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EN FJER I FORLAGSHATTEN:
RIFBJERGS ERINDRINGER
UDGIVES AF TIDERNE SKIFTER

Claus viser Klaus den sidste ære ved at udgive hans erindringer ”Til Rette Vedkommende”.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

FOTO TORBEN DRAGSBY

OMTALE Gyldendal i Klareboderne har et
pengeskab med manuskripter til senere
udgivelse af Klaus Rifbjerg, der døde sidste år i en alder af 82. Blandt meget andet
var han i otte år også Gyldendals litterære
direktør. Men man kan ikke fortænke forlaget i måske at være en lille smule jaloux på
Tiderne Skifter i Læderstræde, der nu i januar udgiver Klaus Rifbjergs erindringer
med titlen ”Til Rette Vedkommende”. Det
er en fjer i forlagets hat, og forlægger Claus
Clausen venter sig meget af denne overra-

skende bog. Rifbjerg var klar i pæren til det
sidste, skarp og veloplagt, med sin formidable evne til at huske fotografisk. Han har
løbende skrevet til, revideret manuskriptet og fik også gennemset en korrektur.
Der er mange spor i Rifbjergs erindringer, som strækker sig fra den tidligste barndom til den sene alderdom. Et centralt spor
er hans årelange og smertelige mellemværende med en gammel ven og skolekammerat, der også er københavnsk forfatter,
men de to gamle herrer fandt fælles forstå-

else i næstsidste øjeblik. Et sår lægede, og
Rifbjerg nåede at få sin taknemmelighed
for den udvikling med i ”Til rette vedkommende”.
Selv om man kan sige, at Rifbjerg skrev
erindringer gennem hele livet – ”Amagerdigte” og omegn – har han uden tvivl gemt
noget gods til sit afskedsværk, der vil blive
gransket og kommenteret af rette og urette
vedkommende i og udenfor den litterære
verden.

Klaus Rifbjerg
Til rette vedkommende
Tiderne Skifter
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NYE INTRIGER HÆRGER

KØBENHAVNS POLITIGÅRD
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE At der er uro på Politigår-

den ved vi fra Jesper Steins fire romaner om Axel Steen, og nu møder vi en
anden københavnsk kriminalinspektør, Bent Kastrup med en fortid i Politiets Efterretningstjeneste, i Robert
Zola Christensens veldrejede ”Adams
Forbandelse”.
Kastrup er knap så utilpasset som
Steen, men han har også vrøvl på
hjemmefronten og stridigheder med
kolleger, som tvinger ham til at tage
sagen i egen hånd.
Man må sandelig håbe, at disse
trakasserier er digterisk opspind, for
ellers er der noget rivende galt, når
politifolk spænder ben for hinanden.
Næsten alle spændingsromaner
starter med, at der bliver fundet et
lig. Hvem er offeret? Hvorfor skulle
manden dø? Hvem er forbryderen?
Sådan er det også hos Zola. Nogle
spejdere opdager et nedgravet kadaver i Vestskoven, det er ikke et rovmord, da hans tegnebog stadig ligger
i jakken, og han kan derfor let identificeres som den 45-årige genforsker
Gunnar Kollte-Hansen. Retsmedicineren konstaterer, at han er levende
begravet, og at der er stukket en kæp
op i hans røvhul, med et finere ord
kaldet rectum.
Forskeren var i gang med at kortlægge den færøske befolknings gener for at finde ud af, hvordan de

gelse, som han vælger at beholde for
sig selv, da han synes, at de egentlig
skyldiges liv er blevet tilstrækkelig
ødelagt.
Zola, der i det virkelige liv forsker
i nordisk filologi på Lunds Universitet, mestrer spændingsgenren og gør
sine figurer til mennesker, ikke blot
skabeloner. I 2013 udgav han den første roman om Bent Kastrup, ”Is i Blodet”, og der er så mange muligheder
i denne personlighed, at man har lov
til at vente på en fortsættelse.

alle sammen er i familie med hinanden på kryds og tværs, og hvorfor
en bestemt arvelig sygdom er særlig
udbredt netop der. Vi får en del bonusinformation om arvelighedsforskning og mærker, at Zola har sat sig
grundigt ind i dette videnskabsområde.
Han har også udforsket Færøernes
natur og mentalitet og lader Bent Kastrup rejse til de nordatlantiske øer
for at følge bestemte spor. Den dræbte
viser sig at nære en påfaldende interesse for anden verdenskrig og har
Hitlers ”Mein Kampf” opslået på en
side med diktatorens raceteorier.
På Politigården sysler Asbjørn
Juncker med at åbne Kollte-Hansens

stærkt krypterede computer, men det
går langsomt, og i mens dør først den
ene, så den anden med tilknytning
til sagen, og Kastrup må gå bag sin
kollegas ryg og knække koden til computeren, som viser sig at indeholde
rystende beviser på et pædofilt netværk.
Samtidig får han færten af, at der
på Politigården er ved at blive samlet
materiale til en disciplinærsag mod
ham, og det forcerer opklaringsarbejdet. Hvem kan han stole på i København og på Færøerne?
Heldigvis vinder Kastrup, affæren
bliver opklaret i et dramatisk slutspil,
og netop da alt ser ud til at falde på
plads, gør Kastrup endnu en opda-

Robert Zola Christensen
Adams Forbandelse
339 sider, 299,95 kr.
Gyldendal

KÆRLIGHEDSERKLÆRING TIL ISTEDGADE
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Byens Forlag, der
bor i Istedgade 102, har samlet en fin
og farverig collage af tekst, noveller,
tegninger og fotos om folk og fæ i gaden, der løber fra Hovedbanegården
til Enghave Plads og er halvanden kilometer lang. Et øjebliksbillede af gaden, der aldrig står stille og har både
lyse og dystre sider. I disse år flytter børnefamilier ind, og landsbyen
ændrer karakter, men der er stadig
værtshuse, prostituerede og narkomaner, og de beskrives med tolerant
overbærenhed. Længsler og drømme
foldes ud, og flere skrivetalenter får
mulighed for at prøve kræfter med
det trykte ord. Blandt de mere professionelle bidragydere er forfatteren Peter H. Olesen og fotograf Jens Astrup,
tidligere og nuværende Istedboere.
Gaden er en spadseretur værd, og
forlagets kontor er også en bogcafé,
der naturligvis sælger bøger.
UDENFOR VOLDENE

Maria Hauge Lykkegaard (red.)
og Istedgades beboere
Istedgadeliv
Byens Forlag
86 sider, 150 kr.

tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37
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SVEND ASMUSSEN:
DEN HUNDREDEÅRIGE

DER BLEV VERDENSBERØMT
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PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Ifølge både kriti-

kere og kolleger regnes Svend
Asmussen for én af alle tiders
bedste jazzviolinister. Her,
kort før Asmussen 28. februar
fylder hundrede år, har Frank
Büchmann-Møller og Kjeld
Frandsen skrevet en medrivende og fornem biografi om
legenden – Svend Asmussen.
100 år for fuld musik. Bogen
går kronologisk frem og begynder med barndommen
og opvæksten, hvor Asmussen viste så mange kunstneriske talenter, at han ligeså
godt kunne være endt som
billedkunstner som sin bror,
tegneren Des Asmussen. For
Svend Asmussen var både en
fremragende portrættegner
og billedhugger, men det var
musikken, der trak mest i den
unge mand, og efter at have
modtaget undervisning på violin, begynder Svend at spille
på amatørplan, indtil han i
1931-32 medvirker i opførelser af Bernhard Christensens
jazz-oratorium De 24 timer.
Året efter udstiller Asmussen 14 buster og statuetter i
Juniorkunstudstillingen på
Skolemuseet i København, og
samme år debuterer han på
Apollo Teatret, og ender året
med at modtage BTs talentpris ”Den gyldne spore”.
Et verdensnavn

Siden er det så gået derudaf, og i de efterfølgende

Tlf.: 53 56 02 42
12 Web: kbhavis.dk
· Epost: kbh@kbhavis.dk
KBH K

år indspiller han de første
af en lang række plader under eget navn, bl.a. i trioen
med Ulrik Neumann og Niels
Foss. Med det samme vinder
Svend Asmussen international berømmelse, og i løbet
af sin 63-årige professionelle
karriere har han optrådt og
indspillet med så forskellige
kunstnere som Fats Waller, Benny Goodman, Lionel
Hampton, Alice Babs, Duke
Ellington, Herbie Hancock,
Hoagy Carmichael, Mills Brothers, Josephine Baker, Edith
Piaf, Stephane Grappelli og
Shu-Bi-Dua for nu bare at
nævne nogle få, Endnu som
næsten 94-årig spiller Svend
Asmussen ved Sheraton
Sand Key Resort i Clearwater, og han er med ved 2nd
Annual Arbors Records International Jazz Party også i
2010, og samme år udstiller
Museet for Dansk Bladtegning på Det Kgl. Bibliotek
hans tegninger. I 2012 modtager Svend Asmussen Sarasota Jazz Clubs 2012 Satchmo
Award, netop i den by i Florida, hvor han og hustruen
Ellen Bick Meier, som han
blev gift med i 2005, tilbringer vinterhalvårene. Biografien fortæller også om, hvordan den elegante Asmussen
gennem årene har optrådt
som skuespiller og entertainer i både musikfilm, revyer
og cabaret’er, hvordan han

til koncerter har kædet musikken sammen gennem små
anekdoter og vitser på både
dansk, engelsk og fransk.
Biografien slutter med
en tidslinje, fortegnelse over
kompositioner, udvalg af
CD’er, DVD’er, bøger og noder samt naturligvis et navneregister. Og så er bogen
gennemillustreret med fotografier. Det er et must for alle,
der bare er lidt interesserede i
jazz, og selvom man har læst
Ellen Bick Meiers June Nights
fra 2005, er der meget nyt at
hente i denne fornemme biografi. En flot hyldest til den
hundredeårige!
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Frank Büchmann-Møller
og Kjeld Frandsen
Svend Asmussen
100 år for fuld musik
264 sider - Lindhardt og Ringhof
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SIR WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL
30. NOVEMBER 1874 - 24. JANUAR 1965

I MANDEN MED CIGAREN
DER KNÆKKEDE HITLER
CHURCHILL I

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Sir Winston Churchill (1874
– 1965) besøgte København i 1950, hvor
universitetet gjorde ham til æresdoktor,
samtidig med at han modtog såvel Sonningprisen som elefantordenen, det var
muligvis første og sidste gang han var i
Danmark. At han som Storbritanniens
premierminister under 2. verdenskrig
spillede en afgørende rolle for Hitlerstyrets fald og dermed banede vejen for at
tvinge de tyske besættelsestropper ud
af Danmark, er et af de mest afgørende
kapitler i historien.
Myten om statsmanden med den
evigt brændende cigar, som kunne diktere 200 breve i løbet af en nat, mens
han læskede sig med champagne, giver
til stadighed stof til nye skildringer af
hans psyke og evne til at begejstre folket.
Da han var fyldt 60 år, blev han reg-

CHURCHILL II

net for en færdig mand – Politiken kom
galt afsted i sommeren 1940, da han i
en ledende artikel blev kaldt ”en farlig
mand” (det kostede 15.000 abonnenter). Man kan spekulere på, hvordan
det hårdt ramte Storbritannien og Vesteuropa havde klaret sig uden ham.
Hvis man ønsker en præcis skildring af Churchills løbebane som politiker, eventyrer og forfatter, går man
ikke galt i byen med ”Churchill – den
sene helt” af Thomas Kielinger, avisen
Die Welts mand i London siden 1998.
2. verdenskrig er på så lang afstand, at
det ikke vækker forargelse, at en tysker
skriver om Churchill. Kielinger har gennempløjet hans enorme bogproduktion
og flere hundrede af de afhandlinger,
der er skrevet om ham, og han anlægger en kritisk beundring, som ikke for-

bigår hans fejltagelser. Som koloniminister i 1920’erne delte man Mellemøsten
op med en lineal i hånden og dannede
uden hensyntagen til religiøse og etniske modsætninger de kunstige stater,
som i vore dage volder så mange problemer.
Efter endt læsning længes man efter
statsmænd af samme kaliber, der er i
stand til at træffe vidtrækkende beslutninger og løse tidens konflikter, samtidig med at man holder sig for øje, at
længsel efter en stærk mand har voldt
mange ulykker. Churchill er fortid, Storbritannien er ikke længere en virkelig
stormagt, og den store englænders lederskab kan ikke efterlignes, men kunne
måske inspirere præsidenter og premierministre til at vælge den demokratiske
fremfor den demagogiske vej.

Thomas Kielinger
Oversat fra tysk af Ole Thage
Winston Churchill – den sene helt
415 sider - 299 kr. - Hovedland

EN ORDKUNSTNER

TEKST JANNIK LUNN

Der er skrevet meget om
og af Winston Churchill, men nu har
journalisten Jan Hedegaard, der er en
stor Churchill-fan, bidraget med Churchill-citater. Ordrigt, åndrigt & nedrigt.
Citaterne skildrer den store statsmand
i både sjov og alvor, og Hedegaard, der
både har udvalgt og oversat, kommenterer også citaterne, ligesom han i et par
kapitler fortæller kort om Churchills liv.
Endelig er der omkring 10 sider med citater, som Churchill er blevet tillagt, men
som han aldrig har sagt.
”Jeg bestræber mig altid som politiker på at kunne fortælle, hvad der sker i
morgen, næste uge, næste måned og næste år – og på bagefter at kunne forklare,
hvorfor det alligevel ikke skete.” (1902).
”Jeg har ofte måttet æde mine ord i
mig igen, og jeg må indrømme, at det
hver gang har været et nærende måltid.”
(omkring 1940)
ANMELDELSE

Om et Labour-medlem sagde Churchill: ”Han talte helt uden papir – og
helt uden at det gav mening.”
Om John Foster Dulles i 1954: ”Han
er den eneste elefant, der medbringer
sin egen glasbutik.”
”Da jeg var yngre, gjorde jeg det til
en regel aldrig at drikke noget stærkt
før frokost. Nu er det min regel ikke at
gøre det før morgenmaden.”
Montgomery: ”Jeg hverken drikker
eller ryger, og jeg er 100 pct. i topform.”
Churchill: Jeg både ryger og drikker, og
jeg er 200 pct. i topform.” (1942)
”Hvis vi vinder, vil ingen bemærke
det. Hvis vi taber, vil der ikke være nogen til at bemærke det.” (1941)
Om de Gaulle: ”Jeg har forsøgt at lære
ham manerer. Siden han var hvalp, men
det er aldrig lykkedes at gøre ham stueren.” (1943)
”Jeg synes, jeg kan høre noget – støvle-

trampene fra to millioner tyske soldater
og mere end en halv million italienske.
De skal helt som sidste år på manøvre.
Ja, kun på manøvre. Diktatorer er nødt
til at træne deres soldater. Mindre kan
ikke gøre det. Det er en naturlig forholdsregel, når danskere, hollændere,
schweizere, albaner og naturligvis jøderne til enhver tid ligger på lur for at
overfalde dem og berøve dem deres lebesraum.” (1939)
Og sådan kan man blive ved. Der er
også den om den kvindelige beundrer:”
Er det ikke spændende at vide, at hver
gang De holder tale, er salen fyldt til
langt over bristepunktet?” Churchill:
”Det er selvfølgelig smigrende, men hvis
jeg minder mig selv om, at hvis jeg i stedet for at tale politik skulle hænges, så
ville der være et dobbelt så stort publikum.” (1952).

Jan Hedegaard
Churchill-citater
255 sider
Lindhardt og Ringhof
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EN AF ÅRETS

SJOVESTE
UDGIVELSER

HYLDEST TIL
HÅNDVÆRKET
TEKST JACOB LUDVIGSEN

TEKST JANNIK LUNN

Roald Als og Poul Einer Hansens
Blød front. Et vrissent blik på Danmark 2010-2015 er en genial satirisk
Danmarkshistorie fra de sidste fem
år, hvor ingen politikere eller mediepersoner bliver sparet. Teksten er
skrevet af Poul Einer Hansen, der har
været Roald Als’ bagmand i de sidste mange år, men egentlig er tegningerne næsten nok: Læseren kan grine
sig igennem de over 200 sider, hvor
farveillustrationerne ikke kun viser
Als’ hadeobjekter, som fx Konen i
Muddergrøften (Pia Kjersgaard), Hulemanden (Anders Fogh) og Fadbamsen med de mange bilag (Lars Løkke),
Claus Hjort og Inger Støjberg. Der er
også meget vittige tegninger af den
forrige regering og ikke mindst af
en række af Venstrefløjens ikoner fra
Frank Åen, Jette Gottlieb, Villy Søvndal og fx Holger K. Nielsen, der siger:
”Vi er stadig er røde,” selvom det kun
er ørene, der er røde på Als´tegning.
Som der står på bagsiden, ”der har

været nok at grine ad og græde over,”
men hvor er det dog en morsom bog.
Bedre satire findes ikke.

Håndværkerforeningen i København
har fejret sit 175 års jubilæum, og i
den anledning udsendte forlaget Hovedland et imponerende værk med
12 portrætter af en maler, en murer,
en pibemager, en programmør, en
herreskrædder, en finmekaniker, en
møbelpolstrer, en gørtler, en tømrerlærling, en keramiker, en møbelsnedker og en ordensmager – den specialist, som fremstiller dekorationer til
uniformer. Fotojournalisten Simon
Jeppesen skildrer de enkelte personligheder og deres fag med sans for detalje og helhed. Han er i sig selv en
eminent billedmager og sproghåndværker. Nogle af disse professioner er
på vej væk, der er ikke mange gørtlere
tilbage, der kan fremstille og reparere
beslag eller lysekroner.

lighed”, fastslår Bertel Haarder. Danmark bliver fattigere og dummere af
at prioritere den uforpligtende gymnasieuddannelse højere end håndværk. Omvendt er det i Schweiz, hvor
halvdelen af de unge begynder med
en erhvervsuddannelse. Her er måske et svar på det evindelige spørgsmål om, hvad Danmark skal leve af
i fremtiden.

De snakkende akademikere

Roald Als og Poul Einar Hansen
Blød front - Et vrissent blik
på Danmark 2010-2015
Politikens Forlag

I et tankevækkende forord peger kulturminister Bertel Haarder på den
uheldige i, at håndens værk er kommet i skyggen af akademikerne. Vi
står snart og mangler dygtige håndværkere, man afskaffede mesterlæren og gjorde det praktiske teoretisk.
”Den dominerende snakkende akademikerklasse forveksler ord med virke-

Simon Jeppesen
Dansk håndværk
Tolv portrætter - Udfordring mellem tradition og fornyelse
Forord af Bertel Haarder.
184 sider, 349 kr., Hovedland
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