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HENRIK LISTS PUSSYLAND-NOVELLER

BLIVER TIL UNIK TEGNESERIE
Først udkom Pussyland som novellesamling, så udkom Pussyland Connection som spoken word-cd - og nu
udkommer Pussyland Express som graphic novel. Københavneravisen mødte forfatteren Henrik List til en
snak om tegneserier.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

ANMELDELSE Vi er på Chicky Grill Bar
i Kødbyen. Et af Vesterbros få tilbageværende, autentiske steder fra de
brune 70ere, der ikke er ramt af de
nypolerede facader. Her er uformel
cafeteria-æstetik og folkelig bodegastemning, en taxichauffør får en frokostbajer, mens damerne serverer boller i karry for en billig slat penge.
Henrik List er inviteret til frokost
for at tale om den nye graphic novel
Pussyland Express, udgivet på forlaget Fahrenheit. Tegneseriens tre historier er bygget på Henrik Lists 15
år gamle selvbiografiske sex, drugs
& rock’n’roll-novellesamling Pussyland. De handler om en ung mands
flugt fra borgerligheden i Danmark
og dannelsesrejse gennem New Yorks
Red Light District, Miamis hippe
South Beach-kvarter og tværs over
USA’s ørkenstater – med stop på snaskede moteller langs den mytologiske
Route 66.
Forfatteren har selv skrevet tegneseriemanuskripterne, mens tegnerne
Søren Mosdal, Pedro Lopez og Jørgen
Bitsch har fortolket historierne med
deres talentfulde streger. En unik og
sjælden udgivelse i Danmark, der ellers ikke har tradition for den slags
samarbejde.

Er du tilfreds med resultat?
“Ja, afgjort! Nu er jeg jo læst tegneserier, siden jeg var seks år, hvor man begyndte med Anders And, Lucky Luke,
Sølvpil, Asterix, og så gled det over i
Tintin, Batman og superheltene, og jeg
har egentlig haft en nørdet kærlighed
til mediet lige siden. Jeg er sådan en,
der stadig har abonnement på det
originale Batman-månedsblad fra DC
Comics i USA, og derfor betyder den
her graphic novel, Pussyland Express,
sindssygt meget for mig.”
Hvordan har det været at lave en
graphic novel/tegneserie?
“Både jeg og forlaget Fahrenheit synes,
det har været spændende at parre en
litterær forfatter med tegneseriekunstnere, for det ser man ikke ret tit herhjemme. De to verdener er meget langt
fra hinanden, og det er meget typisk i
danske tegneserer, at dér arbejder tegnerne alene og laver både historien og
tegningerne. Sådan arbejder man ikke
i USA, Frankrig, Belgien eller de andre store tegneserienationer. Der er det
typisk, at man bruger forfatteren og
tegneren i et teamwork. Spørgsmålet
er jo også, om dét ikke er optimalt.

stisk tegner, der kan tegne virkelighed, så den næsten ser mere ’virkelig’
ud end virkeligheden.”
Hvorfor har I kastet jer ud i det?
“Forlaget Fahrenheit, som i et par årtier har været det førende herhjemme
med graphic novels og voksentegneserier, henvendte sig og spurgte, om jeg
havde lyst til at lave en tegneserie ud
fra Pussyland-novellerne. De syntes,
den havde mange visuelle, cinematiske kvaliteter, og sådan er den egentlig også skrevet. Det deskriptive står
meget stærkt i den; beskrivelserne af
mennesker og miljøer og så videre. Så
jeg lavede decideret nye tegneseriemanuskripter, helt suttet op fra slap, med
anvisninger om synsvinkler, halvtotaler, heltotaler, udenfor, indenfor, beskæring, scenografi og så videre, så det
mindede mere om et filmmanuskript.
Fordi jeg selv er garvet tegneserielæser
har jeg forsøgt at være aktivt medskabende i forhold til også tegnernes arbejde, selvom de selvfølgelig har haft
kunstnerisk frihed, det er klart.”

Fordi man er pisse dygtig til at tegne,
behøver man jo ikke være dygtig til
at skrive replikker for eksempel. Og
omvendt - de fleste, der er gode til at
skrive, kan jo slet ikke tegne. Så det
er et match made in heaven at sætte
en rigtig forfatter sammen med rigtige
tegnere. Jeg håber, jeg kommer til at
lave mere af den slags.”
Og I har valgt at udgive den som et
godt, gammeldags tegneseriealbum
frem for i bogformat, der er typisk
for de moderne graphic novels?
“Der er helt klart i graphic novel-miljøet et stort ønske om at opnå
litterær accept, og derfor har en graphic novel ofte et mindre, romanlignende format, hvor den klassiske tegneserie er det store, kulørte album, vi
alle sammen husker, fra vi fra børn.
Jeg elsker albumformatet, fordi det
giver plads til tegningerne, så derfor
er det meget bevidst, at vi har lavet
den som et album. Tegnerne er nogle
drenge, der kan deres DC Comics og
deres Marvel Comics på rygraden.
Det er nogle drenge, der er meget

påvirkede af amerikanske genretegneserier, som også er dem, jeg elsker
allerhøjest.”
Hvad gør tegnerne så godt?
“De er tre meget professionelle tegnere,
som først og fremmest kan tegne realitisk en-til-en og gengive virkeligheden.
Jeg kan godt lide, at de har styr på det
basale håndværk, og på det grundlag
så kan twiste realismen, lige så tosset
som de vil, og skabe deres eget univers.
Det er tre folk, der arbejder i udlandet
og er absolut creme de la creme på den
danske scene, så det har været vildt
fedt at arbejde med nogle meget forskellige tegnere, der på en eller anden
måde er lykkes med at få hele albummet til at hænge sammen.”
“Søren Mosdal er meget ekspressionistisk og nok den mest kunstnerisk
eksperimenterede. Pedro Lopez har
det, man kalder en fast konturstreg,
som minder meget om f.eks. Hernandez-brødrenes serie Love and Rockets,
som jeg er stor fan af, mens Jørgen
Bitsch er en superdygtig, hyperreali-

Er det selvoplevet, inspireret af
virkeligheden eller hvordan?
“Ja, selvfølgelig er meget af det oprindelige materiale i selve ”Pussyland”-bogen selvoplevet, men der er
efterhånden kommet så mange lag fiktion på og været så mange kunstnere
involveret i processen, at personen
”Henrik List” bliver ret ligegyldig som
virkelig person. Fortælleren kunne jo
være hvilken som helst ung, europæisk fyr på eventyr on the road i USA i
80erne og 90erne. Først blev der blevet
lavet en novellesamling, så kom der
en spoken-word-cd (Pussyland Connection med blandt andet Jokeren), og nu
kommer der en tegneserie, som giver
historien noget helt nyt igen.
For eksempel den tredje historie i tegneserien, der hedder ”76 lande og 17
moteller”, dén har Jørgen Bitsch valgt
at tegne næsten fuldstændig fra point
of view, så man ser sådan set ikke
jeg-fortælleren i hele historien andet
end i små glimt i spejlet, og så er det
jo ikke min historie længere. Så bliver det fuldstændig ligegyldigt, om det
er noget jeg privat har oplevet, for da
bliver det bare til visuel, grafisk fortællekunst.”
Det er sjovt, du kalder det kunst.
I 50erne brændte danmarks lærerforening Fantomet af på bålet. Tegneserien blev betragtet som underlødig,
og det gjorde den langt op i 1970erne ..
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FASCINERENDE
GRAFIC NOVEL
TEKST JANNIK LUNN

“Ja, og længere, og det tror jeg såmænd, den gør stadigvæk. Hvis du går
ind og banker på hos Forfatterskolen
og spørger, hvad de synes om udviklingen af Batman-tegneserien, siden
DC lancerede deres New 52-koncept,
tror jeg ikke, at de har en anden mening, end at det formodentligt er
langt under deres værdighed at beskæftige sig med.
Der er dog en udvikling i gang,
hvor en vis del af tegneseriemiljøet
orienterer sig mod et mere ’seriøst’,
voksent graphic novel-format, som
helt åbentlyst higer efter anerkendelse fra det litterære parnas. Det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, for
der er sgu mange fremragende tegnere i Danmark, og dansk tegneserie
udvikler sig utroligt spændende i de
her år. Det svarer lidt til, hvis rappere
eller rockmusikere tiggede og bad den
klassiske musikverden om anerkendelse for at blive taget alvorligt af dem
som komponister. Hver ting har sine
kvaliteter i sig selv. Tegneserien er
en selvstændig, kunstnerisk udtryksform og et medie, som har sine helt
egne muligheder i forhold til litteraturen, for good or for worse.”
Hvad læser du?
“Der har været et makkerpar i de seneste år, som hedder Scott Snyder og
Greg Capullo, en forfatter og tegner,
som jeg synes har lavet et fantastisk
arbejde på både selve Batman-bladet
og i bladet Detective Comics, hvor Batman startede for 76 år siden. Det har
nok været noget af det fedeste de senere år, og så er jeg meget vild med
alt fra Hernandez-brødrene. Senest
Gilbert Hernandez’ samarbejde med
tegneren Darwyn Cooke i seriehæftet
Twilight Children. Som tegneserieforfatter er jeg blevet mest inspireret af
amerikanere som Charles Burns, Daniel Clowes, Adrian Tomine, som er
nyere graphic novel-kunstnere, og som
netop er pionerer inden for den mere
litterære, kunstneriske-tegneseriestil
– vel at mærke uden, at det bliver
for fimset selvhøjtideligt. Der er rigtig mange helte, men generelt er jeg
mere til den amerikanske tegneserie
end til den fransk-belgiske stil, selvom
jeg da også elsker euro-klassikere som
”Tintin”, ”Bernard Prince” eller ”Løjtnant Blueberry”!”
Hvor køber du tegneserier henne i
København?
“Det gør jeg primært i Fantask. I Fan-

task kommer de rigtige, oldschool,
hardcore tegneserienørder, og de ansatte ved meget om det. Så køber jeg
også i antikvariater som det i Elmegade, der har mange tegneserier. Og
så køber jeg på nettet, hvor der er
startet en masse tegneseriegrupper
på Facebook, hvor folk køber, bytter
og sælger f.eks. gamle superhelteblade
fra 60erne og 70erne, der jo er mange
penge værd.”
Hvordan står det til med
tegneseriegenren?
“Kæmpestore koncerner som DC og
Marvel sprøjter tegneserier ud, men
det er bare ikke noget, man lægger
så meget mærke til i Danmark, medmindre man er tegneseriefan. I ’gamle
dage’, da jeg var knægt, var der fyldt
med tegneseriehæfter i kioskerne og
supermarkederne, hvor man kunne
købe det nye Hulk, Tarzan, Anders
And, Batman, Sølvpil, Edderkoppen,
Gru, Dæmonen, Fart & Tempo, Tomahawk og så videre. Genretegneserierne
havde et kæmpe boom herhjemme i
60erne og 70erne, og så var det, at det
gik ned ad bakke igen. Anders And og
co. og Basserne findes da stadigvæk,
og så er der vittighedsblade som ”En
halv humørtime”, men internettet har
taget livet af seriehæfterne.”
En halv times boller i karry har i
hvert fald været underholdende og er
slugt ned med tegneserien i fokus. Vi
siger tak til Chicky’s og Henrik List,
men ikke helt.
Lørdag den 9. april klokken 12-14
signerer Henrik List samt tegnerne
Pedro Lopez og Jørgen Bitsch købte
eksemplarer af deres nye graphic novel Pussyland Express. Det sker i Fantask i Sankt Peders Stræde 18 i Pisserenden.
Henrik List er forfatter og kulturjournalist. Han har senest udgivet
blandt andet essaysamlingen Sidste
nat i kødbyen, romanen Kære fucking dagbog, rejseessayet Scener fra
Sunset Boulevard og romanen Solen
skinner aldrig på en go-go bar. Han er
forfatter til i alt 17 bøger, både fiktion
og nonfiktion. Sideløbende har han
arbejdet som kulturjournalist, blandt
andet i 13 år på Berlingske Tidende
hvor han skrev de populære Henne
om Hjørnet-klummer, der også er udgivet i bogformat.
Læs mere på www.listshop.dk
og www.forlaget-fahrenheit.dk

ANMELDELSE Forfatteren og tegneren
Halfdan Pisket, der er uddannet på
Det Kongelige Danske Kunstakademi
og har tyrkiske rødder har med Dansker afsluttet den trilogi, der begyndte
med Desertør og fortsatte med Kakerlak. Han fortæller i de tre store albums
om sin far James Pisket, der kom til
Danmark som gæstearbejder, og hvor
han blev indblandet i forskellige former for kriminalitet, hvilket resulterede i flere fængselsophold, inden han
blev integreret og efter mange skuffelser endte med at få dansk statsborgerskab.
Ved hjælp af de mange sort/hvide
tegninger så man i de første bind,
som jeg ikke har læst, hvordan faren
først finder en kvinde, som han bliver gift med ved et dramatisk bryllup,
hvor han ender i slagsmål med flere
af hendes familiemedlemmer, hvilket
resulterer i en voldsdom. Han møder
senere Arla, som han får børnene Joshua og Vibe sammen med, og da Arla
skal klare de to børn alene, kommer
James ind i omfattende narkokriminalitet, og på Christiania forsøger han at
hvidvaske pengene gennem et vaskeri,
men han skal bruge mange penge for
at investere i nye forsyninger, og det
er ikke kun politiet, der er hans fjender, men også forskellige bander, der
presser ham til fortsat kriminalitet.
Læseren er med faren til adskillige
samtaler med sagsbehandlere, og på
et tidspunkt, efter flere razziaer, hvor
nogle af de penge, der er gemt under
gulvet i Staden, er blevet beslaglagt,
graver han en mindre formue ned, og
hans søn Joshua hjælper med at ned-

skrive, hvor pengene ligger gemt. Til
slut efter at have udstået en fængselsdom forsøger faren at finde frem til
de nedgravede penge, kun for at konstatere, at der er ved at blive bygget
studieboliger der, hvor pengene lå nedgravet. Nu følger tiden med danskundervisning, og det ender med prøver i
danskhed, for at han kan få sit danske
pas, men først efter flere afslag, da den
nye regering vil begrænse antallet af
nydanskere.
Dansker er en fin og aktuel historie
om, hvordan det er at være nydansker.
Sammen med Yahya Hassans digte
burde det være obligatorisk læsning
for alle.

Halfdan Pisket
Dansker
Stort format
155 sider. Fahrenheit
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SPÆNDENDE OG

VELSKREVET

TOER
TEKST JANNIK LUNN

Man taler ofte om den
svære toer, men det er lykkedes fint
for Nina Vad Holtum at skrive en efterfølger til sin vellykkede debut, Ikonen, om konservatoren Lærke Lind.
Den nye hedder Konservatoren, og
hvis man læser bagsideteksten og ikke
har læst Ikonen, behøver man sådan
set heller ikke at gøre det, for her røbes det, at Lærke slog sin utro mand
ihjel og slap godt fra det. Lærke Lind,
der på bogens omslag bliver præsenteret som: Kvinde, kæreste, mor og (morder), er blevet kæreste med sin gamle
ven, kollega og studiekammerat Mik,
som bliver inviteret til Athen af en
kvindelig græsk kollega, Anna, for at
ANMELDELSE

identificere en gammel græsk ikon.
Lærke er usikker på, om der er mere
end arbejde mellem Mik og Anna, men
vælger alligevel at rejse ned til Athen
for at deltage i undersøgelserne. Mens
Lærke døjer med sin jalousi, er hun
hjemme i Danmark flere gange blevet
forulempet af sin afdøde mands kæreste, Camilla, som hun er overbevist
om, bliver ved med at forfølge hende.
Og desuden er Lærke angst for, om det
vil blive opdaget, at det var hende, der
myrdede sin mand. Læseren får også
i det nye bind en viden om ikoner, og
om hvordan mange af de uvurderlige
billeder blev tilintetgjort i 1500-tallet,
fordi religiøse fanatikere mente, at det

var forkert at tilbede billeder i stedet
for at tilbede Gud. Mens Lærkes egen
historie er sat med almindelig typografi, får læseren Camillas oplevelser
sat med kursiv. Konservatoren er ikke
nogen kriminalroman i den forstand,
men den er en roman om både kærlighed, jalousi og hævn. Og så er den
selvfølgelig en spændingsroman på
den måde, at også Konservatoren har
en overraskende slutning.

jl@kbhavis.dk

Nina Vad Holtum
Konservatoren
313 sider.
Clausen Publishing
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EN FRYD AT OPLEVE

KØBENHAVN
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HAIRSTYLISTEN
Klip m/k m. vask

300,- kr.

MED EN JYDES ØJNE

21 års erfaring
som professionel hårstylist.
TIDSBESTILLING IKKE NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48

TEKST CAMILLE BLOMST

Sød samfunds sarkasme fyldt
med undertoner i kvindelig bilroman skrevet i et delikat dansk. Dorte Nors kvaser danskerne til fars og serverer gener og bindevæv
som ordfrikadeller á la Helle Helle, med vidunderlig stærk sovs mellem og på linjerne.
Det er morsomt, malerisk, flabet og trist
at følge Sonja. Hun er 40 år, stammer fra Balling, men bor i Valby. Handlingen snor sig
om det kørekort, hun prøver at tage. Hun har
problemer med gearstangen både i praktisk
og overført betydning.
At styre er også svært. Det er meget lidt
hun har styret i sit liv. Hun delte en lejlighed
i København med gymnasieveninden Molly,
indtil denne fik en tilværelse som hjemmepraktiserende kælderpsykolog i Holte. Siden
har hun været ensom.
Hjemme i Balling bor søster Kate. Hun gider ikke at snakke i telefon med Sonja, den
konstante afvisning står som et åbent sår. Et
af bogens højdepunkter er den pinlige samtale mellem søstrene, da Kate omsider besvarer sin telefon, selvom at hun påstår, at hun
står i et havecenter for at købe pottemuld.
ANMELDELSE

Sten i øret

En af de små skavanker, der præger Sonjas
liv er, at hun har sten i øret eller positions
svimmelhed. Det udløser underholdende tragisk komik. For at mildne lidelsen og længslen
efter berøring, betaler Sonja massøren Ellen
for en ugentlig omgang massage. Sonja ved
godt, at hvis hun var mand ville han nok gå
til en prostitueret.
Ellen arbejder med kroppen og er sikker
på, at minderne sætter sig i bindevævet og kan
udløse for eksempel kræft. Det er for underligt for Sonja. Hendes eneste veninde Molly
flirter ellers med det spirituelle.
Kørelæren Jytte er en moderne proletar,
der snakker så meget, at den stille jyde vælger at skifte kørelærer. Hun er tiltrukket af
Folke, der ejer køreskolen. Men han viser sig at
være den typiske danske mand i joggingbuk-

ser med lille røv og sovsemave, der er fascineret af Anden Verdens Krig Det bliver temmelig flovt-sjovt, da de under køretimen tager
en afstikker til hans hemmelige sted, barndommens land og han folder sig ud i klicheer.

Anno 2008

Rosenborggade 2

Ensomhed

Modigt styrer Dorte Nors læseren ind i tidens
store tema enlige og ensomhed. Gentagne
gange viser Nors os, at livet i vores moderne
Danmark, hvor der hverken er tro eller familie at holde sig til er tomt. Sonja og mange
mange andre i København, og på kloden, har
et behov for at vide, at der er nogen, når du
har brug for det.
Romanen kredser om ”baghjertet”, det
sted på ryggen, hvor der ville gro vinger ud
på en engel. Deromme sidder ønsket om at
møde en ven med en fælles fortids eller geografisk reference, en der har tid og griber dig,
hvis du falder.
Det er præcist og rørende og tankevækkende at tage op i en lille flabet roman, og
det giver litteratur.
For 160 kroner kan man ikke en gang få
en stor buket blomster, så tag at køb denne
roman som værtindegave resten af 2016.

(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

KØBENHAVNS
LEE RANGER 500,ALLE STR.

MAN-FRE
11.00-18.00

NU

LØRDAG
10.00-15.00

425,-

LEE BROOKLYN 500,ALLE STR.
NU

425,-

WRANGLER TEXAS
BOMULD 550,ALLE STR.
NU

450,-

WRANGLER

DURABLE STRETCH JEANS
STR. 30-44
LÆNGDE 30-32-34-36
NORMALPRIS 550,NU

400,-

WRANGLER TEXAS
STRETCH 600,ALLE STR.

VI HAR
NU OGSÅ ET
STORT UDVALG I
NU 500,JBS UNDERTØJ
GRATIS OPLÆGNING
CLASSIC
Dorte Nors
”Spejl skulder blink”
Gyldendal
160 kroner

HOS OS!

JEANSSTORE-BASIC.DK

NORDRE FRIHAVNSGADE 12 ( LIGE OVERFOR INGRID JESPERSENS SKOLE ) TLF. 20 41 52 50
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HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR
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KØBENHAVN FOR

NYSGERRIGE

I TOPKLASSE
TEKST JANNIK LUNN

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

TEKST JANNIK LUNN

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

ANMELDELSE I serien 111 steder som du skal se, findes i forvejen bind om London, Berlin og Rom, men nu er der også kommet
et bind om vores egen by – 111 steder i København som du skal
se. Den er skrevet af Jan Gralle og Vibe Skytte, og den er udstyret
med fotografier af Kurt Rodahl Hoppe.
Det fine ved denne guide er, at det ikke er de steder, som er
med i alle guider, Den Lille Havfrue og Rundetårn, men derimod
de mere skjulte områder, som er lette at overse. Man kan fx læse
om Brumleby på Østerbro, Den gamle landsby i Valby, som mest er
blevet kendt på grund af Olsen-banden-filmene, og hvor også verdens ældste endnu aktive filmselskab Nordisk Film holder til. Man
kan læse om Elefantanlægget i Zoologisk Have, der nu også kan
beses direkte fra Frederiksberg Have. Verdens eneste gravplads
for hjemløse finder man på Assistens Kirkegård og på Vestre Kirkegård er Krigergravene, hvor 9.987 tyske soldater og flygtninge
ligger begravet.
I Møllegade på Nørrebro finder man Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Ikke langt derfra ligger Sjællandsgade Bad, hvor man både
kan købe karbad og komme i sauna. Lidt længere ude i Fælledparken
finder man Tårnlegepladsen, og indtil det nye Frihedsmuseum står
færdigt i 2018, kan man besøge Stjerne Radio i Istedgade, der står
til minde om modstandsbevægelsen, der fra 1942-44 havde central
der. I det udstillingsvindue vises skiftende udstillinger fra krigens
tid, og hvis tørsten melder sig er der ikke langt til mikrobryggeriet
Mikkeller Bar i Victoriagade.
Videre op på Vesterbrogade kan man så beundre Løvenborg,
som er tegnet af arkitekten Anton Rosen i fornem jugendstil. Forskellige fine butikker er medtaget som eksempelvis hatteforretningen F. Petitgas Eftf. I Købmagergade, Kjær og Sommerfeldts Kgl.
Hof Vinhandel på Gammel Mønt. De ovennævnte eksempler er blot
nogle få ud af de 111 steder, som denne geniale guide indeholder.
Med den kan man få meget mere ud af en bytur rundt i København.

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Hovedpersonen i
Peter Swansons De der fortjener at dø, Lily Kintner møder
Ted Severson i en lufthavn, og
de kommer til at sidde ved siden af hinanden i flyet fra
London til Boston. Ted bliver
med det samme interesseret
i den smukke rødhårede Lily,
og undervejs i flyet udveksler de historier. Ted fortæller,
hvordan han og hans kone,
Miranda er ved at få ombygget deres drømmehus, som de
har købt for småpenge med
Brad Daggett som entreprenør. Da Ted en dag kommer
til huset, overrasker han Miranda og Brad midt i et samleje, og Ted siger nærmest for
sjov, at han godt kunne finde
på at slå sin kone ihjel for,
hvad hun har gjort. Til Teds
overraskelse siger Lily, at det
vil hun da godt hjælpe ham
med, for vi skal alle dø en
dag, og hvad betyder det, at
nogle halvdårlige æbler bliver
plukket, før de er modne. Da
Lily og Ted mødes hjemme i
Boston, fortæller Lily om de
skeletter, hun har i skabet,
som stammer helt tilbage fra
hendes barndom. Ted er blevet forelsket i Lily, og sammen planlægger de, hvordan
Miranda skal ombringes, men
så sker der ting og sager, der
fuldstændigt ændrer deres
planer med det resultat, at
andre kommer galt af sted.
Mere skal ikke røbes her, men

læseren får historien gennem
flere forskellige jeg-fortællere:
Ted, Lily, Miranda og til sidst
politimanden Kimball. Foruden at være spændende til
sidste punktum, er historien
også fyldt med humor som fx
Kimballs små limericks: ”Jeg
kendte engang en rødhåret
pige, hvis numse var smuk,
ja helt uden lige. Jeg håbed’
en dag, sensuelt o-la-la, min
hånd ned i trussen at snige.”
Hvordan, Peter Swanson har
bevæget sig under de store forlags radar, er uforståeligt, for
hans romaner er kommet på
det lille forlag Anton & Ludwig – og selv om jeg kun har
læst den nyeste, så er det noir
i topklasse. Kan varmt anbefales!

Peter Swanson
De der fortjener at dø
Oversat af Peter Lindgaard
321 sider. Anton & Ludwig

Jan Gralle og Vibe Skytte
111 steder i København som du skal se
Gennemiollustreret med fotos.
Frydenlund
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at lade sig friste af en fætters tilbud, der
kunne koste ham dyrt. Også her modellerer
Møller-Rasmussen personer af kød og blod,
fortæller om deres hverdag med angst for
korrupte prisinspektører og nidkære efterretningsagenter.
Grotesk er eventyret om manden, hvis
skæg vokser så hurtigt, at han må finde en
ny fremtid i Iran og havner blandt talebaner
i Afghanistan. Et år i form af en dagbog, der
fører os fra en dansk tegnestue til et mærkeligt ægteskab i Teheran; alt er krydret med
arabiske og muslimske navne og begreber.
Gennem fyrre år var Lars Møller-Rasmussen den velorienterede formidler
af nyheder og baggrund fra Mellemøsten.
Hans internationale horisont blev formet på
telegrambureauet Associated Press’ kontor i
København, derefter blev han ansat på Information, hvor han i årene 1970 til 1988 specialiserede sig i Mellemøsten og lærte arabisk til
husbehov. Han boede et år i Cairo og et år i Amman og rapporterede derfra til avisen. Frem
til 2008 analyserede og kommenterede han
begivenhederne i denne verdensdel i P1-programmet Orientering.
Denne korte biografi tjener til at illustrere
den omfattende viden og indsigt, som han nu
på mesterlig vis har omsat til en række noveller, hvor fiktion og fakta danner en højere
enhed. Andre journalister ville have samlet
deres erfaringer i reportager og interviews,
Lars Møller-Rasmussen har udviklet sig egen
blændende form for prosa, der tillader ham at
sætte sig dybt ind i den kultur og de vaner,
tanker og handlinger, der former det enkelte
menneskes liv og forklarer den mellemøstlige mentalitet fra gadetiggersken til chefredaktøren.
Hellere Islamisk Stat end gymnasiet i Århus

I titelhistorien ”Misforståelsen” giver en kvindelig dansk turist, der er taget til Jordan, udtryk for sin væmmelse ved de påtrængende
arabiske mænd – en af dem får ordet og udtrykker sig undren over, at han ikke bare kan
tage for sig af retterne.
Næste billede er et brev til veninden Line
fra Rima, en århusiansk pige, som har fundet
lykken i Raqqa, hvor Islamisk Stat hersker. På
halvandet år har hun haft tre mænd og født et
barn, og hun finder det mere spændende end
at gå i gymnasiet og være underlagt familiens kontrol – måske i Gjellerup-planen? . Hun
har affundet sig med, at hendes første mand
sprang sig selv i luften i Profetens navn, og
at det er Islamisk Stat, der bestemmer hvem
hun så skal giftes med.
Scenen skifter til Damaskus lige før borgerkrigen. En lille tekstilfabrikant håber på
en ordre på 200.000 skjorter til pansertropperne og samtidig er lige ved at havne i en
fælde, hvor han skal forsyne en saudisk butikskæde med varer og samtidig bidrage til
en tvivlsom venskabsfond. Han er lige ved
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Søren Ulrik Thomsen
En hårnål klemt inde bag panelet. Noter fra eftertiden. | Gyldendal

Atticus Lish
Forberedelse til næste liv | Politikens Forlag

Ralf Royhmann
Forårets døde | Rosinante

Den københavnske journalist Lars Møller-Rasmussen
omsætter sin arabiske indsigt til fiktion med faktastyrke.
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På sporet af terror

I det ene øjeblik identificerer forfatteren sig
med en ægyptisk barnepige, som kører gennem landet i tog på vej mod Alexandria og
en fremtid som damefrisør, på de næste sider
hvirvles vi ind i en terrorsag, hvor en dansk
efterretningsagent fra PET skal samarbejde
med sine saudiarabiske kolleger i ”Al Amin
Al Aam”. Næste akt foregår i en fængselscelle,
hovedpersonen er blevet pågrebet lige inden
en terroraktion og gør sig sine tanker, som også
vi bliver klogere af.
Det afsluttende ekstranummer bevæger
sig udenfor den islamiske kulturkreds og
præsenterer en professor Georg Ludwig, der
opfandt begrebet historiologi, en form for
kontrafaktisk historietænkning. Hvad nu,
hvis Hitler i stedet var blevet en anerkendt
maler?
At Lars Møller-Rasmussen er en sprogets
mester nyder man side for side, han maler
med fine pensler og mange nuancer og rammer et glubende behov i tiden for at begribe
de bestialske krigshandlinger, der pulveriserer Syrien og hensætter vores verden i en tilstand af skræk og vrede.
Lars Møller-Rasmussen lægger ikke op til,
at vi skal være forstående og tilgivende og
skyde skylden på os selv, men han ruster os
til at forstå det mellemøstlige sammenbrud,
de oprindeligt kulturførende folkeslags tragedie og desperation. Summen af fyrre års
specialiseret journalistik, kombineret med
løbende opdatering og kontakt med kilder,
gør ”Misforståelsen” til en nødvendig nydelse, som burde finde udbredelse langt uden
for Danmark.

Svetlana Aleksijevitj
Krigen har ikke et kvindeligt ansigt | Forlaget Palomar

Ane Riel
Harpiks | Tiderne Skifter

Erlend Loe
Ender på verden som vi kender den | Gyldendal

Lasse Holm
Republikaneren | Fahrenheit

Claus Dalby
Havetanker | Klematis

Jan Bonde Nielsen
Afsløret | Lindhardt og Ringhof

Jan Monrad og Thomas Wivel
Ti stille. Gu vil jeg ej! | Mellemgaard

Marie Louise Toksvig
Guldfuglen i krig med AK81 | People’sPress

Eskild Ebbesen
Træn som vinder | Politikens Forlag

jalu@kbhavis.dk

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Lars Møller-Rasmussen
Misforståelsen og andre fortællinger fra Mellemøsten
230 sider, Hovedland

Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk

DANSK ROM
I VERDENSKLASSE

Skotlander Rum slog sit navn fast, da de i 2015 fik kåret deres lyse Rom til verdens bedste.
Siden da er det haglet nedover Skotlander Rum med den ene pris efter den anden.
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