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FØRST PÅ ÅRET FIK VI 
”DEN HEMMELIGE SOCIAL-
DEMOKRAT”, DER BLEV EN 
FULDBLODS BESTSELLER 
OG FØRTE TIL MANGE SPE-
KULATIONER. HVEM VAR 
DEN MEFISTO-TYPE, DER 
UNDER DÆKKE AF ANO-
NYMITET GAV ET LIDT FOR 
NÆRGÅENDE BILLEDE AF 
PARTIET? VEDKOMMENDE 
BLEV ALDRIG FUNDET OG 
STRAFFET, OG MÅSKE VAR 
DET LIGEFREM SUNDT FOR 
DEN SOCIALDEMOKRATI-
SKE FOLKETINGSGRUPPE 
AT FÅ SIG EN RUSKETUR I 
MEDIERNE.

BØGER, DER
SKABER 
DEBAT

STILHISTORISK 
INDSIGT
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INTRO Fornylig efterlyste Kristeligt Dagblad 
flere debatbøger, og Gyldendals litterære di-
rektør Johannes Riis var inde på noget af det 
samme i sin årlige tale til nationen i slutnin-
gen af august.

På de næste sider præsenterer vi et helt 
nyt bidrag til samfundsdiskussionen, Ole T. 
Krogsgaards ”Bureaukraterne ta’r magten”. 
Om den kyndige erhvervsmands fremra-
gende analyse af demokratiets krise og fi-
nansmagtens grådighed vil vække den op-
mærksomhed, den fortjener, er endnu uvist. 
Man kan kun håbe, at den rammer på det 
rigtige tidspunkt, hvor der er en stigende 
fornemmelse af, at embedsværket har taget 
magten fra de folkevalgte.

Senere på måneden udkommer en ny bog 
om Venstres formand og statsministerkandi-
dat. Nyhavn-borgeren Lars Løkke Rasmussen 
har været flere gange gennem mediernes vri-
demaskine, og nu frygter han og partiet, at to 
journalister fra B.T. har gravet noget nyt frem. 
Et yngre folketingsmedlem, Sofie Løhde, har 
ligefrem hyret en af byens 
skrappeste advokater for at 
få ham til at hindre, at hun 
bliver svinet til. Den slags 
modtræk er med til at skærpe 
forhåndsinteressen.

Først på året fik vi ”Den 
hemmelige socialdemokrat”, 
der blev en fuldblods best-
seller og førte til mange 
spekulationer. Hvem var 
den Mefisto-type, der under 
dække af anonymitet gav et 
lidt for nærgående billede af 
partiet? Vedkommende blev 
aldrig fundet og straffet, og 
måske var det ligefrem sundt 
for den socialdemokratiske 
folketingsgruppe at få sig en 
rusketur i medierne.

De to nævnte eksempler 
hører måske ikke til i katego-

rien debatlitteratur, og alligevel – de fremkal-
der jo diskussion og aggression.

Chalotte Langkildes ”Be-
draget” er solgt i flere oplag. 
Hendes detaljerede gennem-
gang af Nordisk Fjer-skanda-
len beskriver, hvor galt det 
kan gå, når en enevældig di-
rektør tager banker, revisorer 
og journalister ved næsen – 
og til sidst er nødt til at begå 
selvmord. Dokumentarisme 
er også debatskabende.

En gennemarbejdet bog, 
baseret på viden og analyse, 
har større gennemslagskraft 
end en aviskronik, som er 
glemt få dage efter, og der er 
emner nok at tage fat på. Og 
”gammeldags” bøger på pa-
pir vejer stadig tungere end 
e-bøger.
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Gyldendals litterære direktør Johannes Riis.

Peter Wibroe
Havekunst og Tanketidsler

Øjefryd Kunst & Kommunikation 
240 sider - 300,- kr.

NYHED ”Havekunst og tanketidsler” (Forlaget Øjefryd, 240 sider, 300 
kr.) er skabt af Peter Wibroe, der frem til årtusindskiftet var Køben-
havns førende reklamekunstner med kontor i Landemærket 29. Han 
udformede de store og afgørende kampagner for Tuborg, Ekstra Bla-
det og SAS, og reklamebureauet Wibroe, Duckert og Partners blev en 
velhavende virksomhed. Som 57-årig solgte han sine aktier og trak sig 
tilbage til Søllerød, hvor han med egne hænder har bygget et baroks-
lot og anlagt en ufattelig smuk have, et mini-Versailles. Bent Rej har 
gennemfotograferet herlighederne, og Peter Wibroe har med sproglig 
finesse forfattet teksten, der vidner om dyb filosofisk og stilhistorisk 
indsigt, kombineret med intelligent kritik af digital overfladiskhed og 
politisk korrekthed.
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INTERVIEW Otte år som kriminal- og 
retsreporter, 20 år som Nørrebro-bo 
og 49 års levet liv er den ballast, 
der bærer Jesper Steins tre gedigne 
københavnerkrimier med vicepoliti-
kommissær Axel Steen. ”Uro”, ”Bye 
Bye Blackbird” og ”Akrash” er uaf-
rystelige skildringer af storbyen og 
strømeren, som opklarer vanskelige 
sager og samtidig har svært ved at 
afklare sig selv. 

- Det er næppe tilfældigt, at du 
næsten deler efternavn med Steen?

- Nej, indrømmer Jesper, da vi 
sidder over en kop the i det indre 
København. - Jeg har trukket meget 
på mig selv og deler træk med ham, 
for jeg har i større eller mindre grad 
gennemlevet de kriser, som rammer 
Axel – skilsmisse, far på gule pla-
der, markant alkoholmisbrug. På den 
måde kender jeg hans følelsesliv, han 
er en stemme eller en tone, som er der 
hele tiden, når jeg skriver.

- Axel fremtræder som et helt men-
neske og ikke en skabelon med en 
Borsalinohat.

- Ja, han foran-
drer sig i løbet af 
de tre romaner, 
han er ikke bare 
god og ædel, og 
det er fantastisk at 
kunne gå helt til 
bunds med ham. 
Jeg tror, at bøgerne 
bæres igennem af 
hans blik på byen, 
tørst efter retfær-
dighed og person-
lige frustrationer. 
Han oplever ikke 
ret meget lykkelig 
kærlighed, han ser 
på kvinder som 

mennesker, men også som sexobjek-
ter, og det er vi mange, der gør. Hvis 
publikum skal følge ham gennem 
de ca. 25 timer, som det vel tager at 
arbejde sig igennem de tre romaner, 
må hovedpersonen være ægte og af 
kød og blod.

Jeg bestemmer virkeligheden
Som forfatter er man en slags gud 
i universet, der afgør personernes 
skæbne, og det er en afgørende kon-
trast til jobbet som reporter i en 
faktatjekket spændetrøje, hvor jeg 
var styret af virkeligheden – nu er 
det mig, der styrer virkeligheden i 
fiktionens verden.

Jesper tænder en Blå King’s og af-
viser, at han har røget lige så mange 
joints som Axel, som render ind i pro-
blemer på Politigården, fordi mindre 
venligtsindede kolleger har billeder 
af ham, mens han handler med en 
pusher.

- Politigården kender jeg rigtig 
godt indefra, det er en fascinerende 

bygning, hvor selv 
politifolk kan fare 
vild. Jeg savner for 
så vidt ikke tilvæ-
relsen som krimi-
nalreporter, men 
den har givet mig 
indsigt i politiets 
efterforskning. Jeg 
været på mange 
gerningssteder og 
tager afsæt i vir-
kelige sager, men 
det er jo ikke doku-
mentarisme. I en-
kelte tilfælde har 
jeg konsulteret en 
retsmediciner for 
at høre, om be-

stemte kriminaltekniske detaljer, fx 
en obduktion eller et dna-spor, ligger 
inden for sandsynlighedens rammer.

Det blå stempel
Jesper har overværet en lang række 
retssager og tager læserne med ind i 
retssalen. En advokat roste ham ved 
at fremhæve, at det er første gang, 
at spillet mellem anklager og ankla-
gede, forsvarer, dommer, vidner og 
nævninge er blevet beskrevet udfør-
ligt i en dansk krimi. Jespers nabo på 
Nørrebro, en pige med tilknytning til 
Ungdomshuset på Jagtvej, der spiller 
en rolle i ”Uro”, kunne genkende alle 
de autonome typer og sætte navne 
på dem, skønt de er fiktive. – Den 
slags blåstemplinger er kanonfede, 
for så har jeg ramt rigtigt, fortæller 
Jesper. Det synes mange politifolk 
også, de kan godt lide bøgerne og 
deres hudløse ærlighed og beskri-
velse af magtkampene på Politigår-
den. En højtstående politichef mente 
derimod, at Jesper havde misforstået 
det hele og givet et skævt billede af 
politireformen. 

Storbykrimien som genre har op-
taget Jesper i årevis. Raymond Chand-
lers Los Angeles, Georges Simenons, 
Dan Turèlls København, Ian Rankins 
Edinburgh – som journalist har han 
fået Michael Connely til at køre sig 
rundt i L.A. og udpege de steder, hvor 
hans krimier foregår. Når Jesper be-
væger sig rundt i København, sanser 
han lyset og stemningerne og gør små 
notater på sin i-Phone. Forfattere som 
Jørgen Gustava Brandt, Jess Ørnsbo og 
Klaus Høeck, som ikke finder lig på 
kirkegårde og i søen i Ørstedsparken, 
har påvirket Jesper med deres beskri-
velser af byen.

- Det uundgåelige spørgsmål: 

Hvornår kommer den næste Axel 
Steen-krimi?

- Jeg hverken kan eller vil love no-
get. Men alle, der er kommet igennem 
”Akrash”, vil gerne vide mere om, 
hvordan den psykisk og fysisk lemlæ-
stede vicepolitikommissær kæmper 
sig tilbage, erklærer han og iler til-
bage til sit kontor på Rådhuspladsen, 
hvor han er kulturmedarbejder på 
Morgenavisen Jyllands-Posten.
De udenlandske rettigheder er solgt 
til Italien, Tyskland, Island, Norge, 
Rumænien, Holland og Sverige.

Otte år som kriminal- og retsreporter, 20 år som Nørrebro-bo og 49 års levet liv er den ballast, 
der bærer Jesper Steins tre gedigne københavnerkrimier med vicepolitikommissær Axel Steen. 

”Uro”, ”Bye Bye Blackbird” og ”Akrash” er uafrystelige skildringer af storbyen og strømeren, 
som opklarer vanskelige sager og samtidig har svært ved at afklare sig selv. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Jesper Stein
Akrash

Politikens Forlag
349 sider

Jesper Stein
Bye Bye Blackbird

Politikens Forlag
368 sider

Jesper Stein
Uro

Politikens Forlag
408 sider

JEG HAR TRUKKET MEGET 
PÅ MIG SELV OG DELER 
TRÆK MED HAM, FOR JEG 
HAR I STØRRE ELLER MIN-
DRE GRAD GENNEMLEVET 
DE KRISER, SOM RAMMER 
AXEL – SKILSMISSE, FAR 
PÅ GULE PLADER, MAR-
KANT ALKOHOLMISBRUG. 
PÅ DEN MÅDE KENDER JEG 
HANS FØLELSESLIV, HAN ER 
EN STEMME ELLER EN TONE, 
SOM ER DER HELE TIDEN, 
NÅR JEG SKRIVER.

KØBENHAVN
KRIMI & 
KÆRLIGHED
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BILLEDE AF BYEN
”Axel gik ned ad Strøget. Indre Bys kulørte 
turist- og gøglertarm, natligt voldstivoli 
og friluftsværtshus for unge fra City 2 og 
hormonforstyrrede indvandrerdrenge. Forbi 
shawarmabaren, hvor han tit spiste, ned til 
Nytorvs og Gammeltorvs skrånende flader, der 
var brolagt med justitshistorie.

På Nytorv bor retfærdigheden, hvis man 
tror på, at den sker fyldest ved Køben-
havns Byret, hvilket Axel havde tvivlet på 
flere af de mange gange, han havde været 
der i embeds medfør. Bygningen er omtrent 
lige så indbydende udefra som Politigården og 
står i stærk kontrast til Gammeltorvs symbol: 
Barmhjertigheden i form af Caritas-springvan-
det, der hæver sin enorme kobberkumme, med 
en gravid kvinde og et spædbarn på armen og 
sin søn ved siden, højt over torvet”.

FRA BYE BYE BLACKBIRD



20  SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9NYHEDER  |  OMTALE  |  PRESSEBYENS BØGER

NYHED Jens Otto Krag – huskes han 
i dag? Den 3. oktober er det 42 år 
siden han chokerede ved at træde til-
bage som statsminister dagen efter at 
have vundet folkeafstemningen om 
Danmarks indlemmelse i EF, og den 
15. september er det 100 år siden han 
blev født i Randers. 

Forfatteren Sven Holm (der bor i 
Øster Søgade) udgiver på fødselsda-
gen skuespillet ”Statsministeren” og 
formår med dyb psykologisk indsigt 
at skildre socialdemokraten Krag som 
et levende og søgende menneske, men 
også drukkenbolt og skørtejæger 

Skuespil skal ses på teatret, og 
Holm havde skrevet det på bestil-
ling til Folketeatret i 2009, men tea-
terchefen blev fyret, og så blev det 
ikke opført. Snyd! På den anden side 
er dramaet særdeles læsevenligt, og 
regianvisningerne gør det muligt at 
opføre det inden i sit hoved (eller på 
sit dukketeater, hvis man stadig har 
et), og man kan gøre sig tanker om 
rollebesætningen, hvis Statsministe-
ren var blevet sat op.

Pligt, ikke lyst
Krag virkede udadtil som et magt-
menneske, nogle fandt ham kold og 
kynisk, men Sven Holm tegner por-
trættet af en mand med mange facet-
ter, som ikke stræbte efter magten 
af lyst, men af nødvendighed. Da 
hans forgænger, den maniodepres-
sive Viggo Kampmann – som vi også 

møder – måtte give op, var Krag nær-
mest tvunget til at efterfølge ham, 
skønt han hellere var fortsat som 
udenrigsminister.

Krag giftede sig med skuespilleren 
Helle Virkner, og de blev ugeblads-
stof, men han kunne ikke nære sig 
for at udnytte sin magtposition til at 
lægge an på andre kvinder. Flere af 
dem indgår i skuespillet. Ægteskabet 
endte med skilsmisse i 1973.

Drømmen
Da Krag mente at have gjort sin pligt 
ved at føre Danmark ind i den euro-
pæiske union, der dengang hed EF, 
forestillede han sig et nyt liv som 
forfatter og maler. Da han imidlertid 
også skulle have noget at leve af, ac-
cepterede han posten som leder af 
EF’s kontor i Washington, og her gik 
der for alvor druk i den. I en scene 
får han besøg af sin gamle ven, øko-
nomen Jørgen Paldam, og da er Krag 
så omtåget, at han ikke kan forstå, 
hvor gæsterne bliver af. Klokken er 
over seks. Om morgenen. Men er 
klokken seks om morgenen før selska-
bet har fundet sted, eller er den seks 
om morgenen efter festen? Sekvensen 
spidser til i fulderikkens tilsvining af 
Paldam, som han smider ud af sit hus. 
Høj komik og dyb tragik.

Sven Holm ejer en sjælden ind-
levelsesevne og dramatisk nerve. 
I sine skuespil om Christian IV, 
Christian VII, Leonora Christine, 

komponisten Robert 
Schumann og Liva 
Weel har han for-
vandlet historiske 
personer til levende 
mennesker, og den 
kunstart forfiner han 
i fremstillingen af 
statsministeren, der 
på bunden var ensom 
og hadede sig selv og 
troede, at han kunne 
blive et nyt menneske, 
når han forlod politik.

Nyrup skriver forordet
Efter Jens Otto Krag kom socialdemo-
kraten Anker Jørgensen til magten, 
han lever endnu, og efter et tiår med 
Poul Schlüter som konservativ rege-
ringsleder blev Poul Nyrup Rasmus-
sen statsminister. Han har forsynet 
bogen med et veloplagt forord, hvori 
han bl.a. skriver: 

”Skuespillets form bringer os 
helt tæt på. Tættere end nogen fhv. 
spindoktor eller historieskriver kan 
præstere. Statsmanden og mennesket 
Jens Otto Krag får sit eget kraftfulde 
mæle igen, det kølige overblik, saftig-
hederne, de hurtige skarpe og sjove 
replikker, afpareringerne af pinlig-
hederne, de dødbringende returne-
ringer

i magtkampen, poetiske og over-
raskende sårbarheder. I et ufiltreret 
replikskifte med hans allernærmeste 

følger vi Krag gennem magtens rum 
og det, der fulgte.”

At Det Kongelige Teater på Kon-
gens metroskamferede Nytorv ikke 
har premiere på Statsministeren i 
dette efterår er en utilgivelig fodfejl. 
Her er et væsentligt og vedkommende 
skuespil, klart til opsætning. Krag 
var en betydningsfuld skikkelse i 
Danmarkshistorien, som trods fejl 
og mangler bør huskes som en af 
velfærdsstatens arkitekter.

Sven Holm
Statsministeren

144 sider, 250 kr.
Tiderne Skifter
Udkommer 15. september

Hvad nu hvis man kunne 
begynde at leve forfra? 
Hvis det ene liv, som allerede 
er levet, skulle vise sig at 
være en kladde, og det andet 
– renskriften!

JENS OTTO KRAG

TEKST JACOB LUDVIGSEN

KRAG 
MAGT 
& VRAG



Sven Holm
Statsministeren

144 sider, 250 kr.
Tiderne Skifter
Udkommer 15. september

„Monumentalt mesterværk ... “ 
BERLINGSKE

JYLLANDS-POSTEN

POLITIKEN

V inder af
PULITZER-

PRISEN 
2014

„Daniel Kehlmann er 
tilbage med underholdende 
og ambitiøs roman.“
POLITIKEN

„Sensommerlæsningen er 
hermed reddet.“ 
WEEKENDAVISEN

„Superbe roman.“ 
KRISTELIGT DAGBLAD

Sensomm erlæsning
FRA LINDHARDT OG RINGHOF

5. oplag

„Suverænt. Læs den!“
JYLLANDS-POSTEN

BERLINGSKE 

POLITIKEN

  
„Guldager skriver på noget 
stort i dansk litteratur.“
POLITIKEN

  
BERLINGSKE 
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ANKLAGESKRIFTET 
mod den herskende klasse

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Allerede i 1973 vakte det opsigt, da økonomen 
Jørgen S. Dich angreb ”Den Herskende Klasse”, der 
foregiver at ville velfærdsstaten, men ”varetager 
sine egne interesser i høje lønninger, begrænset 
arbejdsindsats og en voldsom ekspansion af den 
offentlige sektor, der fører til en social forringelse 
og en økonomisk udbytning af den øvrige del af 
befolkningen”. 

Glistrup spolerede den nødvendige debat
I de mellemliggende år er antallet af offentlige 
ansatte fordoblet, så det nu udgør en million 
mennesker. Snart skal en lønmodtager forsørge to 
offentligt ansatte og medborgere på overførsels-
indkomst.

Samtidig med Dichs skarpsindige dokumenta-
tion dukkede en anden kritiker op. Mogens Gli-
strups overstyrede krigserklæring mod skrankepa-
ver og papirnussere blokerede diskussionen om den 

offentlige sektor og skattetrykket, fordi ingen ville 
slås i hartkorn med den højtråbende advokat og 
hans sammenrend.

Ole T. Krogsgaard kaldes populært for virk-
somhedsdoktor, fordi han gennem sit lange liv 
har ryddet op i en række erhvervsvirksomheder 
og selv drevet forretning med godt resultat, men 
han er ikke så nem at sætte i bås, og han påpeger, 
at det gamle skel mellem højre og venstre er afløst 
af højere uddannede og lønnede med korrekte 
meninger på den ene side og lavere uddannede og 
lønnede med ukorrekte meninger på den anden. 

Hans kritik af ubalancen mellem folket, politi-
kerne og embedsmændene er mere vedkommende 
end nogensinde, også set i lyset af den bureaukra-
tiske byrde, som EU’s overkommando belemrer 
os med. Mængden af love og forordninger vokser 
til skade for sammenhæng, forståelighed og gen-
nemsigtighed. Fra 1982 til 2011 blev der vedtaget 
65.000 love, bekendtgørelser, cirkulærer og regler 
i Danmark. Rekordåret var 2008 med 23.932 sider, 
som folket skal kende, for ukendskab til loven frita-
ger jo ikke fra straf. Fra 1840 til 1981 var mængden 
9.000. ”Bureaukratiet kan undvære politikerne, 
men politikerne kan ikke undvære bureaukratiet”, 
fastslår forfatteren og tvivler på, at vi reelt lever 
i et retssamfund, hvor alle er lige for loven. Når 
borgerne føler sit uretfærdigt behandlet, har staten 
ubegrænsede midler til at pudse advokater på dem. 
Det ses i mange skattesager, hvor SKAT optræder 
som den enevældige magt, der altid har ret. 

Det sårbare demokrati
I Jyske Lov fra 1241 står: ”Med lov skal land byg-
ges. Loven skal være retfærdig, tålelig efter landets 
sædvand, passende, nyttig og tydelig, så at alle kan 
vide og forstå, hvad loven siger”. Sådan er det ikke 
knap 800 år senere.

Demokratiet er sårbart og under angreb, den 
nye offentlighedslov, som er lusket igennem Folke-
tinget, vil gøre det endnu vanskeligere for pressen 
at skaffe sig indsigt i ministrenes og embedsmæn-
denes handlinger. På verdensplan er det blot 12 
procent af befolkningerne, der lever i et ægte demo-
krati; Danmark vil meget gerne udbrede folkesty-
ret, men er i færd med at undergrave det indefra. 
Folketinget er ikke længere repræsentativt, for 42 
procent af medlemmerne er organiseret i Dan-
marks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), andelen 
af medlemmer med mellemlang uddannelse gik 
ved sidste valg tilbage fra 27 til 20 procent, andelen 

af faglærte dalede fra 18 til 9 procent. Regeringen 
beskæftiger nu 401 pressemedarbejdere, der deler 
236 mio kr. for at fremstille ministeriernes indsats 
i det bedst tænkelige lys. Spindoktorer omtales ikke 
i grundloven.

Således lægger forfatteren den ene kendsger-
ning efter den anden frem, og han kan ikke afvises 
som fordomsfuld.

Blandt de mange sager, som Krogsgaard tager 
fat på, er statens salg af TDC og nationalisering 
af elselskaberne, kaldet DONG, og han beskriver 
overdragelsen af en væsentlig aktieandel til den 
spekulationsbanken Goldman Sachs på en måde, 
så finansminister Bjarne Corydon bør krybe under 
skrivebordet. Krogsgaard spørger: Hvem forhand-
lede på statens vegne? Hvad fik DONG og staten for 
de næsten 300 mio kr. til rådgivning, og hvem fik 
pengene? Hvorfor fik ledelse og medarbejdere store 
økonomiske fordele for at være positive? Og hvorfor 
blev DONG værdiansat meget lavt for kort efter 
at blive opskrevet? Finansudvalget og Folketinget 
er blevet vildledt – den kloge narrer den mindre 
kloge. Er det sidste ord virkelig sagt i dette røveri 
af folkets værdier?

Finanskrisen i USA og Europa bliver beskrevet 
indgående, og netop Goldman Sachs giftige kultur, 
der i al enkelhed går ud på at trække flest mulige 
penge ud af kunderne og placere tidligere medar-
bejdere i statsadministrationen i og udenfor USA, 
gør statens aktiesalg endnu mere angribeligt.

Han slutter med denne konstatering:
”Danmark er et godt land at leve i, bedre end 

de fleste. Grundlaget er godt, men næppe godt nok 
til fremtidens udfordringer. At det går godt er en 
dårlig undskyldning for ikke at gøre det bedre”.

Her er årets, måske årtiets vigtigste anklage-
skrift mod den herskende klasses tiltagende ero-
bring af magten fra folket. Læs den og stil systemet 
til regnskab.

Fra folkestyre til formyndersamfund er den alarmerende undertitel på Ole T. Krogsgaards ”Bureaukratiet 
ta’r magten”. Enten bliver denne velargumenterende og veldokumenterede analyse af demokratiets tilstand 
fortiet, fordi det er mest bekvemt, eller også får den alarmklokkerne til at ringe og fremkalder en nødv-
endig debat i alle ansvarlige medier. 

Ole T. Krogsgaard
Bureaukraterne ta’r magten

Fra folkestyre til formyndersamfund

Hovedland
318 sider, 299 kr.

Cand. merc. Ole T. Krogsgaard (født 1936) har som 
virksomhedsdoktor hjulpet talrige firmaer i krise og er 
selvstændig forretningsmand og medlem af en række 
bestyrelser. Han bor i Gentofte, passer sin herregård 
i Vendsyssel og er hver måned en uge i Rumænien, 
hvor han ejer en skov. Hans beskrivelse af rumænsk 
bureaukrati er skræmmende og lidt morsom.



”Første Verdenskrig ses efterhånden alment som den virkelig store 
katastrofe i moderne europæisk historie. Urkatastrofen. ... Den 
svenske historiker Peter Englund fører i Kampens skønhed og gru 
denne i enhver henseende epokegørende begivenhed tilbage til 
dens mindste, atomare bestanddel, nemlig det enkelte menneske 
og dets oplevelser.” – Kristeligt Dagblad

Nitten virkelige, nu ukendte menneskers historie over fire år 
fortælles på baggrund af det materiale, de har efterladt sig: 
breve, dagbøger, memoirer. De oplevede hver især krigen for-
skellige steder og på forskellige måder. Men de forenes af, at 
den ændrede livet for dem alle.

”Blandingen af fakta, dagbogsnotater og den dramatiserede nutid 
skaber nærvær og spænding og driver fortællingen fremad, så man 
hurtigt læser bogen fra omslag til omslag … Et højst læseværdigt 
værk, der bør appellere til alle med en interesse for Europas histo-
rie, der rækker ud over årene 1939-45.” – Weekendavisen

International bestseller 
om Første verdenskrig

Peter Englund
Kampens skønhed og gru

Første verdenskrig i 212 korte kapitler
630 sider. Rigt illustreret. 175 kr.



Tlf. 43 33 81 00

Vi dækker hele værdikæden fra ingeniør-/arkitektbistand, vedligeholdelse, fast kontakt-
person til personlig administrator og vicevært

Vestergade 16, 1456 København K
208 m² kontor

Bo midt i det pulveriserende byliv, i blandt små 

restauranter og hyggelige butikker.  Pænt og 

lyst lejemål, holdt i gammel stil med stuklofter 

og flotte planeler.

• Beliggende i stuen

• Gåafstand til Hovedbanegården

• Kontorer i forskellige størrelser

Vestergade 16, 1456 København K
208 m² kontor

Bo midt i det pulveriserende byliv, i blandt små 

restauranter og hyggelige butikker.  Pænt og 

lyst lejemål, holdt i gammel stil med stuklofter 

og flotte planeler.

•
•
•

Larsbjørnsstræde 1, 1454 København K
252 m² kontor

Lækkert lejemål holdt i gammel stil med 

stuklofter og fine trægulve. Lyse og rumme-

lige lokaler. 

• Bo midt i byen

• Beliggenhed i stuen

• Tæt på offentlige transportmidler

Larsbjørnsstræde 1, 1454 København K
252 m² kontor

Lækkert lejemål holdt i gammel stil med 

stuklofter og fine trægulve. Lyse og rumme-

lige lokaler. 

•
•
•

Nygade 7, 1450 København K
92 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 

er beliggende i baggården til Nygade 

(Strøget). Der er elevator til 3. sal.

• Lejemålet er beliggende på 4. sal

• Et stort lokale

• Tæt på offentlige transportmidler

Nygade 7, 1450 København K
92 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 

er beliggende i baggården til Nygade 

(Strøget). Der er elevator til 3. sal.

•
•
•

Nygade 7, 1450 København K
188 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City, med ud-

sigt over Strøget, Nytorv og Gammeltorv. Et 

dejligt lyst og indbydende lejemål. Der er 

elevator.

 

• Beliggende på 3. sal

• På hjørnet af Frederiksberggade og Nytorv

• Kontorer i forskellige størrelser

Nygade 7, 1450 København K
188 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City, med ud-

sigt over Strøget, Nytorv og Gammeltorv. Et 

dejligt lyst og indbydende lejemål. Der er 

elevator.

•
•
•

Nørre Voldgade 16, 1358 København K
148 m² kontor

Bo lige ved Nørreport Station i et flot lejemål 

med høj stuk og super flotte gulve. Lejemålet 

har kontorer i forskellige størrelser.

•  Flot fredet ejendom

• Hyggeligt gårdmiljø

• Tæt på offentlige transportmidler

Nørre Voldgade 16, 1358 København K
148 m² kontor

Bo lige ved Nørreport Station i et flot lejemål 

med høj stuk og super flotte gulve. Lejemålet 

har kontorer i forskellige størrelser.

•  
•
•

Bredgade 45C, 1260 København K
136 m² kontor

Kontorlejemål i charmerende ejendom, lidt 

tilbage trukket fra Bredgade. Lyse og flotte 

lokaler med godt lysindfald.

• Beliggende på 1. sal

• Tæt på Kgs. Nytorv

• Tæt på offentlige transportmidler 

Nørre Voldgade 16, 1358 København K Bredgade 45C, 1260 København K
136 m² kontor

Kontorlejemål i charmerende ejendom, lidt 

tilbage trukket fra Bredgade. Lyse og flotte 

lokaler med godt lysindfald.

•
•
•

Bredgade 45C, 1260 København K
123 m² kontor

Rigtig flot lejemål, lyst, charmerende, flotte 

gulve og så midt i byen. Lige ved Marmorkir-

ken og Amalienborg.

• Beliggende på 3. sal

• I baggården til Bredgade 45

• Tæt på Kgs. Nytorv med metroen

Bredgade 45C, 1260 København K
123 m² kontor

Rigtig flot lejemål, lyst, charmerende, flotte 

gulve og så midt i byen. Lige ved Marmorkir-

ken og Amalienborg.

•
•
•

Roskildevej 41, 2000 Frederiksberg 
251 m² kontor

Kontor på Roskildevej tæt på byen og Zoo-

logisk Have. Kontorer i forskellige størrelser, 

der alle fremstår lyse og i pæn stand.

• Gode parkeringsmuligheder

• Tæt på Valby Station

Roskildevej 41, 2000 Frederiksberg 
251 m² kontor

Kontor på Roskildevej tæt på byen og Zoo-

logisk Have. Kontorer i forskellige størrelser, 

der alle fremstår lyse og i pæn stand.

•
•

Nygade 7, 1450 København K
217 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 

er beliggende i baggården til Nygade

(Strøget). Der er elevator.

• Lejemålet er beliggende på 2. sal

• Indeholder storrumskontor og mindre kontorer

• Tæt på offentlige transportmidler

Nygade 7, 1450 København K
217 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 

er beliggende i baggården til Nygade

(Strøget). Der er elevator.

•
•
•

Toldbodgade 33, 1253 København K
97 m² kontor

Flot ejendom i den charmerende del af Kø-

benhavn, direkte overfor Copenhagen Admi-

ral Hotel.

• Beliggende på mezzaninen

• Bestående af 3 gode lokaler

• Tæt på Nyhavn og Kgs. Nytorv

Toldbodgade 33, 1253 København K
97 m² kontor

Flot ejendom i den charmerende del af Kø-

benhavn, direkte overfor Copenhagen Admi-

ral Hotel.

•
•
•

Vi udlejer domicil - kontorer - butikker - lager - kontorfællesskaber 

Glostrup: 4333 8100  I  Ejby Industrivej 38  I  leje@nordeaejendomme.dk   I  nordeaejendomme.dk
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