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Vi kan fornemme, der er en løbende
interesse for Dan Turèll, også i de nye
generationer. Når jeg har holdt foredrag
gennem årene, er der altid unge mennesker.
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LARS MOVIN

FORTÆLLER - DET HELE

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP FOTO MORTEN HOLTUM

INTERVIEW Først tænkte jeg, hvad vi
dog skulle med endnu en bog om
Dan Turèll. Hans ven og bogomslagstegner Peder Bundgaard har været
der, journalist Henrik Palle har været der, ja selv forfatterne til bogen,
Lars Movin, Asger Schnack og fotograf Steen Møller Rasmussen har været der. Næst læste jeg i bogen og
tænkte: hold da kæft, jeg ville ikke
være den foruden. Som når jeg læser et nyt stykke tekst af Dan Turèll,
føles det, som om også Dan Turèll hele historien altid har eksisteret i
mig. Som en naturlig del af sjælen.
Måske fordi den samler op på forfatternes allerede udgivne litteratur,
og dog med 50 siders nye tilføjelser.
Et imponerende værk. Detaljerigt og
sprogdrevent letkørende.
Jeg møder Lars Movin i hans lejlighed, siger tak for morgenkaffe og
spørger, hvorfor bogen skulle ud?
“Vi kan fornemme, der er en løbende interesse for Dan Turèll, også i
de nye generationer. Når jeg har holdt
foredrag gennem årene, er der altid
unge mennesker. Fascinationen for

manden bliver ved med at eksistere.
Og så mente vi, at slog vi Asgers monografi og min og Steen Møller Rasmussens interviewbog sammen, ville
vi have en perfekt udgivelse. Vi havde
en ret stor mængde af nye oplysninger, vi syntes var frustrerende ikke
var i den allerede udgivne litteratur,”
svarer han. Koncentreret og lige til.
Som bogen er skrevet.
Første del er biografisk. Anden del
en lang række interviews med nære
venner og bekendte, Jørgen Leth, Suzanne Brøgger, Per Højholt. Til sammen giver de to dele et snert af fascinationen selv. Dan Turèlls nørdede
barndom med krimier, 60erne som
jazzanmelder på syretrip, 70erne i
kollektivet Abegrotten, hvor han boede og syrede ud med dette blads
redaktør, Jacob Ludvigsen, de sorte
negle, ibyen-klummerne, kæmpegælden, alkoholen, hashpiberne, arbejdsnarkomanien, kræftsygdommen, døden.
Lars Movin lever sådan set et stilfærdigt liv omkring Indre By. Stigereoler med bøger og plader udgør

lejligheden. Og ej at forglemme familien mellem væggene. Han er interviewer. Bare nævn en amerikansk
undergrundskunster, og han har fået
et interview. Han har rejst Amerika
ned, ikke mindst New York, og brugt
sit syn til at give andre indsigt. Han
er forfatter til tusinder af artikler
og utallige bøger skrevet som freelancer de seneste 30 år. Om amerikansk beatlitteratur, avantgarde, videokunst, rock, jazz, aparte typer. Jeg
kunne blive ved.
Emnerne er mange, men der er
klar sammenhæng. Faktisk udspringer det meste af hans vidensunivers
fra Dan Turèll, fortæller Lars Movin,
der voksede op i Odense, læste på uni
og fik 20erne til at gå i rockband, som
digter og verdensomrejsende.
“Når man boede i provinsen dengang, var Dan Turèll et kæmpe vindue ud mod verden, og jeg var selvfølgelig inde at høre Dan Turèll, når han
kom forbi, enten med bandet Sølvstjernerne eller sit soloshow. Jeg kom
hver gang, jeg slugte alt, jeg kunne
komme i nærheden af. I magasiner,

bøger, aviser og undergrundstidsskrifter. Hvis der var noget, han interesserede sig for, var det også noget,
jeg interesserede mig for. Der var jeg
ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville
være Dan Turèll.”
Lars Movin er næppe alene. Ikke
bare han er blevet opslugt af Charlie
Parker i Istedgade, af storbyens metalmonster, af efterårsblues, irmarøvere og taxachauffører.
Hvad var det så Dan Turèll kunne?
Hvorfor denne besættelse?
Ifølge Lars Movin var det - udover en
unik fortælleevne - at forfatteren stod
i opposition til tidens fine fornemmelser. Alt det, de unge interesserede sig
for, krimier, Anders And-blade, science
fiction, var en del af Onkel Dannys dannelse, men ikke parnassets.
“Det var skadeligt for ungdommen, sagde man, noget billigt bras.
Dan Turèll viste, at det var okay at beskæftige sig med populærkulTurèlle
emner. Han var til Gustav Winckler,
banal rock’n’roll, tegneserier. Det var
en åbenbaring for os, der kom en generation efter.”

19

Vi er klar på apoteket…
Han var på nogle måder en folkets
mand. Han havde styr på avantgarden, men også sine krimier og så absolut ikke de europæiske klassikere.
Måske derfor fik han aldrig den anerkendelse, han fortjente, som Dan
Turèlls søster undrer sig over i bogen.
Besættelsen skal også findes i, at
han skabte et univers omkring sig.
Inspireret af jazz, beatdigtere og folkelighed. I 70erne var han her og der,
i københavnske gader og op og ned
ad landevejene over Atlanten.
“Chili siger, at han i virkeligheden
har levet to x 47 år. Han levede så
intenst, at de fysiske omkostninger
kom til sidst,” siger Lars Movin.
Det var røg, druk, stoffer, storby,
zen, vampyrer, familie, skrivning.
“Suzanne Brøgger mødte ham
engang i New York. Han sad meget
hjemme og skrev på hotelværelset.
Hun spurgte om, hvorfor han ikke
skulle med ud i byen. ‘Jeg har en fornemmelse af, at jeg ikke bliver ret
gammel,’ svarede Dan Turèll. ‘Derfor
må jeg nå at skrive det hele’.”
For nylig stod Dan Turèlls datter,
Lotus Turèll, frem i Kristeligt Dagblad og fortalte om hendes forældres
svigt på grund af alkohol og utryghed. Jeg spørger ind til, om bogen
ikke forherliger Dan Turèll, om Lotus Turèll ikke er med i bogen?
“Lotus Turèll er ikke med i bogen.
Vi har forsøgt at fokusere på forfatteren Dan Turèll. Vi gør det ud fra en
vinkel, der belyser forfatterskabet.
Vi føler, at forholdet til Lotus Turèll
er meget, meget privat. Vi nævner,
at alkoholen var et problem for Dan
Turèll, at Chili flytter fra ham og tilbage igen. Vi forsøger ikke at skjule
bagsiderne, men ønsker ikke at overskride privatlivets grænser.”
Uanset, bogen er underholdende
og læseværdig. Et must for kendere.
Og hvem kender ikke Onkel Danny?
ahk@kbhavis.dk

Lars Movin, Asger Schnack, Steen
Møller Rasmussen
Dan Turèll - hele historien
Udgivet: 2015 - Sidetal: 539
Forlag: Informations Forlag

Spørg
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Få styr på allergien
– Vi er ikke ens, og allergi viser sig med forskellige symptomer hos den
enkelte. Det er derfor vigtigt med individuel vejledning, så vi sammen finder
frem til denne rette løsning for dig. På apoteket tilbyder vi godkendte og
veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv lindring til alle i
familien – og vi giver tilmed forebyggende råd omkring allergi.

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

PUNKDIGTER SKIDER I EGEN GRAV
Det gør godt at få tæsk. Sådan forstår jeg det første digt “Den
anden Kind Kvæder” i opsamlingen
“Himlen har stjålet mine farver”
med udvalgte digte fra 2003 - 2013
af den færørske digter Tóroddur
Poulsen.
Han er kendt som færøernes sorte
punkpoet, så det er næppe tilfældigt,
at bogens selvdestruktive anslag sætter den mørke, sarkastiske scene.
Jeg skal blankt indrømme, at
Tóroddur Poulsen indtil for nylig
var for mig totalt ukendt, men det
burde han måske ikke være med sine
utallige bøger og flere nomineringer
til Nordisk Råds Litteraturpris. Udover digte gør færingen sig i billedkunst og musik. Han er portrætteret
i Katrin Ottarsdottirs portrætfilm
En linje om dagen må være nok!.
Tilmed har han boet i København
siden 1995. Så der skulle være nok
indgange til at have hørt om punkdigteren. Det har jeg så sandelig nu,
for digtningen er markant sagt i positiveste forstand.
Den rå ind til benet-punk lader sig
ej fornægte i versefødderne: “En digOMTALE

ter, som aldrig har været i stand til at
skide i egen grav, er ikke nogen digter,” skriver han og mere brovtende
bliver det også: “røven er en tung sky
fuld af rådne djævle, så vi ikke glemmer himlen”.
Den danske digter Michael
Strunge erklærede også sig selv for
punk og betragtede storbyen med en
vis pessimisme, og jeg kan skimte en
lighed i sætninger som:
“Tågehornet fortæller os, at byens
døde børn, som nu er engle, har kastet mælk op over hele hovedstaden”
Symbolik og storbykritik forenes
flere gange. De provohumoristiske
statements er stilistiske og karakterfulde. Der bliver fyldt godt op med
religiøse billeder, digter-jeget “prøvede den ene gud efter den anden,
men”, der er ulykkelig kærlighed, tårerne har travlt med at ønske ham
tillykke, og samfundskritik: i brugsen kan man “få nye kødkartofler fra
kirkegården”.
Eksistentialistisk tvivl i en
storby gør enhver halv. Digter-jeget
“flygter ind i et værtshus, som også
er fuld af halve kroppe, der siger,

gi’r du ikke en bajer, gir du ikke
en bajer”.
Jeg giver gerne en bajer til Tóroddur Poulsen. For integriteten er hel.
Han skider med glæde i egen grav.
Og som han skriver:
“Jeg vil ikke lovprise en habit,
som passer, men som ikke er syet
til mig”.
ahk

Tóroddur Poulsen
Himlen har stjålet mine farver
- Udvalgte digte 2003-2013
Udgivet: 2015
Sidetal: 121 - Forlag: Politisk Revy
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MAGISK
MODERNE
MODLØSHED

GØR KØBENHAVN INTERNATIONAL
TEKST JACOB LUDVIGSEN

I 1997 debuterede Mirjam Bastian
Wechselmann med romanen ”Rejse i rød bil”. Nu har
hun droppet det jødiske efternavn. Men hun bruger stadig rejser som afsæt. Denne
gang i en solid fabulerende
familieskildring.
Den kvindelige hovedperson Loretta afskriver ligeledes sit jødiske familienavn
midtvejs i historien. I det
hele taget er der mange signaler om, at Mirjam Bastian
bruger følelser, oplevelser,
observationer og erfaringer
fra sit eget liv. Blandt andet
har den kvindelige fortæller
Loretta sort krøllet hår og
bedstemorens sigøjnertræk.
BOGANBEFALING

Ligesom at både forfatteren
og fortælleren har boet længe
i London.
Men at drage den evindelige konklusion, at bogen
handler om den, der har skrevet, er naturligvis en tarvelig
forenkling af en flot fortælling.
Maleriske miljøbeskrivelser

”Loretta” fortæller skiftevis
om to familier, der er socialt
på vippen til nulpunktet.
Loretta kommer fra en familie, hvor forældrene flyttede til et øde hus i Sverige
mens forældrende studerede.
Det gav hende og hendes bror
en isoleret opvækst uden andre børn. Faren forsvinder til

København til en ny kvinde
og børnene tvinges med ind
i et velbeskrevet kaos af et
kollektiv. Mirjam Bastian
skal have en medalje for det
modbydelig skarpe filmiske
indtryk, man som læser får
at hippiefortidens selvoptagede frie liv med frygteligt
misrøgt af børn til følge.
I en ung alder flytter Loretta til London og kommer
først tilbage, da hendes bedstemor ligger for døden. Undervejs udrulles et galleri af
skrøbelige (underholdende)
eksistenser og små verdner
i verden.
I London vokser Tom op
i en uendelig søskende flok
med A-navne i et betonkvar-

ter præget af en trøstesløshed, som er beskrevet med
en ordkunst, så det giver
kvalme. Den danskfødte familiefar er fordrukken og
håbløs. Han ved det selv, så
ham slipper de på kedelig
vis for at have som forsørger.
Herefter må familiens sønner
skaffe penge og samling på
flokken.
Kærlighedsromanens hovedpersoner mødes ikke i
London, men i København.
For Toms farfar hjælper mor
og børn til Tomatvej på Amager.
Dramaets magi

Mirjam Bastian, der har studeret film, mestrer at lade

læseren selv se de store dramaer for sig. I stedet for at
beskrive et trafikuheld med
døden til følge, beskriver hun
rørende kærlighedssammensmeltningen mellem de to,
som døden om fem sider vil
skille dem ad. Skildringen
af en femtenårigs sjælesorg
er stærk. Ligesom voldtægt,
stigende fordrukkenhed og
forældresvigt bliver skildret
uden klynk, nærmest så selvfølgeligt, at man som læser
får lyst til at gå ind i siderne
og kramme de skrammede
sjæle.
Begge
bedsteforældres
skæbne bringer på magisk
vis Tom og Loretta sammen. De mødes i Køben-
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havn. Hidtil har de begge to
i lad grad ladet tilfældigheder bestemme deres livs vej.
Fordrukne og forsømte, sexuelt forvirrende finder de
sammen.
Billederne brænder sig ind

Bastian ejer den sammen
styrke
seriedramatikeren
Maya Ilsøe. Hun har med
”Arven” på DR sat nye standarter med sin fornemme
sans for at lade sine figurer
hænge og dingle til sørgeligt
skue. Serien er drevet af de
de selvudleverende replikker, der kombinerede med
modsatrettede handlinger
giver billedet på mennesker
som de nødigst vil udstilles.

Samme fryd følte jeg under
læsningen af ”Loretta”.
Romanens sprog er et bål,
det gløder og slår gnister.
Der er humor og herlige detaljer om mennesker, deres
sarte eller svinske sind og
også gode billedlige beskrivelser af deres ydre.
I nogle afsnit flammer
sproget op og ilden får fat
i sin læser. Den varme man
deler med bogen gør, at man
ikke glemmer, at man har
læst den.
Billederne på nethinden
af tomme hjem og rodløse
hverdagsforskrækkede medmennesker, tvinger til eftertanke og indre debat med sig
selv om alt fra hvor forkæ-

lede de fleste af os er til at
forstå dem, har lidt og budt
sig selv så mange usynlige
knæk, at de er svært at hele.
At læse om andre, at forstå mennesker bag tøjet, at
komme hjem til dem og ind
i dem, det er det litteratur
skal kunne.
”Loretta” er en rigtig roman med underlige figurer,
der gør København international. Den kan vække en sovende læseglæde eller fryde
en rutineret læser. Læs den
sammen med din nabo og
snak om hvad vi kan gøre
bedre.

Mirjam Bastian
Loretta
384 sider
Rosinante
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Niels Barfoeds
tur gennem byen
- og ikke nødvendigvis den sidste
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Niels Barfoed (født besværligt med et termokrus med
1931), der bor i Nyhavn, må efterhån- skruelåg, der kan anbringes med et
den være den ældste intellektuelle spænde på højre overarm og et etui
københavner, som bliver ved med at med fire hammere. ”En til at slå sin
tænke, tale og skrive. Ikke mindst i kone ihjel med og, i den anden ende
dag, hvor hans gamle skolekamme- af skalaen, en til at slå en tegnestift i
rat Klaus Rifbjerg har forladt verden. en ost”. Hans største kup er et halvt
Barfoed tog i sine erindringer (2007) kilo elastikker for ti kroner. Han taet drabeligt opgør med ham, uforfær- ger to, så har han både en værtindedet og uforfalsket.
gave og noget til barnebarnet.
Nu har han samlet 37 foednoter, og selv om han foruddiskonte- Moderne kunst
rer, at han for eksempel ikke vil op- På Charlottenborg forvilder han sig
leve den metro, der i 2018 skal føre ind i et udstillingslokale, hvor der
ligger to rå brædder
os underjordisk til
over kors på gulvet.
Rådhuspladsen og i
”Uden titel”, lyder
det hele taget tager
skiltet. I et andet
højde for, at denne
står to tv-skærme
bog kan blive hans BARFOED BALANCERER
med nogle meters
sidste, så tror man MELLEM DET MELANKOLafstand. ”To kvinikke helt på det. SKE OG SELVIRONISKE,
Med den livskraft HANS IAGTTAGELSER OG
dehoveder var på
og selverkendelse REFLEKSIONER ER GRUNDhver sin udtryksløse
kan han holde LÆGGENDE HUMORISTImåde i færd med at
den gående længe SKE, MEN OGSÅ TIDSKRIsige Kluk-klukkelukendnu.
klukkeluk ind i kaTISKE.
Barfoed
bameraet. Det kørte i
sløjfe”.
lancerer mellem
det melankolske og selvironiske, Næste rum er helt tomt, måske var
hans iagttagelser og refleksioner er det en installation, men herfra kan
grundlæggende humoristiske, men han skue ud over det palisadeafogså tidskritiske. Han frygter, at tu- spærrede Kongens Nytorv. Krinsen
risterne fortryder, at de er taget til er i dag en vildsom eng, en minisarodebunken København, hvor hele vanne med bjørneklo og meterhøje
den indre by er en stor trafikprop fra græsser, der er nået til midt maven af
Gothersgade til Kalvebod Brygge. hesten, der bærer Christian den 5. ”I
”Undskyld, fremmede, undskyld! morgen måske er alt allerede tundra
Kom igen i 2018, hvis I lever endnu”. eller vildmose”.
Hans beskrivelse af, hvordan det
er at bede en ligeglad 17-årig ekspe- I ødemarken
ditrice i Magasin om nogle batterier, Bilen holder parkeret i ugevis, og han
er som at være der selv; i stedet går har dårlig samvittighed over for den.
han i Aldi, hvor han engang har købt Da han endelig begiver sig ud på Sjælsit livs bedste cykel pneumatisk af- land og tror, at hans talende GPS vil
fjedring for 1700 kr. og fik en gam- føre ham sikkert frem, går det helt
mel mand, der var ude at lufte sin galt: ”Før jeg fik set mig om, kørte
jeg forbi noget, der hedder Bon-Bonhund, til at skrue pedalerne på.
I Aldi kender fantasien ingen land! Hvor i alverden var jeg? Skulle
grænser, man kan gøre livet mere jeg have taget pas med? Kør 800

meter. Drej til venstre. Hvabehar!
Kunne hun mene det? Snart blev
vejene mindre og mindre og mere
og mere bugtede. Den sidste rest af
civilisation, jeg lagde bag mig, var en
bosættelse ved navn Holme-Olstrup.
Derefter gik vejen over i grus og var
spærret af et led”.
Efter fem kilometers markkørsel når
han frem. Den urgamle mand tager
imod og erklærer, at den vej var der
godt nok ikke nogen, der var kommet
fra København a’, siden man havde
fundet liget af en ung mand og hans
knallert. Det var engang i tresserne.
Filosof, satiriker, københavnerflanør, let hypokonder – Niels Barfoed
er det hele, og hans sprog med omhyggeligt doserede altmodische gloser kan det hele. Lær ham at kende og
gå videre med de journalistisk fremragende biografier, han har præsteret
gennem sit lange og ikke forgæves liv.

Niels Barfoed
Du siger noget
En håndfuld foednoter
155 sider, 199 kr.
Gyldendal
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Spis så meget du kan
Helstegt Hereford oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til
50 personer kan lejes med eller uden mad.

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk

Niels Barfoed til fødselsdagsfest i april 2014 hos sin
svigersøn, Klaus Kjellerup. Til højre tv-produceren
Birgitte Kofoed.
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Wente blev grundlagt for mere end 125 år siden, og er det ældste
familie-drevne vinfirma i Californien. I dag drives vineriet af fjerde
og femte generation. 2011 blev Wente kåret som ”American
Winery of the Year 2011” af Wine Enthusiast Magazine, hvilket
tydliggør Wentes høje kvalitet og kunnen.
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2013 Morning Fog, Chardonnay
2012 Beyer Ranch, Zinfandel

TILBUD 2 FLASKER

20000
Normalpris: 119,75 pr. fl.
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Tilbuddene gælder t.o.m. 3. maj 2015. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Rodney Strong Vineyards er i dag ejet af Tom Klein, der købte
vineriet i 1989. Det kræver det bedste råmateriale at producere
gode vine og med vinmarker i de bedste områder, producerer
Rodney Strong verdensklasse vine, der viser essensen af
Sonoma County. Som kronen på Tom Klein’s værk, blev
Rodney Strong fornylig kåret som ”American Winery of the
Year 2013” af Wine Enthusiast Magazine.

2012 Pinot Noir,
Russian River Valley

TILBUD PR. FLASKE

159 75
Normalpris: 199,75 pr. fl.

6 000

2011 Alexander Valley,
Cabernet Sauvignon

TILBUD PR. FLASKE

169 75
Normalpris: 229,75 pr. fl.
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