernes foretrukne årstal – før 
et lignende lykketræf rammer mig.

Jeg skal ikke gøre mig til tals-
mand for utopiske forestillinger 
om, at København ville blive et 
bedre sted, hvis alle offentlige be-
fordringsmidler inkluderede klas-
sisk musik i billetprisen. Mindet 

om den halve snes minutter gennem 
den travle hovedstad er mig nok. Jeg 
stiller ikke urimelige krav.

Forskere ville sikkert kunne kon-
statere, at det fremmer trafiksik-
kerheden med harmoniske toner 
frem for boing-schratch-ding-ding. 
Hvis det passer, at netop Mozart i 
kostaldene øger mælkeydelsen, vil 
også menneskekvæg have godt af 
den daglige dosis Wolfgang på vej 
til eller fra dagens dont.

 Lurifax

MOZART 
I MYLDRETIDEN

af Tårnfalken 

JEG SKAL IKKE GØRE MIG 
TIL TALSMAND FOR UTOPI-
SKE FORESTILLINGER OM, AT 
KØBENHAVN VILLE BLIVE ET 
BEDRE STED, HVIS ALLE OF-
FENTLIGE BEFORDRINGSMID-
LER INKLUDEREDE KLASSISK 
MUSIK I BILLETPRISEN.

Forretningsplan
2014-2017

FOTO MOVIA
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VIND KRIMIPAKKER
TIL SOMMERLÆSNING

Besvar dette spørgsmål:

I hvilket land bliver den 
smukke Alex bortført?

Send svaret på mail og deltag i 
lodtrækningen om tre stærke 

romaner fra Lindhardt og 
Ringhof. Sidste frist er 28. juni.

Stefan Ahnheim
Offer uden ansigt

Pierre Lemaitre
Alex

Mads Peder Nordbo
Thuleselskabet

Hver gevinst har en værdi 
af 850,- kr.

Vinderne får direkte besked.

Skriv svaret pr. e-post til:
kbh@kbavis.dk
eller pr. post til

Københavneravisen
Købmagergade 62, 2. sal

1150 København K.

bog2517-Lindhardt-og-Ringhof.indd   1 17-08-2011   15:22:35

Kejsergården fotograferet ca. 1895, få år før den blev revet ned i 1902, og afløst af den ”hasselbalchske 
gård”. Foto Københavns Museum

KEJSERGADE

MAGASIN Mellem Gråbrødre Torv og Skin-
dergade løber en ganske kort gade med 
det pompøse navn Kejsergade. Det er 
minderne om et aldrig gennemført byfor-
nyelsesprojekt fra slutningen af 1800-tal-
let. Der skulle føres en moderne gen-
nemfartsgade fra Amagertorv igennem til 
Kultorvet. På grunden mellem torvet og 
Skindergade løb et smalt stræde. Ud til 
det stod den gamle købmandsgård ”Kej-
sergården”, der var opført efter bybran-
den i 1728. Derfor kaldte københavnerne 
strædet for Kejsergade.

Men den centrale beliggenhed blev køb-
mandsgårdens skæbne. Da byggefeberen 
ramte København, blev der udtænkt flere 
projekter på grunden. I 1902 faldt Kejser-
gården, da grosserer Christian Hasselbalch 
lod arkitekterne Valdemar og Bernhard 

Ingemann opføre den imposante kontore-
jendom, der stod færdig i 1904.

Bygningen blev trukket tilbage på grun-
den, for at give plads til den store nye 
gennemfartsgade Kejsergade. Det blev til 
denne ene bygning i barokpastiche, der har 
adressen Kejsergade 2.

Den blev nok mest berømt for, at For-
svarets Efterretningstjeneste i Københavns 
Universitets enemærker havde en hemme-
lig lyttecentral, der tjekkede alle udlands-
samtaler via et kabel til Købmagergades 
Postkontor. Studenterne demonstrerede, 
agenterne flygtede. Nu er der café i stue-
etagen.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller 
om det gamle København i hver udgave af 
Københavneravisen.

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS


