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Fremragende fransk
krimi … Voila et bravo!
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SOMMERGYS MED MENING

ROBERT FRA PETER HVITFELDTS STRÆDE,
ASTA FRA CHRISTIANIA OG STAKKELS CARL
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Eva Maria Fredensborg,
født 1969 af dansk-svenske forældre og
med baggrund i reklamebranchen, udgav selv sine to første kriminalromaner,
der vakte så stor opmærksomhed, at Politikens Forlag gav hende et tilbud, som
hun ikke kunne sige nej til. Hendes seneste thriller er nu udkommet sammen
med genoptryk af nummer 1 og 2, så det
er muligt at anskaffe sig hele trilogien
– for de fleste vil det være en passende
dosis til sommerferien, og de er værd
at læse i rap.
I alle tre ombæringer følger vi politiets jagt på mordere, og Eva Maria
Fredensborgs indsigt i moderne efterforskningsarbejde er baseret på grundig
research. Man får kuldegysninger ved
tanken om, hvad myndighederne kan
finde på nettet, og hvad de kan få ud af
bevægelserne på en bankkonto.
Spændende er det også at blive indviet i politiets psykologiske analyser, og
vi introduceres for profileringseksperten Robert Strand, der er bosat i Peter
Hvitfeldts Stræde og enlig far til en stor
datter. Han er lidt af en playboy, som
altid har den nyeste Mercedes-model og
benytter enhver lejlighed til at sætte et
blåt blink på taget, så han kan køre ekstremt hurtigt uden at miste kørekortet.
ANMELDELSE

Galeanstalten

”En gang morder” foregår i Småland,
Robert Strand tilkaldes for at indkredse
den psykopat, der har sat sig for at kopiere en seriemorder, der huserede for 20
år siden og siden tog sit eget liv. Men var
han i virkeligheden skurken, eller gemte
den skyldige sig bag ham? Et psykiatrisk
hospital viser sig at være nærmere un-

dersøgelse værd, og alt er præcis så nervepirrende, som man kan forvente.
”Min mund er lukket” introducerer en ny hovedperson, den sociologistuderende Asta Qvist, der er opvokset
på Christiania, hvor hendes noget retarderede mor stadig bor. Asta, der er
veninde med Roberts datter Julie, skal
skrive speciale og er blevet lukket ind på
Politigården i NEC, det nationale efterforskningscenter, på den betingelse, at
hun udelukkende iagttager samarbejdet
mellem Robert, kriminalinspektør Carl
Pedersen og dataeksperten Rasmus.
Under ingen omstændigheder må hun
blande sig, men da hun involveres i noget, der tilsyneladende ligner en dansksvensk oversætters selvmord, finder hun
tegn på, at der måske er tale om et mord,
og hun kan ikke holde sin mund.
Fortiden

Sagen tager hårdt på Asta, som finder
en form for afspænding ved at lade sig
tatovere på ryggen og ligge på maven,
når tatovøren benytter sig af chancen.
Hændelser fra fortiden dukker op i
det, der nu behandles som drab, en ildebrand gør det hele endnu mere speget, og vi må erkende, at der bag pæne
facader skjuler sig følelser, der kan føre
til de frygteligste handlinger.
Psykologien og logikken er også i orden i Fredensborgs fortællelystne skildring af had og hævn, slutningen er grusom, og læseren er parat til at fortsætte
med ”I Blinde”.
Asta er blevet en del af politiet og
har afslået at læse videre på universitetet, hendes intuition gør hende selvskrevet til at løse indviklede gåder, og

det sker sammen med Robert, Rasmus
og Carl Pedersen, enkemand og alenefar,
der som fodboldtræner har kendt en superligaspiller, Daniel Kofoed, der tilsyneladende meningsløst er blevet skudt i
hovedet. Principielt er det uheldigt, når
en detektiv har kendt offeret, og det giver Carl flere vanskeligheder, i sit privatliv har han besvær nok. Hans søn bliver
slået til lirekassemand.
Matchfixing? Narko? Kineserhasard?
Hvad er motivet? Hvilken betydning har
politiets hemmelige meddeler på Christiania, og hvordan skal Asta bruge
ham?
Vanvid og virkelighed fletter sig sammen, og forfatteren har styr på såvel personer som plot. Hendes bøger rummer
megen angst og uhygge, men er ikke
direkte makabre. De hører heller ikke
hjemme i den af mange så udskældte
kategori af femikrimier og er fri for indpakkede kønspolitiske manifester. Portrætterne af opdagere, ofre, mistænkte
og mordere er dybe og rene; al ondskab
har en forklaring, og i balancefeltet mellem menneskekundskab og polititeknik
skriver Eva Maria Fredensborg underholdende og medrivende. Tag denne tredækker med i hængekøjen eller liggestolen. Trist, at serien ikke fortsætter, men
Fredensborg har nyt i ærmet, som man
kan læse mere om på hendes veldisponerede hjemmeside.
Eva Maria Fredensborg
Én gang morder, 345 sider
Min mund er lukket, 349 sider
I blinde, 385 sider
249,95 kr. pr bind.
Politikens Forlag
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MEDICIN,
MANDEHAD
OG UMODENHED

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Det drøftes på
dagbladenes debatsider, at
det flyder over med danske
kvindelige forfattere, der piller navle og skriver uden at
have begreb om romanen
som håndværk og sproglig
arv. Vi har taget fat på romaner fra fire debutanter, som
alle skriver løsrevne brudstykker fra et nutidigt kvindeliv. De optræder i skikkelse
af kvindelige jeg-fortællere,
der blotter eller blamerer sig,
lever fra dag til dag, uden mål
og med den sexuelle snorkel
lige i vandkanten på vej til
at drukne.
Samlet savner man den
klassiske spændingskurve,
der fremme læsningen og leder op til en pointe, så det var
værd at bruge tid på bogen.

WTF-LOL streetstory I CHP

Kat karter rundt i København på en vissen weekend
med moralske tømmermænd
til følge og ender med at købe
sig til tilgivelse med en konfirmationsgave.
Kat og hendes veninde fra
efterskolen Nynne, som hun
lejer et værelse hos, vil holde
en spontan fest. Fredag. Der
drikkes, danses og alt er som
det er til en ung fest. Lørdag
roder det hele i hovedet, i lejligheden, imellem Nynne og
Kat.
Kat har været sammen
med ham, som Nynne har
et godt øje til, i hendes seng.
Det kræver lidt overvindelse
for Kat at oparbejde passende
moralske skrupler over, at
hun kastede sig i grams. Men
som en ny Vodka/Fantabrandert tager fat fyrer hun fyren
og fjoller hjemløs omring i
København frem til søndag.

kærne søgt og ligegyldig. Forfatteren skulle hellere have
brugt kræfter på at få sproget til at blusse, for de steder,
hvor er der standup-skarpe
pointer, underholder hun flabet sin læser.
Et enkelt sted flyder sproget, som fra en forfatterkilde,
i miljøbeskrivelsen af indre
by:
”Stormgade. Jeg har altid elsket det navn, der må
være gang i den på den stormende gade, sådan med flyvende blade, vendte paraplyer og klaprende døre. Da
jeg var lille, ville jeg bo på
Stormgade, bo der med mit
vilde, ravgyldne hår, mine
store ord.”
Uepisk epoke

Hvis man kan lide Linda P.
og AddidasAmager 4ever-stilen, det bandende og fjantede
ungpigetone, leveret i smstermens forkortelser og fordansket engelsk. Og hvis en fuld
sætning ikke er en nødvendighed for, at du kan holde af
en bog, så læs ”Fredag lørdag
søndag” som et vigtigt sprogligt tidsbillede af en uepisk
epoke, der nu undgår glemmebogen.
Vita Andersen har også
skrevet en roman med titlen
”Fredag lørdag søndag” de
bør ikke sammenlignes.

Savner charme

For at give historien lidt fortidsgods, der skal forklare
dårlig opførsel, smider forfatteren den evindelige Morer-død-af-cancer-trumf. Ikke
alle moderne fortællinger
kan vindes hjem på en antydning af konflikttrekanten: Død mor, ny stedmor,
fraværende far.
Sovset ind i nutidigt smssprog bliver den seriøse svigt-

Christine Lind Ditlevsen
Fredag lørdag søndag
Ungdomsroman
Høst & Søn, 142 sider
219,00 Kr.

KØBENHAVNER-

TRISTESSE
TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Meget bedre
skrevet end ”Fredag lørdag
søndag”, men langt hen ad
vejen den samme historie
om en ung nærmest hjemløs
pige, der drikker massivt og
handler uhyre kortsigtet.
Nielsine befinder sig på
barer som Andy´s. Kom ind
i Nielsines verden og prøv
at forstå den alt for unge
stangstive tudende skønhed
ved baren, der ikke har noget sted at gå hen og derfor
tager imod ”en sofa” hos en af
de velbegavede ældre kulturbærere eller -skabere fra baren hjem lige efter, at hun har
brækket sig foran alle, tidligt
på morgenen.
Siden Nielsine var 16 hun
tyllet whisky og ladet sig
besudle af gamle klamme
mænd. Nu blander hun antidepressiv medicin med massivt druk mens, at hun ser
ned på sin far og ekskærestes
alkoholisme. Naturligvis slås
hun med sin dysfunktionalitet og lesbiske side.
Følg Nielsine gennem
hverdagens drukture, nedture, taxature gennem København. Her oplever hun
hvad alle har gennemgået af
pinligheder og ydmygelser.

Det underholder, men savner
et større perspektiv. Dermed
bliver ”Nielsine”, som de tre
andre rent faktisk: Navlepillende.
På piller og med faderkompleks

dommen, der afføder denne
selvudslettende fordrukne
nutidskvinde, der ikke vil
modnes. Det er fremtidens
mødre, vi skal huske at redde,
så de finder balancen og kan
fremtidssikre landet.

Ina Munch Christensen skriver godt, hvis man læser det
stykke for stykke. Men hun
taber overblikket, stilen skifter og der mangler teknik og
balance i opbygningen af
handlingen. Små indskudte
historier og drømme er glimrende skrevet, mens lange referater af handlinger og replikker skulle være skåret til
og peppet op, så det blev vedkommende for flere. Særligt
den sidste del, hvor handlingen flimrer og runder af i patetiske barnlige terapeutiske
breve til en kvindelig lærer,
hun har forelsket sig i.
Debat om svigt

At forfatte en roman er legen
og retten til at være en anden
og sætte sig ud over sig selv,
ind i andre for at de kan læse
om sig selv. Hvis man angriber fædre og samfundet, må
forfatterne sammen med os
andre tage en debat og finde
frem til hvilke svigt i barn-

Ina Munch Christensen
Nielsine
Roman , 173 sider
Gyldendal
199 Kr.
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ALEX
ELSKER
ANKER

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Anker Jørgensen var den
sidste socialdemokratiske statsminister, der kunne kaldes en mand af
folket. Hans ni år som regeringsleder
i perioden 1972-82 er et afgørende kapitel af Danmarkshistorien; økonomien gik ad helvede til, ikke mindst
på grund af oliekrisen, og der var
splid i partiet og med fagbevægelsen, den stærke LO-formand Thomas
Nielsen kunne ikke fordrage ham
og spændte gerne ben. Alligevel er
eventyret om den fattige dreng fra
Christianshavn stadig værd at fortælle, og det gør journalisten Alex
Frank Larsen levende og loyalt i sin
nye mursten om Anker – et liv med
fejder. Han lægger ikke skjul på sin
kærlighed og beundring, og derfor
kan nogle mene, at han kunne have
været mere kritisk. Men det var ikke
hans ærinde.

Gennem 40 år opbyggede han som
politisk journalist på Information et
tæt forhold til Anker, som han har
vedligeholdt forbindelsen med i de
mere end 30 år, der er gået siden
han kastede håndklædet i ringen
og overlod sin stol til Poul Schlüter
uden først at tage et folketingsvalg.
Andre, fx historikeren Søren Mørch,
har været mere grove i deres bedømmelse, men han var vel ikke meget
mere habil end Alex Frank Larsen, da
hans hustru, Ritt Bjerregaard, aldrig
glemte ydmygelsen ved at blive fyret som undervisningsminister, fordi
hun havde boet dyrt for skatteydernes penge på Hotel Ritz i Paris.
Landsfædrene

Forfatteren lægger ikke skjul på
sin beundring for Anker, der snart
runder 93 år; allerede i 1999 skrev

han en stor biografi, og nu har han
valgt at bedømme sin helt på tværs
frem for kronologisk. Bogen springer i tid med kapitler om politikeren 1964-1995, fejderen 1940-2008,
tillidsmanden 1922-1972 og opleveren 1948-2015.
Anker var lagerarbejder, ikke akademiker som forgængeren Jens Otto
Krag og efterfølgerne Nyrup Rasmussen og Thorning-Schmidt. De to sidstnævnte har aldrig oplevet en rigtig
arbejdsplads, deres karriere er formet
af beskæftigelse i interesseorganisationer så som Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, og de har ikke opnået
samme folkelige popularitet som Anker, der var en slags landsfader, om
end han aldrig nåede samme højder
som Thorvald Stauning. Selv dronning Margrethe, der blev kronet i
februar 1972, mens Anker tiltrådte i

oktober samme år, kaldte ham ved
fornavn og satte pris på hans ligefremme væsen. At Thorning har ladet
sig fotografere, mens hun triller Anker i rullestol, virker mere som spin
end oprigtighed. Meget forenklet var
Anker varm og troværdig, kan man
sige det samme om Thorning?
Jordskredsvalget 4. december 1973
blev en katastrofe for Anker. Socialdemokratiet fik 46 mandater, et tab
på 24, mens Mogens Glistrups Fremskridtsparti scorede 28 pladser og Erhard Jacobsens Centrumdemokrater
opnåede 14. Også Venstre, Konservative og Socialistisk Folkeparti gik
dramatisk tilbage. Valget blev udløst
af Erhard Jacobsen, som fandt Socialdemokratiet for venstreorienteret og
stiftede sit eget parti. Fra sidelinjen
bemærkede Jens Otto Krag, at Anker
burde have taget Erhard alvorligt og
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talt ham til fornuft. Med hensyn til
Glistrup var Anker helt oppe i det
røde felt og kaldte ham fascist og psykopat. Efter 14 måneder og 14 dage
måtte Anker slippe tøjlerne, men efter et mellemspil med Poul Hartling
som kortvarig leder af en Venstreregering vendte Anker tilbage. Og i
1982 forærede han statsministeriet
til Poul Schlüter, som havde viljen
og evnen til at trække landet ud af
det økonomiske morads.
Tænk, at Danmark har haft en
statsminister, som startede dagen
med at læse skønlitteratur i en time.
Anker var – er - den oplyste arbejder,
der ved gadelampens skær berigede
sig ved at studere fx Jules Romains
kæmpeværk ”De Gode Viljer” (17
bind), et vældigt epos om tiden før
og under 1. verdenskrig.

Få gode vaner på apoteket
Spørg
bare os!

Mefisto

Men det med digtningen kunne også
gå for vidt. Ekstra Bladet bragte i
1980 en række satiriske artikler,
skrevet af Dr. Mefisto, de gjorde
grin med Svend Auken, Ritt Bjerregaard og andre socialdemokrater
og indeholdt så mange sandheder,
at det begyndte at blive pinligt for
Anker. Mistanken kredsede om boligminister Erling Olsen, der gik til
bekendelse på et regeringsmøde,
hårdt presset af en ministerkollega.
Anker var storsindet nok til at lade
ham blive. Bagefter sagde Olsen: Det viser forskellen på Anker og mig.
Havde det været mig, ville jeg have
fyret mig på stedet.
Sjove
anekdoter,
væsentlige
kampe, personlige iagttagelser – det
hele er skåret til i et omfangsrigt
værk af en vis underholdningsværdi
og med en baggrundsviden, som må
interessere socialdemokrater i bred
almindelighed, måske kan de her
finde tilbage til nogle af de rødder,
der er visnet med årene. Imidlertid
er det ikke nødvendigt at have partibogen i orden for at læse om Ankers
liv med fejder, den vil optage de fleste
med sans for det politiske spil.
jalu@kbhavis.dk

Alex Frank Larsen
Anker – et liv med fejder
559 sider, 349,50 kr.
Gyldendal

Lidt for meget liv i håret?
Det er ikke alle, der får kløe af lus. Derfor kan der gå lang tid, før du opdager
dem hos dit barn. Du bør tjekke dit barn for lus med kæmning hver uge, så du
opdager de små kræ, før de når at formere sig og smitte mange andre. På apoteket tilbyder vi produkter og rådgivning til hurtig og effektiv behandling af lus.
Besøg os og få gode vaner med hjem.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt, Apoteker på
København Vaisenhus Apotek

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

PÆNE MÆND FRA FIN KOSTSKOLE
HVORFOR SKULLE DE HENRETTES?
TEKST RUDOLF RASK

Britisk overklasse har for vane
at deportere deres sønner til estimerede kostskoler, hvor de kan blive afrettet og knytte varige forbindelser
til drenge med samme sociale status.
Tony Parsons giver et uhyggeligt billede af ”Potter’s Field”, og det har altså
ikke noget at gøre med Harry Potter.
En opdragelsesanstalt med sadistiske
lærere, kolde brusebade, homoseksualitet og sport.
Syv mænd knyttede i deres ungdom et nært venskab på en prominent privatskole. Nu dør de pludselig
på makaber vis en efter en.
Efterhånden er det vel snart kun
kriminalkommissær Barnaby fra den
evige tv-serie, der lever i et harmonisk
ægteskab. Også vor helt er ensom og
forladt. Det er kriminalbetjent Max
Wolfe, der er netop blevet overført til
drabsafdelingen i Londons West End
efter at have afværget et terrorangreb.
Før han får set sig om, følger han et
KRIMI

blodigt spor, der fører ham fra byens
slum og helt ind i magtens korridorer
– og efterhånden som ligene hober sig
op, bevæger morderen sig tættere på
alt – og alle – Wolfe holder af. Men
Wolfe er ikke nogen hr. hvem-somhelst: Alenefar. De svages forsvarer.
Og enhver morders værste mareridt.
At de gamle klassekammerater
skal dø en efter en er på forhånd
givet, det er ligesom i Agatha Christies klassiker ”En af os er morderen”, der i sin tid udkom under den
absolut ukorrekte titel ”Ten Little
Niggerboys”.
Man retter sin mistanke mod
snart den ene, snart den anden, men
holdes i konstant spænding frem til
den chokerende slutning, hvor gerningsmanden pågribes efter et slutspil, der er ved at koste mr. Wolfe
livet.
Tony Parsons er oversat til 40
sprog og kan sit kram. Hans indsigt

i britiske samfundsforhold og pressens rolle i en kriminalsag vidner
om, at han også er en habil reporter.

Tony Parsons
Syv små soldater
Oversat af Ulla Lauridsen
368 sider, 249,95 kr.
Rosinante
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BEKENDTE

BEKENDELSER

GODT

GOOGLET

TEKST CAMILLE BLOMST

OMTALE Forfatteren

er knap 60 år, og
den pirrende drøm om at blive begæret af en ung mand, kan ingen voksen
kvinde nægte at ride med på.
Fire forkerte tiltrækninger af
mænd former jeg-fortællerens historie. Første del af bogen er en intellektuelt formuleret erotisk episode, hvor
en tyveårig fyr tager sig af at forføre
den sidste badegæst på en regnvejrsdag: En fyrreårig singlekvinde.

TEKST CAMILLE BLOMST

leder fra en rejses med eksmand og
barn. Forklaringen på denne indskudte fortælling er vist, at her er en
sund skilsmisse, og to der burde finde
sammen forfra og for altid.
De løsrevne momenter fra udlandsrejsen står i tåger, men måske
skulle denne skildring og kærlighedskærne have været den rigtige bog. I
denne del har forfatteren nemlig noget smukt og grimt på spil. Derved
bliver hun endelig lidt mystisk.

Alle klicheerne

Den næste historie fortæller, i et ikke
nær så elitært sprog, hvordan hovedpersonen finder sin søns far. Tilfældige glimt af en kærlighedshistorie
før de blev skilt ved en hysterisk fejl.
Den sidste selverkendelse er det eneste nye under solen.
Så toppes kvindens fortid med en
død barndomskæreste og det mest
slidte kort: Børnelokkeren på mælkevognen, der hver morgen tager den
lille ensomme pige op på bukken,
hvor hun luner sig mellem den rare
bondes lår. Historien reddes af, at Pia
Møller Nielsen maler med sproget og
det minder om tidlige bøger af Jette
Drewsen.
Skilsmissekærlighed

Bogen slutter malplaceret med, muligvis selvoplevede, indforståede bil-

OMTALE Denne norske forfatter bor
i København og har snurrighed og
sprogligt talent nok til at de to lande
kan få en luns hver.
I 70’erne ville man have undret
sig over, hvorfra hun får alle disse
sære informationer om især om biologi og naturfag, som det hed i skolen. I dag kan man Google sig til de
løjerligste informationer. Dette uendelige netværk af viden bruger Frøydis raffineret og får viden bearbejdet
og indarbejdet som nyttig oplysning i
hverdagsvirkelighedens poesi.
I en lille tekst om morgenkaffe
kommer hun omkring eksperimenter
på edderkopper, der ikke kan spinde
deres spiraler, hvis man giver dem
stoffer som LSD. Men det stof, der
forvirrer deres indbyggede ordenssystem mest er koffein. Om kaffebønnen skriver hun til sidst:
”Det er kun mennesker, der dyrker dem, rister dem og maler dem,
kun os der drikker insektmiddel,
hver morgen, for at vågne.”

mor og selvtilliden minder om Lone
Hørslev, som hun skrev, lige da hun
var færdig på forfatterskolen. Også
denne indikator kunne tyde på, at
der er forfatterfremtid i Frøydis.
”Nogle dage har jeg det dårlige
skind på, det gode vil ikke vil ikke
sidde fast, det glider af. De dage bliver
man hjemme. Jeg sørger for at have
mit gode skind på, når jeg skal spise
frokost med min mor senere på dagen. Inge ustemte toner, ingen revner,
ingen huller. Jeg ved ikke, om det er
hende eller mig, jeg vil beskytte.”.

Forfatterfremtid
Pia Møller Nielsen
Hun og jeg
Roman
Tiderne skifter 108 sider
225,00 Kr.

De små hverdagsglimt bygget op omkring videnskabelige informationer
og bliver filosoferende; man glæder
sig til at læse næste lille tankerække
og selv smile eller tænke videre. Den
sikre sans for sproget, den sprøde hu-

Frøydis Sollid Simonsen
Hver morgen kryber jeg op af havet
Vild Maskine
86 sider
149,00 Kr
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BUREAUKRATI OG PENGESLØSERI
GIVER MISTILLID TIL EU-SYSTEMET

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Gennem et kvart
århundrede var Jens Peter
Bonde den mest indsigtsfulde kritiker af EU. Som en
af grundlæggerne af Folkebevægelsen mod EU var han
mere end skeptisk, men han
vidste mere end de fleste og
kunne altid dokumentere
sine anklager, og derfor blev
han respekterer som det EUparlamentsmedlem, som alle
måtte lytte til.
Han har fået en afløser i
Morten Messerschmidt, der
opnåede det højeste stemmetal ved det seneste EU-valg.
Pæne mennesker vil helst
vende ham ryggen, for han
repræsenterer Dansk Folkeparti og må derfor pr. definition være en skidt knægt.
Han er imidlertid særdeles
velbegavet og velformuleret,

OMTALE

og han har den samme evne
som Jens Peter Bonde til at
samle og fremlægge fakta,
der ikke er smigrende for den
europæiske union.
I magtens centrum

Således er hans nye bog,
”Overlad det trygt til Bruxelles”, som han har skrevet
sammen med den erfarne
journalist Jannich Kofoed,
et overskueligt opslagsværk i
den stribe af eksempler på,
hvordan magteliten i Bruxelles griber stadig mere ind
i vores liv. EU har ikke spillet nogen rolle i den hjemlige valgkamp, til trods for,
at dansk lovgivning i vidt
omfang dikteres af EU-kommissærerne; denne samling
af morsomme og mistrøstige
eksempler på, hvordan fjern-

styringen foregår, kunne ellers nok have sat brand i diskussionen.
Fornuftens fravær

Den sunde fornuft har det
svært med EU. Der er en
dyb folkelig mistillid overfor
unionen, der samtidig præges
af institutionel ustabilitet.
Euroen har været en katastrofe, og mistroen præger nu
forholdet mellem de nord- og
sydeuropæiske lande.
Alligevel fremturer EU
med mere af det samme:
centralisme og ensretning
af økonomien. Man forlanger råderet over stadig større
pengemængder og tror, at det
vil øge begejstringen for EU,
hvis man opkræver billioner
og dernæst skænker dem til
de taknemlige EU-borgere,

der med hatten i hånden søger om at få nogle af deres
egne penge igen til klatrestativer, rensningsanlæg, el-cykler, motorveje, yogakurser,
cykelskure,
hip-hop-festivaler, golfbaner, lufthavne
og tusindvis af projekter –
hvoraf mange på den mest
vulgære måde skal opdrage
borgerne til EU-politisk korrekthed. Denne bog er blevet til i den politiske kamp
imod Bruxelles’ magtfuldkommenhed.
Bogens læsere kender
alle Morten Messerschmidt,
færre kender hans medarbejder Jannich Kofoed, men
uanset hvordan læserne forholder sig til Morten Messerschmidt – politisk – så er det
svært at komme udenom konklusionen, at Messerschmidt

og Kofoed synes at repræsentere den sunde fornuft i forhold til EU i disse år.

Morten Messerschmidt og
Jannich Kofoed
Overlad det trygt til Bruxelles
179 kr., 175 sider
Hovedland
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Bornholm smager af mere
Nye produkter, nye virksomheder, nye ansigter. Lysten til at være med på madvognen er i vækst
Madkulturhuset på Bornholm ligger sammen med det gamle landbrugsmuseum Melstedgård få kilometer fra Gudhjem.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Muusmanns Forlag har netop

udgivet et pragtværk på 249 sider med
titlen ”Folk, Fæ og Foodies”. Sune Rasborg og fotografen Anders Beier har
været vidt omkring både de kendte og
de ganske små producenter af fødevarer. Nye opskrifter fuldender billedet
af bornholmsk gastronomi.
Mad & Mennesker

Destination Bornholm og Madkulturhuset gaarden lancerede i slutningen
af maj et nyt magasin, Mad & Mennesker. Et oplag på 150.000 eksemplarer
blev husstandsomdelt i Københavnsområdet og lagt ind i dagbladet Børsen, og opgaven blev udført af det
team, der står bag Magasinet Bornholm.
Greenlight – den alkoholfrie pilsner

På Ølfestivalen i København præsenterede Svaneke Bryghus Greenlight,
en ny økologisk pilsner med kun 0,5 %
alkohol. I modsætning til andre helt
lette øl, hvor alkoholen er fjernet efter
brygningen, bliver Greenlight brygget direkte på en ny gærstamme, som
Jan Paul har udviklet. Denne mere
organiske proces sikrer større smag.

i den omkringliggende skov tumler
de små grise sig. Bryggergrisen, der
fodres med mask fra Svaneke Bryghus
og valle fra Bornholms Andelsmejeri,
opdrættes på Brændesgaard.
Dyrene slagtes på Danish Crown
i Rønne og opskæres på Kødkompagniet i Hasle. Landmand Karsten Westh styrer hele kæden fra jord til bord
og dyrker en del af foderet. Han har
også åbnet en gårdbutik på Vasagaard, hvor de tre slags svinekød sælges
fersk og frossent.
Alt godt fra Bornholm

www.bornholmbornholmbornholm.
dk.
En adresse, der er nem at synge
– og huske.
Bornholms Tidende har med hjælp
fra Væksthus Hovedstadsregionen og
Business Center Bornholm skabt et
varehus for store og små bornholmske producenter.
Fødevarer, tekstiler, skønhedsprodukter, glas, keramik og ure kan bestilles, og næste skridt bliver abonnement på fødevarekasser. Turister vil
kunne købe feriekasser, som leveres
til sommerhus eller ferielejlighed på
ankomstdagen.

Tre slags glade grise

Økologiske svin, Bryggergrisen og
Skovgrisen. Det Bornholmske Kødkompagni går nye veje. På Vasagaard
uden for Svaneke trives de økologiske
svin, der bor i hytter på marken, og

Fra plejehjem til Madskole

Ildsjælen Sussie Holmtoft er lærer
og har i ti år organiseret Madskoler
og madklubber gennem 4H, Landbrugets Børneorganisation. Sammen

med en kreds af interesserede har
hun skabt grundlag for overtagelse
af det nedlagte plejehjem i Østermarie, der nu hedder Vores Folkekøkken med fokus på mad til alle - en
videreudvikling af øens Madskoler,
Madklubber og snart også Madskolelejrskoler.
Her summer det af aktivitet blandt
børn og voksne, herunder studerende
fra Københavns Universitets skov- og
naturuddannelse.
I maj havde stedet besøg af Prinsgemalen og hans jagtselskab i anledning af kåringen af visesangeren
Claude Chichon til æreskunstner i
Østermarie. Der blev sunget og drukket champagne.
Jersey-is af helt frisk mælk

Ismejeriet og kaffebaren Mermaid’s
Universe i Svaneke fremstiller is af
nymalket og ubehandlet mælk fra Jerseykøer fra Hans Verner på Skovvang
i Østermarie. Jersey er kendt som den
kvægrace, der giver den fineste og fedeste mælk med det højeste næringsindhold, til gengæld er udbyttet lavere end hos andre køer.
Kort efter morgenmalkningen afhentes den friske jersey-mælk, og inden frokost er den håndrørt til fyldig
og sødmefuld vaniljeis.
Denne specialitet er en oplevelse
ud over det sædvanlige. Jonas Bohn
og Vibeke Bengtson er stolte over at
have fået de skeptiske levnedsmiddel-

kontrollanters godkendelse. Normalt
skal mælk pasteuriseres.
Mermaid’s varierer udvalget af øvrige flødeis efter sæsonen med friske
bær fra bornholmske avlere.
Anderledes øl i Tejn

Christian Skovdal Andersen er en
erfaren brygmester, der for ti år siden oprettede Ølfabrikken i Nordsjælland. Nu har han købt 1000
kvadratmeter af den nedlagte fiskefabrik på Tejn Havn og oprettet
bryggeriet Penyllan.
- Vores øl vil blive baseret på flere
typer gær og bakterier, både vilde
og tamme. Det vil gære i åbne kar og
lagre på træfade, og hvor det er muligt fremstilles det af lokale gryn,
urter og bær. Vi stræber efter øl af
høj kompleksitet, lover Christian.
I forbindelse med bryggeriet vil
der udover bar og butik blive indrettet en pop-up restaurant, ”The
Barrelroom”, i det lokale, hvor øllet modnes på fade. Christians kæreste, Jessica, har tidligere drevet en
tilsvarende restaurant i Australien,
og den vil have åbent nogle gange
om måneden.
Fadlagret gin og brændevin samt
ølbaseret malteddike står også på
programmet.
Stenkværn på Valsemøllen

Bornholms Valsemølle har taget en
stenkværn i brug, og møller Nils Jes-
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persen forklarer forskellen mellem
stenkværnet og valset mel:
- Det stenkværnede er kværnet
i et hug, mens valsning sker i flere
omgange. På stålvalserne kan næsten
alle kliddele sorteres fra, og det giver
brødet en fantastisk bageevne. Dette
er ikke muligt i stenkværnen. Derimod er det stenkværnede mel mere
fintmalet med større vandbindingsevne og en utrolig god smag, brødet
får en helt anden krumme og farve
end med det valsede mel. Vores fuldkornsmel har de samme indholdsstoffer (100 % af kærnen) uanset om det er
formalet på sten eller stål, siger han.
På Bornholms Valsemølle vægtes
kvalitet højere end kapacitet, og alt
korn formales på skånsom vis. Der
fremstilles både økologisk og konventionelt mel. Kornsorterne spænder
fra traditionel dansk hvede og rug
til mere eksotiske sorter som spelt,
durum, ølandshvede, manitoba og
emmer.
Kornet dyrkes fortrinsvis på Bornholm af udvalgte landmænd, og der
er fuld sporbarhed fra jord til bord.
Sortimentet kan købes i møllens nyrenoverede butik og i den bornholmske
dagligvarehandel.

NORSK NYDELSE:
SYMPATI FOR EN
OSLO-LEJEMORDER
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Kadeaus lillebror

Restaurant Sommerpony på Hotel
Nordlandet på Strandvejen i Allinge
(tidligere Romantik) er en nyskabelse
og en slags lillebror til Kadeau i Østre
Sømarken. På Vesterbro i København
har Kadeau-folkene succes med Pony,
og nu er konceptet overført til Bornholm.
Pastasucces i Italien

At få italienerne til at interessere sig
for pasta fra Bornholm lyder som en
umulig opgave, men det lykkedes for
Susanne Bloch fra Frennegaard ved
Svaneke. Her dyrker hun og Finn Harild durum, som males på Bornholms
Valsemølle og valses på den lille fabrik med fem medarbejdere. Produkterne blev præsenteret på fødevaremessen Il Salone del Gusto i Torino
i efteråret og vakte stor begejstring.
Nu er Pastariget i gang med at afsøge
muligheden for at eksportere til spaghettiens hjemland.

KRIMI Måske lyder det afstumpet,
men lejemorderen Olav Johansen er
egentlig et sympatisk menneske med
et professionelt forhold til sit job. Vist
er han en tragisk skikkelse, men trods
sin ordblindhed er han ganske belæst.
Fortællingen holdes i jeg-form, hvilket
bringer læseren tættere ind på livet af
Olav, som man nødig ville have et udestående med, men godt kunne tænke
sig at snakke med under fredelige
former, selv om privatpraktiserende
bødler sandsynligvis udstråler en lidt
for outreret retfærdighedssans. Det er
svært at vide, når man aldrig er blevet
præsenteret for en sådan håndværker.

Farvel, far

Anders Beier og Sune Rasborg
Bornholm – Folk, Fæ og Foodies
Muusmann forlag, Sider: 249
Pris: 299,95 kr.
Udgivelse: 10. juni 2015

Olav likviderer forbrydere på bestilling og startede med at slå sin onde
far ihjel; han var hustrumishandler og
forbryder, der jævnligt sad i fængsel.
Olav har virkelig haft en dårlig barndom, men har han ombragt faderen
med en skistav (en sådan har man altid
ved hånden i Norge), eller er det fantasi? Kynismen har han arvet, og uden
den kan han ikke udføre sine opgaver i
Oslos kriminelle narkomiljø, handlingen foregår i en råkold december 1975.
Han er avanceret fra kikset alfons
til uheldig bankrøver og videre til sin
nuværende beskæftigelse og er ganske
tilfreds med sin evne til at dræbe med
koldt blod og slippe godt fra det.

Hoffmann, tilkalder ham og lover
fem gange normalt honorar, hvis han
vil skyde hans kone Corina og få det
til at se ud som et indbrud. Olav lejer sig ind på et pensionat over for
chefens lejlighed og begynder at udspionere Corina, der er ung og smuk
med læber som Brigitte Bardot. Flere
eftermiddage i træk får hun besøg af
en brutal stodder, der slår og voldtager hende, Olav antager, at han har
noget på hende, og at hun derfor må
tåle hans ydmygelser.
Hoffmann begynder at blive utålmodig, og Olav kan ikke så godt sige,
at han på afstand er blevet forelsket
i Corina og derfor har svært ved at
udføre bestillingen. For egen regning udsletter han den onde elsker.
”Jeg skød ham i ansigtet. Hyæne med
blodig tryne”. Så ringer han til chefen og melder, at Corinas elsker nu
er ekspederet, hvilket besvares: ”du…
har taget livet af min eneste…søn?”.
Olav lægger røret på og går straks op
til Corina, som først tror, at det er hendes tur, men hurtigt lader sig bortføre
til Olavs lejlighed, som ingen kender
eksistensen af. Foreløbig er de i sikkerhed. Nu gælder det om at nakke
hendes mand, før han udsletter dem
begge. Et intenst kærlighedseventyr
blusser som et varmt bål i den iskolde
vinter.
Tragisk og komisk

Dræb min hustru!

Chefen,

heroinhandleren

Daniel

En mere ejendommelig julehistorie
kan man dårligt forestille sig, og det

hele ender blodigt og tragisk, men på
en måde også komisk med et vældigt,
nærmest farceagtigt blodbad, som en
filminstruktør kunne få meget ud af.
Alligevel er man bedst tjent med at
danne sine egne billeder og leve sig
ind i Olavs tankeverden, samtidig
med at man oplever den norske hovedstads vrangside.
Romanen er fortættet og fylder
kun halvdelen af, hvad andre krimiforfattere har brug for. I øvrigt er
den trykt på godt papir. Man gribes
af lyst til at læse mere krimipoesi af
Jo Næsbø, og så har man 12 titler til
gode.

Jo Næsbø
Blod på sneen
Oversat af Allan Hilton Andersen
158 sider, 199 kr.
Modtryk
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ISLANDSKE TRAGEDIER,

ISNENDE SPÆNDING

TEKST RUDOLF RASK

Hvis man går rundt i den vildfarelse, at Reykjavik er sådan en hyggelig
lille hovedstad, og at de smukke blonde
mennesker holder sig sunde og raske ved
at dyppe sig i varme kilder, mens de reciterer Snorre Sturlansons saga, får man
et anderledes og mere dystert billede af
liv og død på Sagaøen, når man lader
sig gribe af de to fremragende kriminalromaner, Arnaldur Indriđasens ”Faldet” og Yrsa Sigurđarđóttirs endnu mere
uhyggelige ”Kulde”.
Sidstnævnte krimi præsenterer
Ódinn Hafsteinsson, der er ansat på
et offentligt kontor. Hans midaldrende
kvindelige kollega døde af et hjerteslag,
da hun skulle verificere mistanken om
overgreb mod børn på Krokur, en behandlingsinstitution for drenge, der
fandt sted i 1970’erne. Ódinn må overtage sagen og bliver snart klar over, at
nogen forhindrer en opklaring.
Undersøgelserne afdækker et umenneskeligt regime på institutionen, og to
teenagedrenge døde under brutale omstændigheder. Efter ekskonens Láras
død har Ódinn haft ansvaret for deres
datter Rún. Det ligger ham meget på
sinde at udfylde sin rolle som far, og
som opklaringen af de to dødsfald udvikler sig, og ikke mindst afdækningen
af de grusomme begivenheder på KroKRIMI

kur, bliver hans eget liv voldsomt påvirket. Ódinn indser gradvis, at ekskonens
død slet ikke var en ulykke, som man
hidtil har troet. Men mens han desperat forsøger at finde svar på sine spørgsmål om hendes død, tager ondskaben
omkring ham til med lynets hast. Selv
spøgelser forfølger den stakkels mand.
Yrsa Sigurdardottir anses for at være
Islands ubestridte krimidronning og er
oversat til 25 sprog. På dansk findes også
”Jeg skal huske dig”, ”Isblå spor” og ”Den
der graver en grav”.
Hævn og grådighed

Overgreb mod børn er også en væsentlig
tråd i Arnaldur (det må være islandsk for
Arnold) Indriđasons Kriminalinspektør
Erlendur fra Reykjaviks Politi har orlov,
og i stedet må hans assistent Sigurdur
Óli holde skansen. Sigurdur er jævnt
utilfreds med sit job, sit kærlighedsliv
og sin mor, som ringer og plager ham i
tide og utide.
Da han aflægger uofficielt besøg hos
et par svindlere, som afpresser hans
gamle skolekammerat, der er blevet fotograferet i en swingerklub, sætter han sin
stilling hos politiet på spil. For Sigurdur
Óli træder lige ind i en mordscene: En
kvinde er blevet banket til døde, men
gerningsmanden er undsluppet. Nu har

Sigurdur Oli både et forklaringsproblem
og en mordsag på halsen.
Dramaerne veksler mellem de mest
usle skikkelser og overklassens finansdrenge og deres naive kvinder, der vasker penge og ikke går af vejen for at
udrydde den, der ved for meget. Handlingen udspiller sig i de år, hvor Island
førte sig frem som verdens smarteste
finansland, og som flere andre af sine
skrivende landsmænd tager Indriđason
ikke med fløjlshandsker på de kyniske
pengejonglører, der kørte det lille land
i Nordatlanten over afgrunden. Vreden
og bitterheden har ikke fortaget sig.
Ganske forståeligt.
Vi lærer byen og dens gadenavne
at kende: Sogavegur, Grettisgata, Gardabær, Framnesvegur, Kleppsvegur og
Sæbraut. Personerne hedder Sæmundur,
Røgnvald, Bergtora, Torgrimsdottir og
Sigurveig, så der er også et element af
folklore plus en lille dosis humor.
Forfatteren, der debuterede i 1997,
har solgt over en million eksemplarer
af sine bøger og modtaget et væld af internationale litteraturpriser.

Yrsa Sigurdardóttir
Kulde
Oversat af Nanna Kalkar
Lindhardt og Ringhof
352 sider, 299,95 kr-

Arnaldur Indriðason
Faldet
Oversat af Rolf Stavnem
315 sider, 299,95 kr.
Rosinante
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Den glemte
og foragtede
statsminister
Monrad
– et andet billede
end i tv-serien
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Ditlev Gotthardt Monrad (1811-1887) var vel nærmest gået
i glemsel, da filminstruktør Ole Bornedal vakte ham sin live i sin frie fortolkning af Danmarks skæbnestund
i 1864. Her blev konseilspræsidenten,
altså statsministeren, gjort til en latterlig figur, helt uden nuancer og forståelse af denne demokratiforkæmper, der var en af hovedkræfterne i
kampen mod enevælden og grundlovens vedtagelse den 5. juni 1849.
At Monrad af sin samtidig blev
gjort til syndebuk for Danmarks militære nederlag og deraf følgende tab
af Sønderjylland og Slesvig er på sin
vis ganske rimeligt, da han traf de
afgørende beslutninger og tog så grueligt fejl. Men 150 år efter nederlaget
kan der være grund til at tage ham
op til revurdering, ikke for at bortforklare hans medskyld, men for at få et
mere nuanceret billede af en betydningsfuld politiker og tænker.
ANMELDELSE

Forståelse af hans livssyn

I sin biografi kommer lektor Kai Just

rundt om mennesket og manden. Vi
følger hans problematiske opvækst –
jo, han havde en hård barndom med
en sindslidende far og en uformående
mor - hans ungdoms storme, forelskelserne, den politiske vækkelse og
hans poetiske raptus.
Forfatterens hovedanliggende har
været at skabe en dækkende, og samtidig en mere indgående fremstilling
af Monrads personlighed, end vi hidtil har haft. For at forstå Monrad og
hans tid, det nittende århundrede, er
det ifølge Just nødvendigt at begribe
det komplekse, på én gang kristne og
rationalistiske livssyn, der prægede
perioden. Men også de elementer
af romantisk naturfilosofi, som var
aktive under nationalliberalismens
overflader.
Monrad gik i eksil

Efter 1864 indhentede katastroferne
Monrad, og der fulgte fire eksilår i
New Zealand. Derefter en tilbagekomst og et helt forbavsende comeback, hvor han genindsættes i sit

gamle bispeembede og kunne genoptage sit politiske arbejde i Folketinget
frem til sin død i 1887.
Monrad er det nittende århundredes
måske betydeligste personlighed og
reformpolitiker. Udover at være den
væsentligste ophavsmand til junigrundloven 1849 blev Monrad konseilspræsident i 1864. Både samtiden og eftertiden gav ham ansvaret
for den nationale katastrofe i 1864.
Hvorefter han mere eller mindre gik
i glemmebogen, indtil han kom på
alles læber med tv-serien 1864 – 150
år efter.
Hans opfattelse af demokratiet var
anderledes end nutidens, han stod for
begrebet indskrænket monarki, således som det stadig er formuleret i
grundloven fra 1953, og han mente,
at det kun var de dannede klasser, der
skulle have stemmeret. Derfor ville
han nok have studset og stejlet over
den grundlov af 1915, som netop er
blevet fejret, fordi kvinder blev en del
af folkestyret.

Kaj Just
D. G Monrad
Menneske og Mand, Riget Magten
og Æren
416 sider, 349 kr.
Hovedland
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BORDEAUX ANDENVINE FRA DE

STORE VINSLOTTE
Næsten alle Grand Cru Classé slottene i Bordeaux har en andenvin, der ofte sælges til under halv pris af hvad
slotsvinen koster. Til gengæld er andenvinen også af topkvalitet og måske bedre end førstevinen og andre Grand Cru
Classé vine, i en svagere årgang. Vi har skaffet et parti top andenvine fra super året 2006 og 2009 samt kult året 2010.

Kom ind i Skjold-Burne Østergade 1, og se det unikke udvalg af Grand Cru Classé andenvine
og gør et FABELAGTIGT KØB.

ECHO DE LYNCH
BAGES PAUILLIC
DULUC DE BRANAIRE
SAINT-JULIEN
KULT ÅRET 2010

Andenvin til Chateâu Duluc de
Branaire-Ducru 4 Cru Classé.
I næsen finder man skønne
antydninger af peber, brombær
samt chokolade. Meget flot
balance mellem frugten og
tanninen i den pragtfulde
aromatiske og fyldige krop.
Afrundet i en dejlig vedvarende
frugtig finish.

KULT ÅRET 2010

Andenvin til Chateâu Lyngs
Bages 5 Cru Classé.
Vinen viser i næsen en solid kerne
af cassis, hindbær og brombær noter,
indrammet af en temmelig poleret
struktur samt foret med let ristede
æble træ og anis noter.
En slank, elegant Pauillac, der
bygger mere på renhed end
muskler.
Drikkes 2015 - 2023.

Drikkes 2015 - 2020.
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