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MORSOM
OG VEMODIG
DIALOG
MED JAN MONRAD
TEKST JANNIK LUNN

FOTO SAXO

ANMELDELSE Mens der i de senere år er

drevet rovdrift på samtalebøger, hvor
mange i bedste fald har været overflødige og i værste fald direkte underlødige, er der kommet en glimrende én
af slagsen ud af En skriftlig dialog og
duel, som underteksten hedder på Ti
stille! Gu’vil jeg ej! – der er en form
for samtalebog imellem komikeren
Jan Monrad og standup-komikeren
Thomas Wivel. Idéen til bogen fik
Thomas Wivel, der i mange år havde
siddet sammen med Jan Monrad i satirebladet Svikmøllens redaktion.
I sin indledning skriver Wivel
om de dogmeregler, de blev enige
om, da idéen om en bog, hvor de på
skift skulle skrive ud fra et givent
emne, blev til. Fx måtte men ikke
læse hinandens indspark, før man
havde skrevet sit eget, og de skulle
skiftes til at foreslå emnerne. Skriveprocessen foregik fra maj til november sidste år, og Jan Monrads sidste
indspark er skrevet fire dage før hans
død. I dette sidste kapitel diskuterede

de, humor overfor terror, og indsparket var derfor skrevet to dage efter
det voldsomme terroranslag i Paris,
hvor 128 blev dræbt. Her konstaterede
Monrad, at han ikke havde satiriske
bemærkninger – kun vrede og tårer,
men han skrev dog på sin Facebookprofil: ”Jeg har igennem 45 år ernæret mig ved at spille fransk klovn og
gøre andre mennesker glade. På en
dag som denne ved jeg, at det påhviler mig at fortsætte med dette virke,
indtil jeg bliver båret ud. God weekend – trods alt.” Og det var som sagt
det sidste, han skrev. Ellers spænder
de mange kapitler over så forskellige
emner som fx Tomme flasker, T. elefonsvarerbeskedder, Australien, Ikea,
Nøgler, Tavshed, Grøn Tuborg, Er der
mere imellem himmel og jord, Fedme
og som sagt Humor overfor terror. Og
så er der midt i bogen et kapitel om
strømsvigt, hvor Monrad har udformet sit indspark i ni vers, og hvor
sidste vers lyder: ”Ved strømsvigt,
så bryder hele vorers verden ned,/

vi lammes, når hjerter går i stå,/ vi
kan ikke forstå, når lykken ikke varer
ved,/ når hjertet holder op med at slå.”
Det får Wivel til at filosofere over, når
elektriciteten pludselig forsvinder, og
han slutter: ”Det kan pludselig afbrydes. Midt i en sæ”
Det er en tankevækkende bog,
hvor der både er mange dybsindigheder – og naturligvis også stor humor.
Fx fortæller en meget flov Jan Monrad
om en gang, hvor han var på vej hjem
i bil i en kæmpebrandert. Han blev
stoppet af politiet, og for at være på
forkant hoppede han ud af bilen og
spurgte friskfyragtigt: ”Hvad er der
los?” hvortil betjenten spurgte: ”Har
De fået noget alkohol i dag?” hvortil
Monrad svarede: ”Næh, jeg har købt
det selv,” og til det svarede betjenten:
”Ha, ha – meget morsomt. Kom godt
hjem,” Men heldigvis blev han ikke
sat til at blæse. Det fik ham til at skrue
noget ned for bajerne, og fra da af var
det også slut med at køre, når han
havde indtaget alkohol. Det er ikke

nogen stor bog – kun lidt over hundrede sider, men en både nostalgisk og
følsom bog – fuld af en slags melankoli, som mange sikkert ikke forbandt
Jan Monrad med. Et flot eftermæle
fra kunne denne fantastiske komiker.

Jan Monrad og Thomas Wivel
Ti stille! Gu’ vil jeg ej!
En skriftlig dialog og duel.
128 sider, Mellemgaard
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FORRYGENDE LSD-GYSER
AF SUVERÆNE INGER WOLF
TEKST JANNIK LUNN

Psykiateren Christian
Falk er hovedperson i Brændte
Sjæle, som er første bind i en ny
serie fra Inger Wolf. Han bliver tilkaldt af sin gamle ven Henrik Dam,
der er kriminalassistent hos Østjyllands Politi. Han har tidligere bistået politiet, og da en ny mystisk
sag er dukket op, mener Dam, at
Falk kan være værdifuld i opklaringsarbejdet.
En midaldrende mand, Anton Jørgensen er forsvundet, og det eneste
man han fundet i hans lejlighed er et
afskåret øre, som hans kat har mere
eller mindre maltrakteret. Politiet
frygter, at Jørgensen er blevet myrdet, men der er intet spor af noget lig.
Der er netop sat nye kakler op i lejlighedens badeværelse, men de kan ikke
helt skjule, at noget meget blodigt har
fundet sted. Men politiet studser også
over fundet af en del euforiserende
ANMELDELSE

svampe, og én af teorierne er, at Anton måske har været involveret i noget med narko.
Seriemorderes hjerner

Egentlig har Christian Falk slet ikke
tid til at hjælpe politiet, da han er i
gang med et forskningsprojekt, der
sammenligner seriemordere med
almindelige lovlige borgere ved
hjælp af scanninger af hjernerne.
Det viser sig imidlertid, at én af de
normale forsøgspersoner ikke er
den, han giver sig ud for, og Falk forsøger derfor at finde frem til denne
persons rigtige identitet, mens han
bistår politiet, der både mangler et
formodet lig samt at finde gerningsmanden til forbrydelsen. Undervejs
i opklaringsarbejdet, der indebærer
afhøringer af mange personer i Anton Jørgensens omgangskreds, støder Christian ind i oplysninger om

et eksperiment med LSD, som fandt
sted mange år tidligere på Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Aarhus, hvor Christian nu arbejder. Et
eksperiment, der senere blev mørklagt og helt dysset ned.
I forbindelse med afhøringen af
de mange, der har haft noget med
Anton Jørgensen at gøre, må Christian og Henrik også en tur til Polen, og for at sætte sig ind i hvordan
LSD kan fremkalde hallucinationer,
tager Christian til Oxford, hvor han
deltager i en sceance med LSD, som
en række professorer deltager i.
Under indtagelsen af LSD lykkes
det for Christian at se så langt tilbage
i barndommen, at han får opklaret
nogle spørgsmål, han har stillet sig
selv i hele sit voksne liv. Hvilke af de
mange spor, der fører til opklaringen
af, hvad der blev af Anton Jørgensen
skal ikke afsløres her, men der er dra-

matik og spænding indtil de allersidste sider. Jeg glæder mig allerede til at
læse flere bøger med Christian Falk
og Henrik Dam på rollelisten. Med
Brændte sjæle har Inger Wolf skrevet
sig op i den danske krimis superliga.

Inger Wolf
Brændte sjæle
333 sider
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ENESTÅENDE NÆRBILLEDE

AF FILMDIVAEN
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HAIRSTYLISTEN
Klip m/k m. vask

ASTA NIELSEN

300,- kr.
21 års erfaring
som professionel hårstylist.
TIDSBESTILLING IKKE NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

ROSENGÅRDEN 7 ·

TEKST JANNIK LUNN

32 15 76 48

FOTO POSSELT LÆRKE

ANMELDELSE Eva Tind er absolut ikke den før-

ste forfatter, der skriver om Danmarks store
diva, Asta Nielsen. I Astas skygge tager Eva
Tind udgangspunkt i to ting, dels at hun selv
flytter ind i den lejlighed på Gammel Kongevej, hvor Asta Nielsen blev født 11. september
1881, og dels at hendes egen adoptivmor, der
også hed Asta, blev født på samme legendariske dato 11. september mange år senere.
Derved bliver Eva Tinds bog en meget personlig biografi om Asta Nielsen.
100 timers telefonsamtaler

Den er bygget op på flere forskellige måder,
for Tind citerer dels fra Asta Nielsens egen
selvbiografi, Den tiende muse, hvis første udgave kom i 1945-46, så har hun ret tidligt i
bogen lagt et lyserødt brev ind, som Asta Nielsen skrev i maj 1969 til en fru Skottfeld, og
som Eva Tind købte i en antikvarboghandel i
Dannebrogsgade, og endelig citerer Tind flittigt fra 100 timers telefonsamtaler, som Asta
Nielsen førte med sin ven, antikvarboghandler Frede Smidth, der indtil for ikke så mange
år siden havde sin forretning med kuriosa,
plakater, musik og erotiske billeder på Hauser
Plads i København.
Her optog han de mange telefonsamtaler
på en spolebåndoptager i årene 1956-59 uden
Asta Nielsens vidende. Disse bånd findes i dag
på Det Kongelige Bibliotek, hvor de er blevet
digitaliseret. Under sin meget grundige research, der også fandt sted i Berlin og andre
steder i udlandet, fik Eva Tind mulighed for
at lave en afskrift af samtalerne. Endelig har
Tind set både de mange film, Asta Nielsen
medvirkede i samt de dokumentarfilm, der
er lavet om filmdivaen.
Kunst og privatliv

Det er en fantastisk bog, hvor man får et dybt
indblik i både die Astas privatliv og i hendes

kunstneriske virke. Det fremgår af biografien,
at Asta Nielsen aldrig har fået den stjernestatus i sit eget fædreland, som hun fik i udlandet. Fx lykkedes det aldrig for Asta Nielsen
at få den biografbevilling, som hun så gerne
ville have haft. Til gengæld får læseren historien om de ægteskaber Asta Nielsen indgik
med forskellige mænd fra instruktøren Urban
Gad til den noget yngre homoseksuelle antikvitetshandler Christian Theede, som Asta var
gift med de sidste to år af hendes 91-årige liv.
Der er desuden meget med om datteren Jesta
Vermehren, der begik selvmord nogle måneder efter sin mands død.
Eva Tind, der tidligere har skrevet både lyrik og romaner, bl.a. den selvbiografiske Han
om hendes rejse tilbage til Nordkorea, hvor
hun selv er født i sin tid. Med Astas skygge
er det lykkedes for hende, at nå ind bag Danmarks nok mest berømte skuespiller nogensinde. En enestående præstation.

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk
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LEE RANGER 500,ALLE STR.
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LØRDAG
10.00-15.00
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DURABLE STRETCH JEANS
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VI HAR
NU OGSÅ ET
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CLASSIC
Eva Tind
Astas skygge
296 sider
Gyldendal
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NORDRE FRIHAVNSGADE 12 ( LIGE OVERFOR INGRID JESPERSENS SKOLE ) TLF. 20 41 52 50

22

BYENS BØGER

SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

NYHEDER  |  OMTALE |  ANMELDELSER

MAJ 2016 ÅRGANG 11

SMÅ NOVELLER OM HURTIGT LÆST

ÆLDRE MÆNDS MEN SENT GLEMT
STORE PROBLEMER

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE De søvnløse er en kort roman, der løber hen over et
sommerdøgn med lys det meste af natten i Grønland om ti år.
Europa ligger i uerklæret storkrig, men i Grønland hviler freden. Der
er kun de sædvanlige ulykker, pinligheder og hemmelige ”kærligheder”
at berette om. Men netop komikken og dramaet i dette døgn driver en
mindeværdig roman frem.
Poetisk og politisk
Temaerne er de samme som i Leines andre bøger: Krig, Gud, menneskeligt fordærv, nyttesløse momenter af lykke, kritik af samfundets
firkantethed overfor skæve eksistenser og naturens uforudsigelige
kræfter og skønhed.
Men denne gang har Leine vendt sit forfatterskabs signatur på hovedet. Misantropen er blevet munter. Han har en mildhed og varme
overfor sine karakterer, som smitter læseren til at føle sympati med
figurerne, samfundet og fortællingen.
De søvnløse er en fortryllende ny og samtidig velkendt oplevelse. På
mange måder skal nye Leine-læsere begynde her. Hans sprog er rent og
enkelt, elegant spækket med vidensord, fagord og poesi. Og fortælling
er et overskueligt knivskarpt snit ind i fedtet og fjeldet.

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

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

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

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

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

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

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Forfatteren Terje
Nordbergs skønlitterære debut Pausefiskepasseren er en
samling små noveller, der alle
handler om mænd, der er ved
at nå sidste salgsdag. Her møder man bl.a. manden bag titelfiguren, som skal spares
væk i Danmarks Radio, men
som i stedet bliver offer for
det, der hedder naturlig afgang. Der er også ham, der
under et maratonløb bliver
skidetrængende, men heldigvis kommer forbi et parcelhus, hvor hoveddøren står
åben, så han kan smutte ind
i al ubemærkethed og forrette
sin nødtørft. For at blive i det
latrinære, er der også novellen Gulvvasen, hvor en kursusejendom med fælles toilet
heldigvis er udstyret med en
stor gulvvase, som natpisseren heldigvis kan benytte,
uden at skulle stå i kø til toilettet. I det hele taget handler

de fine små historier om alle
de genvordigheder, der rammer ældre mænd, men der er
også historier om evig kærlighed og om unge kvinder, så
selv om fokus er på ham, så
kan fruen også med udbytte
læse med.

Terje Nordberg
Pausefiskepasseren
102 sider.
Herreværelset

Hverdagens sammenhold og skavanker
Handlingens omdrejningspunkt er et sygehus med plads til under tyve
patienter. Men det betyder ikke, at bogen er en endimensionel triviallægeroman. Leine vælger en scene, fordi det er hans hjemmebane.
Han har selv arbejdet som sygeplejerske i en lille grønlandsk bugt. Han
kender skaderne, typerne, hjemmene, sorgerne indefra fordi, han har
været den der tilså de syge. Hans forståelse af kroppen, hans indsigt i
at svæve mellem liv og død og at være deprimeret er hans styrke som
forfatter. I De søvnløse har Leine fyret det krudt af, der handler om
hans egne udueligheder som far og mand. Han kan koncentrere sig om
at formidle Grønland som et lunt sted at bo. Det bliver så levende, at
hele Norden vil læse denne milde, morsomme og magiske lille roman
som kulturindføring i Grønland.
Grønlænderne vil kysse hans fødder for de aller sidste politiske linjer i bogen.
Festlig Leine fortælling
Mod slutningen er der en underholdende lille gemmeleg med den sindssyge Sivert, der stikker af fra sin hospitalsseng og skræmmer det overtroiske samfund. Den titte-bøh er et dejligt fortællegreb i det lille døgn.
Da handlingen er på nippet til at tippe over i kærlighed og retfærdighed
og lægen på alle måder får sin egen medicin til sidst, griber Leine ind og
fyrer op for en fest med politiskukorrekte smøger og vinder læsernes
tillid ved at fjolle i den lyse sommernat, så det bliver originalt.
Endnu en gang står vi med en roman, som ingen anden kunne have
skrevet og som man bør læse for at få hovedet fyldt med billeder fra
et land, vi ikke kender godt nok.

Kim Leine
De søvnløse
Roman, Gyldendal
250 Kr.
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KOMIK I KOMMUNEN:

ROMAN SPOTTER

PROVINSIEL UDUELIGHED
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Nogle husker, færre læser Finn
Søeborg, der i sidste halvdel af det gamle årtusinde skrev præcise og morsomme romaner
om dansk dagligdag under forandring. Flere
har Hans Scherfigs satire i frisk erindring.
Forfatteren Knud Simonsens stil og plot minder om de to forfattere, men jyden bliver ikke
interviewet af hovedstadspressen eller Deadline, skønt hans ætsende samfundskritik og
ubestridelige humor tegner et vellignende
portræt af en provinsflække – langt væk fra
København.
Simonsens stilstands- og tilbagegangsrapport fra den fiktive by Dragsø beskriver et
pampervælde, som virker sandsynligt. Skrankepaverne generer efter bedste evne jævne
mennesker og småkårsfolk i deres iver for
at holde sig selv beskæftiget, og ofrene for
bureaukratiet må træffe deres egne forholdsregler.
Dragsøs store virksomhed, Scancraft A/S,
bliver solgt, og de nye ejere, en pensionskasse,
indsætter en ny direktør til erstatning for
de to brødre, der stiftede den. Han fyrer
straks salgschefen Arnold Christensen og
regnskabschefen H. H. Hvidholt, den første
opretter et agentur og tager kunderne med
sig, den anden – bogens hovedfigur – bliver
arbejdsløs, en chief accountant skal udføre
hans arbejde, og han må lade sig tyrannisere
af en dame på jobcentret, der tvinger ham
til at skrive formålsløse jobansøgninger på
samlebånd og deltage i et bogholderikursus
for begyndere. Han er fornylig blevet enkemand, og nu truer de med at tage dagpengene fra ham.
Hvidholt mødes jævnligt med Carl, indehaver af Carls Camping, og Storm, lokalredaktør på Amtstidende. De kværner bajere
og udveksler nyheder om livet i kommunen.
Et åndehul i et provinshul.

ændret ved lov nr. 1273 af 20. december 2000,
§ 3 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, § 2 i lov 570
af 24. juni 2005 og § 3 i lov nr. 1571 af 20. december 2006 at kontrollere hans drikkevand.
Forfatteren er også arkitekt og bekendt med
regelsættet, måske er det en episode fra virkeligheden.
En dag med stort snefald kører en politibetjent, en prøveoptager fra en vandanalysevirksomhed, en kommuneingeniør samt indehaveren af Dragsø Låse ApS i en firehjulstrækker
ud til Fattig Kristian for, om nødvendigt med
magt, at tage en prøve på 0,5 liter vand. Efter
en scene, hvor den rasende mand håner delegationen, bliver prøven taget, men bilens fører antager fejlagtigt en grøft for et hjulspor,
og der er ventetid hos redningskorpset. Analysemanden og låsesmeden glæder sig over at
kunne skrive tre ekstra timer på regningen.
Lige til en filmfarce.
Blot et enkelt eksempel på Knud Simonsens
sans for optrin og for offentligt pedanteri. I
øvrigt viser prøven, at drikkevandet ikke fejler noget.
Gyllestanken

Blandt personerne er erhvervschefen med podagra, han vil gerne præstere resultateter og
er lykkelig, da grusgraven skal forvandles til
golfcenter. Hvilket viser sig at være et svindelnummer, som koster mange borgere i byen
dyrt. Scancraft går ad helvede til, eneste erhvervssucces er en massageklinik, Dragsø-pigerne, der annoncerer i en formiddagsavis og
skaber stor trafik. Trods mangel på resultater
forfremmes den kommunale funktionær til
erhvervs- og udviklingschef. Hvorefter han
straks får lægen til at ordinere en længere sygeorlov.
Vi følger livets gang i Lidenlund, hvor
gyllestanken fra venstrebonden hærger, og
glæder os, da Hvidholt endelig kommer til
penge, men det er en stakket glæde, da han
uforskyldt anklages for mord på sin onkel.
”Tilstandsrapport” vil næppe blive bemærket på det litterære parnas, men fortjener opmærksomhed som et knivskarpt nærbillede af et stykke Danmark i ubalance og
dermed et bidrag til den løbende snak om
udkanten og dens trængsler.
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FOLKEPENSIONIST FINDER

BLODIGT LIG I INDRE BY
ANMELDELSE På et ret sent
tidspunkt i Katrine Engbergs
debutkrimi Krokodillevogteren spørger den ene af de to
kriminalbetjente sin makker,
hvad en krokodillevogter er.
Svaret lyder: ”En lille fugl, der
lever af madrester i krokodillens gab. Fuglen får mad, krokodillen får renset tænder og
lader derfor være med at æde
fuglen, alle er glade.” Hvordan
det får en symbolsk betydning
i historien skal ikke røbes her.
Ellers begynder handlingen i det indre København,
hvor en folkepensionist i
bogstaveligste forstand falder
over det blodige lig af en ung
kvinde. Begge bor i lejligheder
i en ejendom, som ejes af en
ældre kvinde Esther de Laurenti. Esther er ved at skrive
en kriminalroman, og hun er
med i en skrivegruppe sammen med et par andre forfattere, der læser hinandens
tekster. Den tekst, som Esther
foreløbig har skrevet, kunne
næsten være en drejebog omkring mordet på den unge Julie Stender. Så de to unge kriminalbetjente Anette Werner
og Jeppe Kørner forsøger ret
hurtigt at følge dette spor
gennem afhøringer af medlemmerne af skrivegruppen.
Imidlertid er der flere af romanens centrale personer, der
har forskellige hemmelighe-

der i deres fortid, så måske
kan motivet være hævn, og
Julie Stender bliver ikke den
eneste, som kommer ulykkeligt af dage.
Katrine Engberg er sluppet ualmindelig godt fra sin
debut, der er spændende lige
indtil den dramatiske finale,
der finder sted i en haveforening i Københavns sydhavnskvarter. Jeg glæder mig
allerede til at læse mere fra
denne talentfulde debutant.
jl

Katrine Engberg
Krokodillevogteren
368 sider
Lindhardt og Ringhof

jalu@kbhavis.dk

Paragrafrytteri

Fattig Kristian ude på Dragsø Mark har altid
drukket vand fra sin egen brønd og aldrig haft
en sygedag, men det kan Teknisk Afdeling i
Dragsø Kommune ikke acceptere, han bombarderes med breve. Kommunen ønsker i medfør af § 5, § 8, § 55 stk. 8, § 56, § 57 stk. 2, § 58
stk. 3 og 4, § 59 stk. 3, § 69 stk. 2 og § 84 stk.
2 og 3 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Knud Simonsen
Tilstandsrapporten
393 sider, 259 kr.
Hovedland

Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk
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K FORÅRSVINE
SUPER ROSÉ MED GOLD MEDAL
PARIS 2015 FRA PROVENCE
2014 MIMI PROVENCE ROSÉ
FRANKRIG

TILBUD PR. FLASKE

SPAR

79 75 20,-

Normalpris: 99,75 pr. fl.

Winelab.dk: “Smagen er ren, let og saftig i retning af
vandmelon, jordbær og hindbær. Elegant struktur og
raffineret smag. En ‘svævende’ og meget vellavet rosé.
Klassisk provencalsk rosé i særklasse...”

FINANSBUREAUET

******
Finansielt livstilsmagasin
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Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag den 12. juni 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

3 PRAGTFULDE PERLER FRA
DET SKØNNE SYDAFRIKA
BELLINGHAM

FINANSBUREAUET
Finansielt livstilsmagasin

*****

2013 BIG OAK RED

TILBUD 2 FLASKER

120 00
Normalpris: 79,75 pr. fl.

SPAR

3 9 50

VinAvisen: “En rigtig god rødvin på druerne
Shiraz og Cabernet Sauvignon. Den har en fyldig
frugtsmag og god krydring, en lille sødme og
god syre...”

2015 PEAR TREE WHITE
VinAvisen: “… en ualmindelig elegant og lækker
vin med en kompleks og aromatisk duft med noter
af kærlighedsfrugt. Det er en vin, der vil være rift om
til den store sommerfest...”

2015 BERRY BUSH ROSÉ
FinansBureauet: “Hindbær og jordbær intensiv
sydafrikansk rosévin med masser af sødme og sol.
Let og ukompliceret sag, som man nemt kommer
til at drikke for meget af.”
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