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FREMRAGENDE BIOGRAFI
OM ET OVERSET ÆGTEPAR
TEKST JANNIK LUNN

Når man cykler fra Nørre Allé i København og over mod Nørrebro,
kommer man forbi en lille
plads, der hedder Fredrik Bajers Plads. Her står en sten
med et bronzerelief af den
skæggede mand, som har
lagt navn til pladsen, og også
hans hustrus navn Matilde
Bajer optræder på stenen.
Ægteparret Bajer er nogle af
de mest oversete personer i
Danmarkshistorien, men det
har den forhenværende museumsinspektør Ole Mortensøn nu rådet bod på med sin
biografi Fredrik og Matilde.
ANMELDELSE

Kvindekamp og fredsforening

Det er historien om ægteparret, der grundlagde Dansk
Kvindesamfund og Dansk
Fredsforening, og mens
Fredrik Bajer som den eneste dansker til dato modtog
Nobels Fredspris (i 1922),
blev hans Matilde æresmedlem af Dansk Kvindesamfund. Men som i alle gode
eventyr måtte de meget igennem, før det nåede så vidt.
Fredrik Bajer, der var født i
1837, blev som helt ung løjtnant ved dragonregimentet i
Næstved, og i 1857 blev han

forlovet med proprietær Schlüters datter Matilde. Et par
år senere, da han boede i
Gothersgade i København,
forelskede han sig boghandler Høsts kun 15-årige datter
Fanny, men da den unge pige
fortalte ham, at hun kun elskede ham som en bror og
det aldrig ville blive til mere,
søgte han tilbage til Matilde,
hvis kærlighed til ham heldigvis var intakt.
Kvindernes valgret og
Danmarks neutralisering

Efter at Fredrik havde deltaget i krigen i 1864 og der oplevet krigens grusomheder,
forlod han hæren og blev i
1867 gift med Matilde, samtidig med, at han blev folkehøjskolelærer på Blaagaard
Seminarium og Folkehøjskole, og det unge ægtepar
flyttede ind i en lejlighed
i på Nørrebro. Her fik de i
løbet af de næste 10 år syv
børn, som dog ikke alle overlevede. Ved rigsdagsvalget i
1872 blev Fredrik for første
gang valgt ind i Folketinget
for Det Forenede Venstre, og
samme år flyttede Fredrik
og Matilde ind i lejligheden
Korsgade 56, hvor de boede

resten af livet. Året inden
i 1871 var Matilde med til
at stifte Dansk Kvindesamfund, men allerede samme
år trådte hun tilbage som
midlertidig leder, men hun
kæmpede trofast videre i
kampen for kvindernes valgret. I 1882 var Fredrik Bajer
med til at stifte Foreningen
til Danmarks Neutralisering, og i de følgende år deltog Fredrik i et utal af fredskongresser overalt i Europa,
så han havde en ikke uvæsentlig andel i, at Danmark
ikke blev involveret i Første
Verdenskrig.

Dansk Fredsforening i 1922
skulle fejre sit 40 -årsjubilæum, måtte Fredrik melde
afbud på grund af sygdom,
og en måned inden jubilæet døde han, så det blev
Matilde, der holdt talen, og
samme år blev hun æresmedlem af Kvindesamfundet.
I 1934 døde Matilde Bajer 94 år gammel. Biografien
om Fredrik og Matilde er en
fremragende og bevægende
bog, hvor ægteparret endelig
får sin fortjente plads i Danmarkshistorien.
jl@kbhavis.dk

Nobels Fredspris og
Kvindesamfundet

I 1907 forlod den 70-årige
Fredrik posten som præsident for Verdensfredsforbundet for i stedet at blive
ærespræsident, og året efter
kom belønningen i form af
Nobels Fredspris, som han
fik sammen med den svenske fredsforkæmper Klas
Pontus Arnoldson. Prisen
var, foruden en guldmedalje,
omkring 70.000 kr., hvilket
gav Matilde og Fredrik den
økonomiske tryghed, som
de længe havde savnet. Da

Ole Mortensøn
Fredrik og Matilde. Kvindebevægelsens
og fredsbevægelsens pionerer
Gennemillustreret med fotos
348 sider. Gads Forlag
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FORNEM GUIDE
OM KØBENHAVNS BROER

KRISTINA OHLSSON

SKRIVER
SIG
IND
I DEN NORDISKE KRIMIS SUPERLIGA

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Det er jo uomtvisteligt, at
København er en broby. Derfor har Peter Olesen, nu i sin 27. bog om København, taget læserne med på en guidet
tur rundt til alle byens eksisterende
broer samt givet en beskrivelse af de
broer, som er lige undervejs. Det er
både broer over vand og over land, og
en stor del af disse broer går enten over
havneløbet eller over nogle af byens
mange kanaler. Med Broerne i København fortæller Olesen broernes historie og om hvem, der har tegnet dem,
og så får man også at vide, hvad man
kan se fra de forskellige broer. Da alle
broerne er illustreret med flotte farvebilleder, er guiden et must for alle, der
vil opleve København. Peter Olesen
fortæller også om broernes udsmykning, og i omtalen af Marmorbroen
ser man billedhuggeren Louis-Augustin Le Clercs portrætmedaljoner fra
1700-tallet, hvor det på broens yderside, ifølge forfatteren, grangiveligt
ligner den tidligere SF-formand Gert
Petersen.

med navn og byggeår. På bogens forsatssider er der kort over København,
hvor alle broerne er vist, så det bliver nemmere for læserne at finde den
enkelte bro. De mange flotte farvebilleder skyldes fotografen Henrik Bjerregrav, der tidligere har samarbejdet
med Peter Olesen, og det er deres 25.
bog sammen.
Peter Olesen har siden 1988 skrevet og redigeret 50 bøger, og Forlaget
Frydenlund skal have ros for at have
overtaget udgivelsen af Peter Olesens
bøger, efter at Borgens Forlag blev opslugt af Gyldendal. 10 forskellige fonde
har været sponsorer for udgivelsen, for
uden dem ingen bog.
jl@kbhavis.dk

Kristina Ohlsson har tidligere skrevet fem både spændende og
medrivende krimier, hvor Frederika
Bergman og Alex Recht har hovedroller. Det har de også i "Syndfloder",
der begynder meget dramatisk med,
at en ældre mand, Malcolm Benke,
bliver fundet død med et skudhul i
brystet og med sin datters vielsesring
på fingeren. Nogenlunde samtidig
bliver en anden ældre mand myrdet i
sin lejlighed, og hans død bliver først
opdaget, da hele opgangen stinker af
råddenskab. Imens forsøger en bedemand at få politiet til at interessere
sig for hans bror og dennes familie, der
skulle være flyttet til Australien, men
som ikke har ladet høre fra sig. Men
politiet tror ikke på bedemanden, der
frygter, at nogen har bortført broren
og hans familie.
ANMELDELSE

flere gange, og snart frygter de, at de
er på jagt efter en seriemorder. Da politiet finder ud af, at Benkes datter, Beata, der boede i London, også var blevet myrdet, får de kontakt med Linda
Sullivan fra London, men det bliver
de ikke meget klogere af, og specielt
ikke, da Beatas mand bliver offer for
et rovmord. Og det bliver ikke det sidste dødsfald. Det lykkedes for Kristina
Ohlsson at holde spændingen ved lige
gennem alle de over 400 sider, og ét eller andet er også galt internt hos politiet. Mere skal ikke røbes, men "Syndfloder" er efter min mening Kristina
Ohlssons bedste krimi til dato.
jl@kbhavis.dk

Mange dødsfald

Hjælp til at finde den enkelte bro

Der er også mange små fine anekdoter
om broerne, fx den om, at Realdania
ved etableringen af Operaen havde
tilbudt København en ny bro mellem
Skuespilhuset ved Kvæsthusbroen og
Operaen, men hvor både overborgmester Ritt Bjerregaard og Mærsk McKinney-Møller sagde nej. Ikke engang nej
tak! Bogens forfatter har forslag til,
at man fx ved hver enkelt bro skilter

TEKST JANNIK LUNN

Peter Olesen
Broerne i København
Gennemillustreret med farvefotos
af Henrik Bjerregrav.
184 sider. Frydenlund

Frederika har sit at døje med. Hendes
mand Spencer er dødeligt syg, og på
arbejdet har hun og Alex fået en ny
og irriterende chef, Margareta Berlin,
som gør livet surt for alle – også vicepolitiinspektør Torbjörn Ross. En
dag modtager Alex Recht et brev fra
en anonym brevskriver, hvor der står:
”Jeg gør det, du ikke er i stand til og
aldrig har været i stand til. Jeg gør en
forskel. Og jeg genopretter tingenes orden.” Den sidste sætning er én, politiet
kommer til at stifte bekendtskab med

Kristina Ohlsson
Syndfloder
Oversat af Lilian Kingo
429 sider. Modtryk
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AUTOFIKTION,
NÅR DET ER BEDST

TEKST JANNIK LUNN

Der er ikke langt imellem forskellige genrer, og afstanden
mellem selvbiografier og romaner er
ofte meget lille. Når Leonora Christina
Skov i sidste kapitel af Den, der lever
stille skriver: ”Jeg har fiktionaliseret
det hele, så det forhåbentlig fungerer
i romanform, eller hvad man nu skal
kalde genren,” så er det både rigtigt
og forkert, for godt nok nævner hun
ikke sin far ved navn, og hun har, som
hun skriver, ”skrevet nogle venner og
bekendte ud af den, så den ikke drukner i mennesker,” men som læser er jeg
ikke et øjeblik i tvivl om, at det er en
selvbiografi, jeg læser.
ANMELDELSE

Genskabelsesbog

Og en både vedkommende og velfortalt selvbiografi. Og, nævner forfatteren, efterfølgende: ”Det er ikke en
hævnbog, jeg har skrevet. Det er en
genskabelsesbog, for det er, hvad jeg
har gjort de sidste mange år: genskabt
mig selv.” Det er en stærk bog, hvor
man følger opvæksten i et parcelhus
i Helsinge, hvor det, for Christina,
gælder om at leve op til forældrenes
forventninger. Derfor bliver det også
katastrofalt for den unge litteraturstuderende at flytte til København og
udvikle sig til forfatteren Leonora, for
slet ikke at tale om at springe ud som
lesbisk og fortælle sin mor og far, at
hun har forelsket sig i en kvindelig
præst. Hun oplever forstødelsen fra
sit barndomshjem og må leve med,
at hun ifølge forældrene er skyldig i
morens kræftsygdom, der ender med
at koste moren livet.

undervejs, som fx skildringen af en
forlagsmiddag, hvor Leonora Christinas bordherre, der skriver thrillere
sammen med en kollega, kloger sig
over, hvordan hun burde undlade homohistorien og holde fokus på morhistorien og sågar kalde bogen Mor,
samtidig med, at bordherren tilbyder
sig som agent for en provision på 20%
af forfatterens royalty, og det til trods
for, at bordherren har fortalt, at han
aldrig har læst noget af det, som Leonora Christina har skrevet.
Også en kærlighedserklæring

Den, der lever stille er en gribende fortælling om en spændende kvindes liv
i medgang og modgang, en bog, der
først kunne skrives, da moren er død,
selv om man mærker en anelse opblødning i forholdet til moren, i den
sidste tid hun lever. Det virker også,
som far og datter igen kan tale sammen, og endelig mærker man den tryghed, Leonora Christina Skov nyder i
sit ægteskab med den Annette, som
bogen også er en slags kærlighedserklæring til. Altså én af årets store læseoplevelser, uanset om man læser den
som en roman eller en biografi.
jl@kbhavis.dk

Kloge betragtninger og morsomme
episoder

Den, der lever stille handler også om
selve forfatterskabet, der trods meget
forskellige romaner har handlet om
mor/datter-forholdet, og specielt handler bogen om det - at skrive netop denne
bog. Der er mange kloge betragtninger
og også ganske morsomme episoder

TIL MINDE OM EN
STOR FORFATTER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Bag om spejlet er en bog
om og af Jytte Borberg, redigeret af
Kirsten Borberg. Bogen udkom i juli
2017 på den dag, hvor Jytte Borberg
ville være fyldt 100 år. De 22 kapitler
er enten tekster skrevet af Jytte Borberg eller bidrag fra en række mennesker, som hun har kendt gennem sit
forfatterskab, eller som har været tæt
knyttet i en familierelation eller som
en god ven.

Produktivt forfatterskab

Jytte Borberg var fyldt 50, før hun debuterede som forfatter. Indtil da havde
hun været overlægefrue i Viborg. Som
forfatter nåede hun at skrive over 25
romaner, mange teaterstykker og en
række ungdomsbøger og forskellige bidrag til antologier. Hun var aktiv til
det sidste, og Suzanne Brøgger skildrer
i ét af indlæggene, hvordan hun i 2007
deltog i et arrangement på Rungstedlund, hvor forfattere læste op fra deres endnu ikke udgivne tekster. Jytte
Borberg læste op fra sin kommende roman "Skønskrift", hvorefter hun satte
sig ved siden af Suzanne Brøgger, lænede sig tilbage og døde. En smukkere
død kan man vel ikke ønske sig som
næsten 90-årig.

hendes bøger sammen med forfatteren selv. Hun udåndede i ordets mest
bogstavelige forstand på toppen af et
langt og indholdsrigt liv omgivet af
de ypperste af hendes forfatterkolleger. Et andet meget smukt bidrag er
fra forfatterkollegaen Dy Plambeck,
der som den sjette modtog Jytte Borberg-Prisen på 50.000 kr. i 2011. Jytte
Borberg nåede selv at være med til den
første prisoverrækkelse, da Ida Jessen
modtog prisen i 2006, og prisen nåede at blive uddelt i alt 8 gange. Bogen indeholder også en bibliografi over
forfatterskabet, og den er støttet af en
række fonde.
jl@kbhavis.dk

Interessen døde med hende

Leonora Christina Skov
Den, der lever stille
375 sider. Politikens Forlag

Bogen indeholder også nogle meget
smukke bidrag af Borbergs børnebørn
Peter og Vibeke Borberg. Som Vibeke
Borberg skriver, døde også interessen
for hendes forfatterskab og salget af

Jytte Borberg & Kirsten Borberg
Bag om spejlet
En bog om og af Jytte Borberg
Illustreret med fotografier
143 sider. Multivers
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KRIMI FRA DET VIRKELIGE LIV
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Forfatteren Jonas
Bonnier, der tidligere har været direktør for Bonnier-koncernen, har skrevet Helikopterkuppet, der bygger på den
virkelige historie om Sveriges
nok mest spektakulære kup,
nemlig det mod værdidepotet GS4 i Stockholm. Bevæbnede røvere landede på taget
af bygningen i en helikopter og
slap væk med over 39 millioner
kroner i kontanter. I bogen følger man hele forarbejdet, der
er udformet som en drejebog
til en Hollywood-film, og sideløbende er man med hos politiet, der fra sidelinjen afventer,
at kuppet skal finde sted. Hvordan det hele kommer til at forløbe er fremragende skildret,
og man kommer ind under huden på både forbrydere og politifolk. Meget naturligt er den
fantastiske historie, der er ved

at blive filmatiseret, solgt til
udgivelse i foreløbig 31 lande.
Det er en både medrivende og
godt skrevet thriller, hvor man
holdes hen i spænding til den
allersidste side.
jl@kbhavis.dk

Jonas Bonnier
Helikopterkuppet
Oversat af Louise Ardenfelt Ravnild
450 sider. Gyldendal

Vi designer selv vores håndlavede stel
og fremstiller kun få af hver.
Vi gør os stor umage med at måle dine
øjne og ﬁnde den bedste løsning til dig.
Omhu og fornuftige priser kan godt
forenes. Derfor kommer vores kunder
altid igen.
Stel inkl. standard styrke kr. 745,2 enkeltstyrke glas kr. 1400,2 glas med glidende overgang kr. 3000,-

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses · Møntergade 5 · 1116 København K · Tlf. 33 11 66 76
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FORRYGENDE
ARKÆOLOGI-THRILLER

TEKST JANNIK LUNN

FOTO TRISTAN OSLER

ANMELDELSE Hovedpersonen i Elly Griffiths Pigen

under jorden, den 40-årige Ruth Galloway er arkæolog og ansat på University of North Norfolk,
der ligger lige uden for den lille by King’s Lynn
halvanden time nordøst for London. Hun bor sammen med sine to katte i et lille hus på New Road,
der grænser op til Saltmarsken, som dagligt oversvømmes af tidevandet fra Nordsøen.
Fund af knogler

Det hele begynder med, at vicekriminalkommissær Harry Nelson henvender sig til Ruth, da han
gerne vil have en ekspert til at se på nogle knogler fra et menneske, som er blevet fundet ude i
marsken af en hundelufter. Spørgsmålet er, hvor
gamle disse knogler er, og meget tyder på, at de
stammer fra et barn, som har været en del af et
menneskeoffer fra oldtiden. Når politiet har henvendt sig til Ruth, er det fordi man har frygtet, at
knoglerne skulle stamme fra en lille pige, Lucy
Downey, der forsvandt fra sine forældres hjem ti
år tidligere, og nu er yderligere en lille pige Scarlet Henderson forsvundet.
Mystiske breve

Samtidig begynder Harry Nelson at modtage
nogle mystiske breve, der muligvis kan stamme

fra bortføreren – breve, der viser, at brevskriveren har et indgående kendskab til både nordisk
mytologi og til litteratur. Efterhånden er politiet
overbevist om, at de små piger begge er blevet
myrdet, og samtidig kommer der flere breve, som
alt tyder på er fra morderen. Der begynder også
at være trusler, der er direkte rettet imod Ruth,
bl.a. finder hun en dag sin ene kat liggende foran
sin gadedør med halsen skåret over. Da Ruth også
modtager sms’er, hvor der står: ”Jeg ved, hvor du
er”, flytter hun på et tidspunkt hen til en kollega og veninde. Der er flere mistænkte, og på
et tidspunkt finder man liget af den ene af de
forsvundne piger, men politiet leder ufortrødent
videre, og handlingen kulminerer, da Ruth må
flygte ud i marsken, hvor tidevandet er undervejs
ind, mens hun jagtes af den formodede morder.

allerede til næste bind, men man kunne nu godt
have undladt at røbe, at der følger flere bind, således af Ruth Galloway er fredet, da både forfatter
og forlag skal bruge hende igen.
jl@kbhavis.dk

Ruths skæbne røbes

Elly Griffith, der er et pseudonym for Domenicia
de Rosa, som har skrevet bøger om Italien i eget
navn, har i England fået udgivet flere bind om
Ruth Galloway og Harry Nelson, og næste bind,
Løgnens hus, udkommer på dansk til sommer i
år. Skal man sætte Pigen under jorden i bås, må
den vel nærmest betegnes som en arkæologi-thriller, og den kan varmt anbefales. Jeg glæder mig

Elly Griffith
Pigen under jorden
Oversat af Lærke Pade
303 sider. Gads Forlag
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STEMNINGSFYLDT
SVENSK DOMESTIC NOIR
TEKST JANNIK LUNN

Et øde landskabsområde Mossmarken er en slags hovedperson i Susanne Janssons domestic
noir Offermosen, hvor der fra tidernes morgen er blevet begravet mennesker som offergaver til guderne.
Bl.a. fandt man det velbevarede lig
af Tyttebærpigen, som havde ligget
i tørvejorden siden 300 år før vores
tidsregning, og var nogenlunde samtidig med de danske Tollundmanden
og Egtvedpigen. Men i de seneste
ti år var adskillige mennesker forsvundet sporløst i det tågede landskab blandt krogede fyrretræer i de
bundløse mosehuller.

ANMELDELSE

Hvem slog Johannes ned?

Den unge biolog Nathalie Ström, der
i sin tid voksede op i den lille by
Fengerskog, der ligger op til mosen,
har lejet et anneks under den stedlige herregård, da hun skal foretage

nogle målinger i Mossmarken. En af
de første dage møder hun den unge
Johannes Ayeb, der er elev på kunstskolen i Fengerskog, og han beslutter
at hjælpe hende med at samle materiale i mosen. Da han inviterer hende
hen på sit værelse på skolen, ender
de i seng sammen. Da Johannes, som
hver dag løber i mosen, ikke kommer
forbi Nathalies hus den næste dag,
beslutter hun at lede efter ham i mosen, og hun finder ham liggende bevidstløs på stien, hvor han er blevet
slået ned. Politiinspektør Leif Berggren og Maya Linde, der er blevet
ansat som fotograf af politiet i Karlstad, forsøger at finde ud af, hvem
der slog Johannes ned.

hendes familie i sin tid blev ofre
for en stor familietragedie. Mens
hun graver i fortiden, arbejder politiet med at finde ud af, hvad der
er blevet af de forsvundne i mosen,
og derved krydses Nathalies og politiets veje, og mens der dukker det
ene lig efter det andet – alle udstyret
med en pose med svenske guldmønter – op fra mosen, bliver Nathalie
konfronteret med chokerende kendsgerninger fra sin egen fortid.
Mere skal ikke røbes her, men
den intense spænding holdes ved lige
hele vejen igennem, og Offermosen
er foruden at være velskrevet en fin
skildring af et uhyggeligt landskab.
En flot debut.
jl@kbhavis.dk

Familietragedie

Nathalie, der nu bor fast i Göteborg,
har dog haft en anden grund til at
vende tilbage til Fengerskog, hvor

Susanne Jansson
Offermosen
Oversat af Ellen Boen
286 sider. Rosinante
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