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Hvad man dog kan
få folk til at svare på
TEKST RUDOLF RASK

Børneburet
Journalist
Lars Thorsen er en munter mand, besjælet af en
fræk form for humor,
hvor det gælder om at
få en virksomhed til at
reagere på et fuldstændig rablende vanvittigt
brev med et absurd forslag, en klage eller forespørgsel. Gennem flere
år har han ofret papir
og porto på pinlige påfund, og det er i de fleste tilfælde lykkedes
ham at få svar. Dronningen, Zentropa og
enkelte andre har dog
kastet vrøvlet i papirkurven.
Perlen i den brevsamling, som han nu
har udgivet, er så afgjort korrespondancen med Københavns
Energis vandsparerådgiver, der tager ham alvorligt.
Thorsen henvender sig for at viderebringe sin
forestilling om, at der kan skrues ned for vandforbruger med op til 90 %, hvis man – og det gælder
så mænd – udlader sin urin i håndvasken i stedet
for toiletkummen og kun bruger en halv liter vand
til at skylle efter med.
Han efterlyser en officiel anbefaling for at bryde
det eksisterende tabu – og det får han sågu i et
svarbrev fra vandsparerådgiver Charlotte Storm:
”Hvis alle gjorde som dig, ville der være meget
vand at spare på toiletskyl… vi har via vores facebookside linket til en brasiliansk kampagne, der
opfordrer folk til at tisse i brusebadet. For tanken
er jo god nok”.
Vandsparerådgiveren er faktisk så begejstret, at
hun beder om tilladelse til at lægge Lars Thorsens
anbefaling på KE’s site.
Dog er det ikke lykkedes denne signatur at finde
den, men brevvekslingen er også et par år gammel.
Man kan forestille sig brevbissens begejstring,
da han åbnede sin post og så, at KE var gået lige
lukt i hans fælde.
ANMELDELSE

Guldfund på Amager

Måske er det en smagssag, men Thorsens forslag
om, at Bornholm i en uge skulle kalde sig ”bæ-

klatten” er noget
mere søgt. Alligevel ulejliger øens
borgmester sig
med at svare.
En værgeløs
husejer i Hedensted skal ikke
have noget af,
at der arrangeres trommeshow
hele natten og vil
sende bilerne med
scenegulv, stillads
og Nordeuropas
største gonggong
retur. Dansk Sprognævn afviser hans
hjemmelavede ord
tjuksi-tjuksi for en
meget overvægtig
dame. Dansk Jødisk
Museum
henviser Thorsens ønske
om at blive jøde til
Mosaisk Troessamfund, og Coca-Cola
ser ingen særlig grund til at lancere en curry-cola.
A. P. Møller Mærsk afviser høfligt hans tilbud
om at opstille en 19 tons granitstatue af Dirch Passer foran hovedkvarteret; Thorsen har ellers meddelt, at han vil ankomme den 1. oktober kl. 8 med
klippeblokken, der så skal hugges til.
Fisketorvet bryder sig ikke om, at ”Amagers Aktive Nudister” vil arrangere en nøgenhappening
den 5. november, men foreslår spydigt, at det måske er noget for TDC.
Nationalmuseet kender ikke noget til den 25
centimeter lange guldpenis, som Thorsen hævder
at have fundet i Amagers jord og indleveret til udstilling.
Ferrero meddeler, at de ikke anbefaler folk at
spise 50 mælkesnitter på en time med deraf følgende fordøjelsesproblemer, men vedlægger alligevel svaret en æske chokolade. Og statsministerens
sekretær påpeger, at regeringschefen ikke bringer
reklame i nytårstalen og derfor ikke kan slå et slag
for Mesterslagteren i Amagercentret.
En usædvanlig og overvejende vittig bog, der
bæres af ung – let studentikos - uforfærdethed og
en aldrig svigtende fantasi.

Udspekuleret er denne henvendelse
til Kirstens Dyrehandel:
”Jeg har fået en grå transportkasse i fødselsdagsgave i foråret. Den er købt i jeres butik.
Jeg har været meget glad for at bruge den,
men nu er den efterhånden ved at være for
lille. Jeg ved godt at min lille datter Freja
bare kan bukke benene sammen, men efterhånden skal man skubbe lidt ekstra for overhovedet at lukke lågen. Der står, at kassen er
57 centimeter lang, men Freja var allerede 60
centimeter lang, da hun fyldte fire måneder,
og hun er næsten syv måneder gammel nu,
så du kan nok forstå, at den er gal.
Derfor vil jeg meget gerne høre, om I har
den samme transportkasse, men blot større?
Helst op mod 1 meter i længden, så den holder, indtil Freja er så stor, at hun ikke prøver
at kravle rundt over det hele. Og måske kan
man lave et bedre låsesystem? Allerede nu
kan hendes fingre godt få fat i dem, og når
hun bliver større, så vil hun sikkert finde ud
af at låse sig selv ud”.
Svar fra Kirstens Dyrebutik:
”Hej Lars Thorsen, vi har ikke den transportkasse i en større str., men vi har den
her. Den har også en bedre lukning. Den er
flysikker, så den er meget stabil. Cayman 6
transportkasse 93 x 65 x 68 cm. 1.399 kr.”

Lars Thorsen
Goddag, jeg ser ingen grund til at
omdøbe Bornholm til Bæklatten.
134 sider, 125 kr. inkl. forsendelse.
Forlaget Café Chimpansen
www.cafechimpansen.dk
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HYLDEST TIL

HALFDAN
FYLDER REOLER

OG TASKER
OG HYLDER
TEKST PETERSEN, POULSEN, PALLESEN OG PIIL

Halfdan er jo borte
han digted’ tusind sange
Nogle ganske korte
og andre dejlig lange
om Snemand Frost og Frøken Tø
og om Nanette, om at dø.
Hans voksne digte rødmer
hans børneremser sødmer
Med alvorsord og remser
og biler uden bremser
Lyrikken på tapetet
som stjernealfabetet.
Nu blev han knap nok hundred’ år
men hele digterværket står
som Rundetårn i sproget
tag plads i læsetoget
der lystigt siger futtefut
fortællingen er aldrig slut.
Femhundred’ sider for en hund
det er da alt for billigt
Smut ind og køb din tanke rund
og lad det gå lidt villigt.
Gå ikke glip af dette værk
der former hjernen sjov og stærk
Fyrværkeri med krudt og kridt
en bog der kræver at bli’ slidt.























PAUL SMITH
FORTÆLLER
EN FORRYGENDE
HISTORIE,

DEN VIRKELIGE
Jacob Ludvigsen samtaler med
Paul Smith på Historiske dage
i Øksnehallen
søndag den 15 marts kl. 15.10

Paul Smith

KAMPEN OM STAUNINGS STOL
Dokumentarisk thriller

Kampen om Staunings Stol foregår i 1940 og beskriver den kamp om
magten i landet, som foregik bag kulisserne, også når kulisserne var i Berlin.
I november 1940 besøgte den sovjetiske udenrigsminister Molotov sin tyske
kollega von Rippentrop i Berlin, hvor også Hitler var til stede. Molotov
ankom med særtog fulgt af 3 snese efteretningsofficerer, alle iklædt
mørkeblå habitter og filthatte.
Det blev ikke noget frugtbart møde, og umiddelbart efter besluttede Hitler
sig for at angribe Sovjetunionen.
Tyskerne var derfor ikke længere interesseret i politisk ballade i
mønsterprotektoratet. De danske nazister havde ellers planlagt at gentage
Moussolinis succes fra 1922, da han marcherede mod Rom.
Ved Den lille hornblæser på Rådhuspladsen i København havde føreren af
de danske nazister, Frits Clausen forberedt en demonstration, der skulle
lede frem mod en magtovertalelse …

Halfdan Rasmussen (1915-2002)
Halfdans Digte
Med forord af Johannes Møllehave
og efterskrift af Torben Brostrøm
544 sider, 99,95 kr.
Nyt Nordisk Forlag/Schønberg

I skildringen af det første krigsår har Paul Smith fundet alle nuancerne
frem i skildringen. Han er hæmningsløst nuanceret! I romanen, der baserer
sig 100 pct. på kildemateriale fortæller Smith en forrygende historie, den
virkelige.
FORLAGET HOVEDLAND

h

WWW.HOVEDLAND.DK
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Lise Nørgaard

funkler

med humor, hukommelse, hunde
og kurs mod hundredeårsdagen
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE 14.

juni kan Lise Nørgaard fejre sin 98 års dag, og det foregår
i Korsbæk. Matador-byen på Bakken
åbner den 30. april, og den bliver en
attraktion, der aldrig er set magen
til. Håndværkerne er i sving med at
virkeliggøre den købstad, som Lise
Nørgaard og Erik Balling gjorde til
folkeeje for 35 år siden, og det bliver
ikke en tom kulisse.
Ganske mange bøger om såvel Lise
Nørgaards liv som Matadors myter er
udkommet gennem årene; den seneste er ”Fruen kommer i dag”, hvor
Cecilie Frøkjær interviewer hende.
Titlen udspringer af tiden med optagelser på Nordisk Film, hvor man
med en vis ærefrygt talte om, at Matadors mor ville dukke op og kaste
glans over foretagendet.

grunde havde en kortere karrierer
som chefredaktør på Politiken og
ikke fattede, at Lise var et af bladets
største aktiver. Han døde for 30 år siden, så det er højst hans nærmeste
familie, der kan gyse over Lises spot
og spe.
Nå, der er også et par hip til de
anmeldere, der i begyndelsen erklærede Matador for makværk og ikke
fattede genialiteten i dette eviggyldige stykke dansk kulturarv (næste
genudsendelse finder sted i 2017).
For alle køn i alle aldre

I Matador spiller Kvik en væsentlig
rolle, og Lise fortæller om glæden ved
hunde og det vemodige ved ikke længere at have en logrende kammerat
omkring sig. Når man nærmer sig de
100 år, har man mistet mange venner
og familiemedlemmer, og den livsEt velvalgt match
Cecilie, født 1968, er ligesom Lise fra kloge Lise har hver gang haft styrke
1917 en fremragende journalist, og de til at komme igennem sorg uden at
to passer godt til hinanden; man for- lade sig lamme.
Samtalerne er inspirerende for folk
nemmer, hvordan de hygger sig sammen over en rejemad. Som læser føler af alle køn i alle aldre, ikke mindst
moderne
kvinder,
man næsten, at man
der skal have karrisidder med ved bordet, lytter og nipper
ere og familie til at
til et glas hvidvin.
spille sammen. Vel
At bogen er bleer det ikke enhver
beskåret at blive en
vet en bestseller er OG SÅ HÅBER JEG PÅ
legende, som er kendt
velfortjent, for Lises MANGE AF DE LANGE,
og beundret fra hytte
fabelagtige hukom- GODE DAGE, HVOR SOLEN
til slot, men inspiramelse er fuldstændig SKINNER, OG MAN FÅR
usvækket og bliver DEN LIGE IND I ANSIGTET,
tionen til, hvordan
stimuleret af Ceci- OG DER ER TID OG RO TIL
man kan bevæge sig
gennem tilværelsen
lies klare og veldis- AT SIDDE STILLE OG NYDE
i højt humør og være
ponerede spørgsmål. LIVET.
noget for andre uden
Nye facetter af Lises
at glemme sig selv
liv rulles op, hun har
bestemt ikke haft en dårlig barndom, har bud til enhver uanset årstallet
men hun måtte gøre op med konven- på dåbsattesten, og især mennesker
tionerne om, hvad kvinder kan og lidt op i årene kan lære at tage sig
sammen, være udadvendte, åbne for
ikke kan.
Det ligger ikke til Lise at være bit- oplevelser og smile til verden. At se
ter og bære nag, og det er også no- oldebørnene vokse til er Lises drøm,
get, der tærer på energien, dog er der hun vil vide, hvad der bliver af dem.
”Og så håber jeg på mange af de
øretæver til den socialdemokratiske
middelmådighed, der af uforståelige lange, gode dage, hvor solen skinner,

og man får den lige ind i ansigtet, og
der er tid og ro til at sidde stille og
nyde livet”, lyder fruens afsluttende
replik.
Fru Fernando Møghe, som man
tillige med en række andre af Korsbæks personligheder vil møde lyslevende i Korsbæks gader, bildte omgivelserne ind, at hun blev 100 år, men
hun havde regnet ti år galt. Lise Nørgaard har for længst rundet de 90 og
er med raske fjed på vej til de tre cifre,
og selv om enhver kan blive ramt af
et slagtilfælde eller en tagsten, er der
rimelige chancer for, at den 14. juni
2017 bliver en national fest-og flagdag, hvor vagtparaden spiller Matador-temaet og bagermestrene vil kappes om de flotteste lagkager med 100
lys.

Cecilie Frøkjær interviewer
Lise Nørgaard:
Fruen kommer i dag
327 sider, 299 kr.
Gyldendal
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FØDSELSDAG Jakob Vedelsby blev for fire

år siden valgt til formand for den skønlitterære afdeling i Dansk Forfatterforening. I foråret 2014 blev han valgt til
formand for hele foreningen, som tæller over 1.300 forfattere, oversættere og
illustratorer og har eksisteret siden slutningen af 1800-tallet. Jakob Vedelsby
har involveret sig i formandsarbejdet
med stor entusiasme. Den 13. marts
2015 runder han de 50 år.
Forfatter og formand for Dansk
Forfatterforening, Jakob Vedelsby, der
runder 50 år den 13. marts 2015, blev
født i en etværelses i det københavnske
Nordvest-kvarter, voksede op i et hyggeligt gammelt hus i Birkerød og flyttede
som 19-årig til Nørrebro, hvor han stadig bor. Nu sammen med sin kone med
hvem han har to voksne døtre. Jakob Vedelsby er cand.phil. i Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet. I
1990 debuterede han som forfatter med
digte i tidsskriftet Hvedekorn.
Jakob Vedelsby arbejder freelance
som blandt andet journalist, tekstforfatter, taleskriver og foredragsholder. I
2002 udkom hans første roman Himlen må vente på forlaget Samleren. Den
blev efterfulgt af romanerne Du og jeg,
Verden i verden, Bjergene i horisonten
og senestMenneskeloven, hvorom anmelderne bl.a. skrev: ”sproget flyder,
gnistrer og skaber fryd … i afdelingen
for det geniale” – og: ”Fascinerende roman om verdens tilstand … yderst læseværdig.”
Med Menneskeloven har Jakob Vedelsby fået et internationalt gennembrud. Romanen er indtil videre udkommet på seks sprog. Senere på måneden
rejser han til Beijing og Shanghai for at
promovere den kinesiske oversættelse.
Jakob Vedelsby har modtaget talrige
legater fra blandt andre Statens Kunstfond for sine romaner, om hvilke han
selv siger, at de på én gang er sprogfo-

kuserede og plotdrevne. ”Jeg inviterer
på oplevelsesrige, tanke- og følelsesvækkende rejser, og håber på, at mine bøger sætter sig spor hos læserne og gør
en positiv forskel i verden,” siger han.
Jakob Vedelsby blev for fire år siden
valgt til formand for den skønlitterære
afdeling i Dansk Forfatterforening. Og
i foråret 2014 blev han valgt til formand for hele foreningen, der tæller
over 1.300 forfattere, oversættere og illustratorer og har eksisteret siden slutningen af 1800-tallet. Foreningen har
til huse i Tordenskjolds gamle lejlighed
på Strandgade i København. Og Jakob
Vedelsby har involveret sig i formandsarbejdet med stor entusiasme.
”Jeg stiler først og fremmest efter at
skabe bedre arbejds- og levevilkår for
bogbranchens indholdsleverandører,
der paradoksalt nok tjener mindst af
alle i bogkredsløbet og ikke sjældent må
hutle sig gennem tilværelsen,” siger Jakob Vedelsby, der blandt andet også er
initiativtager til og arrangør af Blixenprisen – en storstilet prisfest for litteraturen, som løber af stablen første gang
den 29. maj i år.
Formandsjobbet i Dansk Forfatterforening er ikke fuldtidslønnet, så han
har travlt med sideløbende at tjene
penge på freelanceopgaver. Men der
skal naturligvis også være tid til at
skrive. Jakob Vedelsbys sjette roman
Skyggespor er på trapperne. Ifølge bagsideteksten er det en handlingsmættet
roman om en kaotisk verden styret af
frygt for fremtiden – en roman, der består af lige dele suspense og opdagelsesrejse ind i maskulinitetens mørke.
Skyggespor udkommer den 20. marts
– en uge efter fødselsdagen – på forlaget Tiderne Skifter.
Jakob Vedelsby fejrer 50-årsdagen
med en reception i Dansk Forfatterforening.

FOTO SIF MEINCKE

Formanden
runder
et skarpt
hjørne
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DOKUMENTARISK SPÆNDINGSROMAN

1940: DE DANSKE NAZISTERS
MISLYKKEDE KUP I KØBENHAVN
TESKT JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Denne opsigtsvækkende

politiske thriller vil muligvis vække
vrede – eller tavshed - for hvor meget
kan man tillade sig at digte videre på
virkelige hændelser? Paul Smith har
som cand. mag. i historie sit kildeapparat i orden, på bogens sidste fire
sider opregnes 57 skriftlige kilder til
det drama, han ruller op i ”Kampen
om Staunings Stol”.
Handlingen tager sin begyndelse
8. og 9. april 1940 med en minutiøs
beskrivelse af den tyske besættelse
med de kortvarige kampe mellem
tysk og dansk militær i Sønderjylland
og omkring Amalienborg. Modstanden var kortvarig, den kostede nogle
få dødsofre, men så måtte regeringen
affinde sig med den kendsgerning, at
Danmark var besat af tyske tropper.
Inden da redegøres minutiøst for
de advarsler om troppebevægelser,
der cirkulerer i de diplomatiske korps.
7. april skrev den svenske gesandt A.
Richert i et telegram til det svenske
udenrigsministerium: ”Strengt fortroligt. Jeg har det bestemte indtryk,
at en vidtgående aktion mod Norge og
Danmark finder sted inden for meget
kort tid”. Men det blev ikke rapporteret til Danmark. Eller gjorde det?
Hvor meget vidste toppen om landets
uundgåelige skæbne?
Dansk Front!

De danske nazister vejrer morgenluft,
da deres tyske venner er ankommet.
Nu vil de til magten og forventer, at
Hitler vil hjælpe dem med at fjerne
Stauning. I det besatte Norge begik
nazilederen Vidkun Quisling statskup, så det måtte også kunne lade
sig gøre i Danmark.
DNSAP, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, havde ved folketingsvalget i 1939 fået 30.000 stemmer og tre mandater. Ikke ligefrem
imponerende for føreren Frits Clausen. Bondepartiet fik 50.000 stemmer
og fire mandater – på den modsatte

fløj stod Aksel Larsens kommunister 1940 berigede Politikens spalter med
med 40.000 stemmer og tre manda- efter anmodning fra Erik Scavenius,
ter. Moskva og Berlin var stadig al- bestyrelsesformanden, der netop var
lierede, så de danske kommunister blevet udenrigsminister. ”Winston
holdt i princippet med tyskerne i Churchill er en farlig mand”, mente
1940. Socialdemokratiet havde opnået avisen – 15.000 abonnenter reagerede
730.000 stemmer og 64 mandater og ved at afbestille den.
En sidebemærkning: Da Berlingdannede regering med den radikale
regeringspartner (14
ske Tidende blev 250
pladser). De yderligtår, tog daværende
bestyrelsesformand
gående var således
Ole Scherfig i 1999
dværge.
det modige skridt
Bondebevægelat sætte en historisens leder, godsejer NU KAN PAUL SMITH AF
Knud Bach, ville li- FLERE GRUNDE IKKE HAVE
ker til at skrive ”Bergesom Frits Clau- STÅET BAG GARDINERNE
lingske under pres
1933-45”, så alle skesen være statsmini- OG TAGET NOTATER, MEN
ster, stærkt støttet af AT MØDET HAR FUNDET
letterne kunne lukAxel Hartel fra Bon- STED ER SIKKERT OG VIST,
kes ud af skabet. Et
klogt træk, der mådepartiet og hofjæ- OG REKONSTRUKTIONEN
germester Jørgen Se- FOREKOMMER TROVÆRDIG. ske også kunne have
inspireret til dybere
hested til Broholm,
selvransagelse
på
der drømmer om at
blive udenrigsminister. Handlingen Rådhuspladsen. Idrætsbladet, der
tager for alvor fart i hans lejlighed i blev udgivet af Politiken, hyldede
Store Kongensgade 81 den 7. maj 1940, hæmningsløst samkvemmet med tyhvor et sammenrend af danske nazi- ske sportsfolk. Ekstra Bladet var helster beslutter at skabe en fælles nati- ler ikke helt fint i kanten.
onal front, som kan redde Danmark
fra det ”marxistiskliberale regime”. Fiasko-revolutionen
”Dansk Front!” råber de og kaster sig Magtkampene mellem de nazistiske
over snaps og smørrebrød. En intrige spidser i Berlin med hensyn til, hvorer i sving.
dan Danmark skulle administreres,
Nu kan Paul Smith af flere grunde belyses grundigt. Smiths indsigt er
ikke have stået bag gardinerne og ta- forbløffende. Han ved også meget
get notater, men at mødet har fundet om stridighederne indenfor det dansted er sikkert og vist, og rekonstruk- ske politikorps og afslører, hvordan
efterretningsbetjenten Max Weiss getionen forekommer troværdig.
nerer de danske nazister ved at fodre
bladet Stormen med pinlige historier
Pressens rolle
Statsminister Stauning ved udmær- om Frits Clausen; dets redaktør Wilket, hvad der foregår, for ”genrejs- fred Pedersen var glødende jødehaningsfolkene” er ”forbløffende åben- der, men kunne heller ikke fordrage
mundede, når de taler i telefon”, som Clausen.
Scenen, hvor bondepartiets Hartel
justitsministeren bemærker.
Vi får fine detaljer om Stauning og den 20. maj 1940 uden held opsøger
om tidens politiske klima, hvor avi- Stauning for at kræve, at han træder
ser som Nationaltidende og Jyllands- tilbage og truer med, at Tyskland vil
Posten agiterer for ”et opgør med sy- reagere voldsomt og reducere Danstemet”. Velkendt er den lederartikel, mark til et protektorat, hvis det ikke
som redaktør Einard Skov den 28. april sker, ville man gerne se på film.

Helt komisk bliver det søndag den
17. november. Nazisterne har indkaldt til stormøde i Forum og marcherer derfra til Den Lille Hornblæser på Rådhuspladsen. Tanken er at
fortsætte til Christiansborg og sætte
rigsdagen ud af spillet og danne en
ny regering, men det ender i slagsmål og kaos, Frits Clausen gemmer
sig på et toilet og får en dragt prygl
af en af de første modstandsmænd,
den senere så berømte jernkunstner
Robert Jacobsen. Naziføreren må forlade kamppladsen i et salatfad – ”Det
var den revolution”.
Romanen bidrager til et dybere
billede af det første besættelsesår –
”når der digtes over historiske personers gøren og laden, skal fantasien
holde sig inden for det sandsynliges
rammer; som i B. S. Ingemanns historiske romaner”, skriver forfatteren afslutningsvis for at tage højde
for indvendinger.
Interessen for besættelsestiden er
vedvarende, snart er der premiere på
spillefilmen ”9. april”.
Paul Smith har med underfundighed og omfattende viden føjet et velskrevet, værdifuldt og tilmed stærkt
underholdende bidrag til historieskrivningen; hans vid er på højde
med Hans Scherfigs, men uden dennes underliggende kommunisme.

Paul Smith
Kampen om Staunings stol
338 sider, 249 kr.
Hovedland
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Livets
ondskab
og dens
rodnet
TESKT JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Nogle

kriminalromaner
foregår i velhavende miljøer med glamour og glimmer, andre i storbyens
jungle blandt velorganiserede bander. Med den socialrealistiske ”Under
Liv” fører Karin Hede os ind i den
danske provins i og omkring Randers,
og hun gør det troværdigt og med et
ønske om at forklare, hvad der gør
unge mænd med trist baggrund til
kriminelle.
Ofte holdes læserne i spænding,
indtil morderen afsløres på de sidste
sider, her ved vi snart, hvem der har
begået forbrydelserne, og slutningen
drejer sig om deres pågribelse under
ledelse af kriminalkommissær Marianne Iversen, en gennemgående figur fra journalisten Karin Hedes to
første romaner, som hun skrev sammen med Martin Bavngaard i 2009
og 2011; han døde i 2012, og ”Under
Liv” er tilegnet ham.
Kommissæren skildres som et ret

almindeligt menneske, en kvinde
med bekymringer for sit helbred og
med ønsket om at være en god moder og hustru. Familien er flyttet i
et skovløberhus for at få mere lys og
luft, men jobbet kræver meget, især
da et hjemmerøveri og et mord forstyrrer idyllen.
Personerne er skildret loyalt og
med mange facetter, de brutale begivenheder kaster lange skygger, et ægteskab bryder sammen, og en ensom
hospitalslaborant bliver misbrugt til
at skaffe en af forbryderne et alibi.
Gerningsmændene kommer fra
samfundets bund og har ikke fået noget forærende under deres opvækst,
deres drømme om penge og ønsker
om hævn er drivkræfterne bag deres
forbrydelser, der ikke er helt så udspekulerede, som de selv havde forestillet sig. Røddernes rodnet er råddent.
Selv om disse typer fra livets kælderetage er usympatiske, giver Karin

Hede indsigt i deres elendighed, men
det lidt bedre borgerskab får også
nogle ridser i lakken, forretningsmanden Lars lever af fiduser, og det
får frygtelige følger for ham selv og
familien.
Detaljerne er i orden, skildringen
af politiets tekniske arbejde og rollefordelingen på stationen er interessant, og sandsynlighedsgraden er
større end i mange andre kriminalromaner. Børn, heste og hunde giver
også deres bidrag til handlingen.
Kulminationen er næsten som
i en dansk spillefilm fra det gamle
århundrede, men troværdig og forløsende. Godt håndværk og stor empati gennemstrømmer ”Under Liv” og
gør den værd at læse som kontrast
til internationale thrillere. Måske er
det ikke lige den bog, som Randers
Turistforening vil bruge i sin propaganda, men hvorfor egentlig ikke?
Marianne Iversen kan vel være lige

så god som inspektør Wallander, der
har sat Ystad i Skåne på verdenskortet. ”Under Liv” er et ærligt billede
af livet under overfladen i en større
by i Jylland.

Karin Hede:
Under Liv
En socialrealistisk krimi
324 sider, 249 kr.
Hovedland
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Pis på

Pisserenden
TEKST CAMILLE BLOMST

OMTALE Sankt Peders Stræde har fået
en ny satirisk Pisserendepisser, som
man skal passe på.
Det var ikke uden fryd, at jeg satte
tænderne i Rasmus Graakjærs lille
flabede storbysatire om en knastør
knap kreativ ung mand fra den kreative klasse i København K. Forfatteren bor i Sankt Peders Stræde, hvor
der midt på kørebanen går rigeligt
med selvudnævnte genier rundt. Efter eventyrene at dømme har kvarteret alle dage tiltrukket forsmåede og
misforståede ællinger.
Har man lange ører og vender københavnersvanernes ævl til sin fordel, skriver deres pippende klicheer
ned og sætter fragtmenter sammen
til en roman, der driller andedammen. Så jubler parnasset som fuglene ved søen, der får daggammelt
wienerbrød.
Der burde være skrivegrupper
støttet af kommunen, der havde til
opgave at sikre skriftlige vidnesbyrd
om samtiden set fra byens hjerte. Pisserenden fortjener en tosseroman om
året.
Hovedpersonen, hvis navn første
gang blottes på side 54, skriver om sin
omverden skildret med sine firkantede ”Og-sådan-er-det” synspunkter.
Bogen lægger for med en herlige
beskrevet klassisk ligegyldig tur til
Las Vegas, fortidens Dubai, med tegnestuen lige før krisen vælter bureauet. Selvom rejseselskabet er lige
midt i en voksen forlystelsespark
magter de nærmest ikke andet spas
end at komme sent i seng.
Vores hovedperson er langt fra en
festabe. Slet ikke efter at han er blevet fyret og ud af sine dagpenge skal
finde budget til en brandert. Men
han fortsætter med en sjælden gang
at mødes med en ekskollega fra tegnestuen for at drikke et par mandeøller og blive voksenmobbet hen over
en omgang terninger. Fordi Gråkjærs
sprog er så pokkers sikkert og personen så herligt karikeret undgår man
helt at synes, at det er synd at dagpenge bliver ædt op af et bord med
snydepelse.
Et af bogens højdepunkter er hovedpersonens løntilskudsjob hos en
en oldschool arkitekt med kontor på
den rigtige side af Nyhavn: Skygge-

vil trøste sig på Floss i Lars Bjørns
Stræde. Her frister en plukmoden keramiker med de sidste rester af æggestokkene i en hysterisk blå drink.
Moderat romantik opstår og mødet
betyder at vores helt må forlige sig
med livet. Uden at stritte imod accepterer han en hverdag, som han
havde fordømt, med Elises miskmask
af møbler og det kvindelige humør i
sin lejlighed.
Lidt held har arkitekten dog. Cyklende over Langebro mærker han næsen løbe. Endskønt han plejer at have
en pakke engangslommetørklæder i
forlommen, må han konstatere at
han er løbet tør for tørrepapir. Men
”I samme øjeblik overhaler en anden
cyklist. Det er en mand, der er lidt
ældre end jeg selv. Han er pæn i tøjet
uden at skille sig ud - kort sagt prototypen på en djøffer. Måske arbejder
han ovre på Christiansborg. Da han
passerer mig, falder noget, der ligner en blød cigaretpakke ud af hans
lomme. I det øjeblik den rammer asfalten, ser jeg, at det er en pakke lommetørklæder. Selv om cyklisten ikke
har meget fart på, opdager han ikke
tabet. Jeg styrer min egen cykel ind
til fortovet, sætter støttebenet ned
og samler pakken op, der ligger ude
midt på cykelstien.” Så får han snydt
snuden. Ikke noget med skæg for sig
og snot for sig. Gulvet er glat er en
velskrevet, velpudset, veloplagt skildring af røvtur på kreative klasse.

siden med udsigt til solsiden og de
yndige facader. Det er kostelig og
kritisk underholdning at følge en
kunstnerisk følelsesmæssige rutsjetur omkring brugen af et af hans bygningsværker. Forfatteren har nydt at
skildre arkitektens magtdemonstration og sans for at benytte særligt

Politiken som sit skyts for at opnå
offentlig opmærksomhed.
Langt hen ad vejen har Gråkjær
mod til at hænge sin hovedperson gevaldigt til tørre. Få gange får han lidt
medvind. Blandt andet umiddelbart
efter at hans dyre cottoncoat er blevet ødelagt på Rådhuspladsen og han

Rasmus Graakjær
Gulvet er glat
Satirisk roman
142 sider, 199 kr.
Byens Forlag
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