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MED HANS HERTEL FRA
KRONPRINSESSEGADE

TIL BOGMAGERGADE
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ganisere Gyldendal i 1952, forbløffede
alle ved at stifte sit eget forlag dagen efter fejringen af Gyldendals 200
års jubilæum. Farverige personer ligesom Gyldendals litterære direktør
Johannes Riis og de to nu pensionerede enmandsforlæggere Per Kofod
og Claus Clausen.
Bogen vil aldrig dø

Verdenslitteraturen med Alexandre
Dumas og ”De Tre Musketerer”, Homers ”Odysseen”, Charles Dickens, Jules Vernes og et af hans forbilleder,
Georg Brandes optræder i galleriet –
man kan blive ved med at finde bogviden i bøgernes bog, også om danske
litterater, som de færreste kender.
Hertel citerer optimistisk Umberto Eco: ”Bogen vil aldrig dø. Den
er ligesom skeen, saksen, hammeren,
hjulet: en gang opfundet kan den aldrig forbedres. Man kan ikke lave en
ske, der er bedre end en ske”.
Hertel deler sin bogglæde med os
andre, hans hukommelse er overdådig, og ”Bogmennesker” kan læses
på kryds og tværs. Men jeg tror, at
han vil have sig frabedt at blive kaldt
”bognørd”, for han er det modsatte af
en indadvendt bogorm, der gnaver for
sin egen skyld. Han gør det for vores.

Forlæggeren – parisisk træsnit 1853.

Litteraturprofessoren
Hans Hertel (født 1939) bor i sit bugnende bibliotek i Kronprinsessegade,
hvor han også har en bogkælder og et
af hans problemer er at skaffe plads
og sortere.
Fra denne udsigtspost er der i tidens
løb udsendt et væld af bøger, essays
og artikler, og fra de sidste 25 år har
han samlet 100 bidrag til folkeoplysningen i ”Bogmennesker”, en basse
på 400 sider med cirka 700 henvisninger til forfattere, litterater og forlæggere. Alle kapitlerne er lysende
lystlæsning.
Han beskriver, hvordan Postgården i Købmagergade, etableret i 1779
og nu – et kulturtab! - under ombygning til butikker og kontorer, blev byens kommunikationsakse i en sådan
grad, at denne ældgamle trafikåre fra
Højbro Plads til Nørreport, som engang var slagternes tilholdssted, lige
så godt kunne have fået navnet BogANMELDELSE

magergade. Trykkerier, forlag, boglader, lejebiblioteker, læseselskaber,
caféer og klubber med læsestuer og
stort bladhold skabte en guldalder; i
1825 fik Adresseavisen byens første
hurtigpresse.
I 1840 havde byen med 120.000
indbyggere 30 trykkerier med 90 presser, 52 bogbinder, 40 boghandlere og
22 lejebiblioteker plus en sværm af
forfattere og journalister. Med rette
betegnet som en guldalder. Og guld
kan forstås i flere betydninger.
Balzac hudfletter mediebranchen

Til at illustrere sammenhængen mellem litteratur og penge lader Hans
Hertel den store franske forfatter Honoré de Balzac (1799-1850) træde ind
på scenen; med udgangspunkt i romanen ”Bristede Forhåbninger”, han
lader os møde konkurrerende trykkerier, bladredaktioner, der er modtagelige for bestikkelse og forlæggere, der

holder deres skribenter som slaver.
Forfatternarcissisme og mediemanipulation er ikke noget nyt. Guldets
magt behersker kulturlivet. Balzac er
tydeligt en af Hertels helte, og det er
uhyggeligt, at forfatteren til kæmpeværket ”Den Menneskelige Komedie”
med ca. 2.300 gennemgående personer er ved at gå i glemsel.
Portrætter fra vor tid

Fra nutiden portrætteres en lang
række bogmennesker. Forlæggere
som K. E. Hermann med avantgardeforlaget Arena og Ole Wivel, der
havde eget forlag og senere var med
til at overtage Gyldendal – Hertel
pynter ikke hans eftermæle og bemærker, at han uanset fortjenstfulde
bedrifter og digte søgte at skjule sin
ungdoms tyskvenlige ungdom. Otto
B. Lindhardt, der sammen med Wivel
og Louisiana-stifteren Knud W. Jensen var med til at overtage og reor-

Hans Hertel
Bogmennesker - Bøger og bogfolk
Essays og portrætter 1991-2016
413 sider, 299,95 kr.
Tiderne Skifter
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VI GLEMMER

ALDRIG
ALBERTI
EN JUSTITSMINISTERS

STORHED OG FALD

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Til trods af at
enhver, som har gået i skole,
burde vide, at en af Danmarkshistoriens største svindlere, Peter Adler Alberti i 1908
meldte sig selv til politiet og
tilstod, at han havde svindlet
for næsten 15 millioner kroner, er Kaare R. Skous biografi
om ham Magtens forblændelse spændende som en kriminalroman. Det interessante
var jo, at Alberti indtil kort tid
inden tilståelsen havde været
landets justitsminister.
Som søn af advokaten, politikeren og forretningsmanden Carl Christian Alberti
var sønnen Peter Adler næsten født ind i magteliten, og
han efterfulgte også sin far
som formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse i 1887, da faren i stigende grad var blevet senil.

Guld- og boligspekulant

På det tidspunkt var unge
Alberti allerede formand for
Smøreksportforeningen, hvilket gav ham adgang til store
pengesummer, der sammen
med beløbene fra klientkontoen i hans advokatforretning gjorde det muligt for
ham at spekulere i både sydafrikanske guldaktier og boliger i København. Med nutidens sprogbrug var Alberti
nærmest at betegne som ludoman, noget der var fatalt,
specielt fordi han tabte store
summer på guldaktierne i forbindelse med Boerkrigen.
Som faren havde P.A. Al-

berti også en drøm om at
blive politiker, og i 1892
vandt han som repræsentant
for Det Moderate Venstre
knebent over sin modkandidat fra Venstrereformpartiet
Viggo Hørup, det parti som
senere blev til Det Radikale
Venstre. I toget på vejen hjem
til København og avisen Politiken beklagede bladets nye
stjernejournalist Henrik Cavling valget over for sin kollega
Hørup, som svarede: ”Alberti
har sin tid, og den er snart
forbi. Han stjæler af chatollet.”
I et par spændende kapitler omkring systemskiftet i
1901 får man først historien,
om hvordan juraprofessoren
J. H. Deuntzer, der i sin tid
havde undervist Alberti på
Universitetet, blev udnævnt
til Konseilspræsident, og
mens Alberti gerne ville have
været finansminister, blev
han i stedet justitsminister,
mens J. C. Christensen blev
finansminister for i 1906 at
overtage posten som Konseilspræsident.
Genindførte pryglestraf

At Alberti i det hele taget
blev minister, kan undre, når
det få år inden havde været
fremme, hvor dårlig hans
personlige økonomi var, men
samtidigt ejede han avisen
Dannebrog, hvor nogle af de
værste rygter kunne dysses
ned. Allerede mens Deuntzer
var Konseilspræsident, fik Alberti sin pryglelov igennem

med ganske få stemmers overvægt, og det var i forbindelse
med den regeringskrise, at J.C.
overtog statsministerposten.
Så sent som i 1906, da Den
Sjællandske Bondestands Sparekasse holdt 50 års jubilæum,
blev Alberti hyldet. Alt godt,
mente man. Snart efter begyndte der at komme angreb
på Alberti, bl.a. i forbindelse
med anlægget af Galopbanen
i Klampenborg, som blev ét
af mange eksempler på Albertis nepotisme. Her talte
socialdemokraten Borgbjerg
direkte om vennetjenester og
kammerateri.
Når der var angreb på Alberti i Folketinget og på hans
partifæller fra oppositionen,
havde man et effektivt våben, Tæskeholdet, som var
en samling venstrefolk, der
med fagter og mishagsytringer stillede sig op foran talerstolen for at hyle taleren ud af
det. Det var ikke intelligens,
der lyste ud af disse provokatører, men det var effektivt.
Alberti gjorde sig også upopulær med sin omfattende teatercensur. Da der første gang
virkelig var krav om justitsministerens afgang fra tingets tidligere formand Herman Trier, hvæsede Alberti:
”Forbandede jødedreng!”
Meldte sig selv

Endelig i 1908 skilte J.C. Christensen sig af med Alberti, og
nu begyndte nedturen hurtigt. De obligationer, der burde
ligge i Privatbankens depot,

var solgt, og Alberti udfærdigede lange depotlister med et
lille primitivt legetøjstrykkeri
og falske underskrifter, så han
klarede for en kort tid frisag
og opnåede endda flere lån fra
både Privatbanken og Nationalbanken.
Den 8. september 1908,
mens kongefamilien var forsamlet for at modtage enkedronning Dagmar af Rusland
og dronning Alexandra af
England, meldte Alberti sig
hos politiet og tilstod svindelen. Han fik otte års tugthusarbejde, og blev overført
til Horsens Tugthus, hvor han
sad, indtil han blev benådet
i 1917, samtidigt med at der
blev ført Rigsretssag mod regeringschefen, der blev frikendt, mens indenrigsminister Sigurd Berg blev idømt
et beløb svarende til en månedsløn for en minister.
Alberti fik arbejde i en ad-

vokatvirksomhed som rådgiver i bl.a. skifteretssager,
og som annoncesælger hos
reklamebureauet SylvesterHvid, der også skaffede ham
en bolig på Gammel Kongevej. I 1932 kom Alberti som
81-årig i klemme mellem to
sporvogne, og han døde nogle
dage efter af sine kvæstelser.
jl@kbhavis.dk

Kaare R. Skou
Magtens forblændelse
Biografi om P.A. Alberti.
Illustreret. 321 sider. People’s Press
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

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,-

SKØRTEJÆGEREN ERIK SCAVENIUS

BESÆTTELSESTIDENS PRYGLEDE POLITIKER
ROMANEN TØR, HVOR HISTORIKERNE MÅ TIE
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Den inderste fare er første
del af Birgithe Kosovics romanportræt af
Erik Scavenius, der vel stadig står som besættelsestidens mest udskældte politiker
– manden der som nogen stod for samarbejdspolitikken. Romanen begynder i
foråret 1940, hvor statsminister Stauning
overtaler diplomaten Erik Scavenius til at
påtage sig jobbet som udenrigsminister
i sin samlingsregering, en post som Scavenius også havde under 1. Verdenskrig,
og hvor det dengang med succes lykkedes
for ham at holde Danmark ude af krigen.
Da både kongen og statsministeren står
bag opfordringen, indvilliger Scavenius
efter mange overvejelser til sidst, mens
hans hustru Emma havde frarådet det.

det gennemgående tema i bogen er, Erik
Scavenius’ kærlighedsliv. Første gang han
ser den 27 år yngre korsetiere Alice Ninon Duvantier, er da hun er hjemme hos
Emma i hjemmet i Hjortekær for at tage
mål til lingeri, og da han senere møder
hende i Dyrehaven indleder de et erotisk forhold.
I det hele taget er Scavenius mere end
almindelig dameglad, og den liderlige
minister undlader heller ikke på et tidspunkt at hoppe på sin sekretær henover
et skrivebord på kontoret. Læseren følger med i Erik Scavenius’ mere og mere
komplicerede liv, fordi der både er store
politiske udfordringer, samtidig med at
hans dobbeltliv imellem de to kvinder
tvinger ham til på et tidspunkt at vælge.

medrivende spændende og medrivende
kærlighedsroman, hvor man altid kan
diskutere, om de intime scener fandt
sted på den måde i virkeligheden. Men
det er sådan set ligegyldigt, for romanen
virker troværdig, og forfatteren har ifølge
sin takkeliste talt med rigtigt mange, der
var tæt på romanens personer.
jl@kbhavis.dk

I Dyrehaven og på skrivebordet

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

På det tidspunkt var Erik Scavenius 63
år, mens Emma Eliza Benzon, som han
havde giftet sig med 35 år tidligere var
71 år. Ved sin tiltrædelse i juli 1940 udtalte Scavenius de ord, der kom til at følge
ham resten af livet: ”Ved de store tyske
sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet
i Europa, der vil medføre en nyordning i
politisk og økonomisk henseende under
Tysklands førerskab.” Selvfølgelig handler Kosovics roman også om politik, men

Troværdig fortælling

Den inderste fare ender efter den såkaldte telegramkrise, hvor Scavenius
bliver kaldt til Berlin, hvor Tysklands
udenrigsminister von Ribbentrop opfordrer sin danske kollega til at gå ind og
afløse Vilhelm Buhl som statsminister.
Der er altså lagt op til både skilsmisse
og Erik Scavenius som statsminister i næste bind. Jeg glæder mig allerede. Men
mest af alt kan man vel betegne Den
inderste fare som en efter min mening

Birgithe Kosovic
Den inderste fare
389 sider Politikens Forlag
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SAMFUNDSKRITIK MED
HUMORISTISK GLASUR
SAMTALE MED ROMANAKTUELLE

JENS BLENDSTRUP

TEKST JANNIK LUNN

Det er en regnfuld og tåget oktoberformiddag, da jeg kører ind i
Korsør for at tale med forfatteren Jens Blendstrup om
hans netop udkomne roman
Slagterkoner og bagerenker.
Når samtalen skal foregå i
Korsør er det dels fordi,
Jens Blendstrup bor her,
dels fordi hovedpersonen i
romanen, Jørgen Usse Gravesen også bor der sammen
med sin kone, Anita, som er
ansat i en shippingvirksomhed med ansvar for økonomien.
Da Slagterkoner og bagerenker er en slags Danmarkskrønike, som tager
udgangspunkt i en mands
deroute, er det naturligt at
begynde med at spørge, om
bogen er Blendstrups bud
på den store danske samtidsroman, som både litterater og anmeldere så ofte
har efterlyst?
”Ja, det kan man måske nok sige, og faktisk begyndte det hele i 2001, hvor
jeg skrev de første noter
om kvindebyer, men dengang kunne det ikke bære
en hel bog. Det var på det
tidspunkt, hvor jeg var tilknyttet Øverste Kirurgiske,
og bogens titel stammer helt
tilbage fra den tid.”
Du kommer meget tæt
på virkeligheden, både
ved dine beskrivelser af livet i fagforeningen og på
arbejdsformidlingen,
og
hvordan billig arbejdskraft
erstatter danske arbejdere,
men også der hvor hovedpersonen Jørgen møder de
INTERVIEW

mange flygtninge på vej op
gennem Sjælland. Er det en
form for samfundskritik –
eller er det blot et billede
af Dagens Danmark?
”Det er ikke et politisk
manifest, men en nutidsroman, som vel slutter for et
halvt års tid siden, og derfor
har jeg hele tiden reageret
på alle de nyheder, der konstant dukker op, fx manden,
der stod på en bro og spyttede ned på flygtningene.
Først havde jeg forestillet
mig, at det skulle være Jørgen, der var spyttemanden,
men det gik jeg væk fra, for
det ligger for langt fra hans
natur. Godt nok er han en
nostalgiker, der længes tilbage til den romantik, som
bl.a. Dansk Folkeparti prædiker, men der er dog grænser, og så primitivt er hans
menneskesyn trods alt
ikke.”
Færgeby blev pendlerby

Nu foregår romanen her i
Korsør, hvor du bor. Har
du selv mødt personer, som
kunne være model for Jørgen
Usse Gravesen, eller er det
en slags sammenblanding
af mange mænd fra egnen,
eller findes der Jørgen Usse’r
overalt i Danmark?
”Ja, og han repræsenterer de mange, som arbejdsmarkedet har dumpet. Det
er som om, at alle, der ikke
er i arbejde, på en eller anden måde er mistænkelige.
Oprindeligt skulle bogen
have foregået i Lille Skensved, men da jeg ikke kendte
byen, flyttede jeg handlin-

gen her til Korsør, som på
mange måder er en spændende by, hvor meget har
ændret sig, siden færgerne
blev erstattet af broen. Bl.a.
er huspriserne meget lavere
end i København, så der er
mange flere beboere i dag
end tidligere.
Det er blevet en rigtig
pendlerby, og jeg forestiller
mig, at det hus, Jørgen og
Anita bor i, er et typisk tresserhus, mens den tidligere
borgmesters hus, som findes i virkeligheden, er det
hus, der bliver ødelagt af
polakkerne, og hvor Jørgen
optræder i den scene, hvor
han har klædt sig ud som
polak og i en kort periode
igen arbejder for Due-El.”
Findes Due-El eller noget,
der ligner, i virkeligheden?
” På en måde ja. Virkelighedens Due-El lå i Risskov, men forretningen findes ikke mere. Det var en
af den slags butikker, som
blev udkonkurreret af fx Elgiganten.”
I romanen har Jørgen en
meget tolerant kone i Anita.
Har du gjort hende blidere,
end de er flest?
”Hendes slags eksisterer måske ikke i dag, men
i begyndelsen havde jeg
gjort hende mere konfliktsøgende, og hun er nok lidt
skåret efter Gerd Lillian, der
var min mor i Gud taler ud,
og som netop nu er ved at
blive filmatiseret.”
Først og fremmest humorist

I romanen bor Jørgen Usses
far i Præstø. Er det en by,

som du har noget særligt
forhold til?
”Ja, min farfar, der var
tidligere borgmester, boede
i Præstø, så der var vi på ferie hver sommer, og på én
eller anden måde var det jo
en bet for ham, at han havde
fået sådan en hippiesøn som
min far. Og nøjagtigt som i
Slagterkoner og bagerenker,
så tiltalte min far altid sin
far i tredje person, fuldkommen sådan som Jørgen Usse
taler til sin far som fx: ”Har
far fået noget godt at spise?”
Så det var ikke nødvendigt
med yderligere research omkring Præstø.”
Mange vil sikkert også
læse din roman som en
farce – eller i hvert fald en
morsom bog. Er det for at
lægge glasur på noget af
din samfundskritik – eller
er din mission blot at være
Danmarks morsomme forfatter?
”Når der er scener, som
er farceagtige eller karikeret, om du vil, så er det
nok fordi, det hele ikke skal
være for firkantet eller patetisk. Netop at komme glasur
på samfundskritikken er
også en måde til at udholde
materialet. Men jeg må nok
indrømme, at jeg hovedsageligt er humorist.”
Scherfig, Soya og Søeborg

Har du litterære forbilleder
som fx Finn Søeborg – eller
måske norske Erlend Loe?
”Enlend Loe har ikke sagt
mig så meget, jeg vil snarere
sige, at mine humoristiske
forbilleder kunne være for-

fattere som Hans Scherfig,
Jess Ørnsbo, Leif Panduro
eller Soya og måske Finn
Søeborg, men ham har jeg
ikke læst så meget af.”
Nu er man jo ved at filmatisere Gud taler ud. Er der
også allerede kommet tilbud
om filmatisering af Slagterkoner og bagerenker?
”Nu er bogen jo så ny, så
det er der ikke endnu. Da
jeg skrev Bombaygryde, var
der planer om en filmatisering, men det blev aldrig til
noget.”
Hvad genre bliver din næste bog? Kinne man fx forestille sig en kriminalroman
fra din hånd?
”Det vil jeg ikke udelukke, og nu har min kone,
Malene Kirkegaard, som
er uddannet filminstruktør, jo tidligere fået udgivet
en kriminalroman (Hotel
Rudolph), så måske kunne
vi sammen skrive en krimi.
Vi kan jo lave nogle forsøg.”
Sidste år udgav Jens
Blendstrup det flotte billedværk Ege-ekspeditioner
sammen med Ole Lejbach,
der havde illustreret med
blyantstegninger. Et af Jens
Blendstrups næste bogprojekter er et lignende værk,
Genfærd – danske portrætter, som også bliver illustreret med Ole Lejbachs blyantstegninger.
jl@kbhavis.dk

Læs anmeldelsen af Slagterkoner og bagerenker på
næste side.
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NU SKAL JEG FORTÆLLE JER OM

JØRGEN BLENDSTRUPS

MORSOMME OG VEDKOMMENDE

SAMTIDSROMAN

TEKST JANNIK LUNN

Anita sætter villaen til salg, og Jørgen
flytter midlertidigt ned i sine forældres hus i Præstø, som har stået tomt,
siden faren kom på plejehjem efter
morens død.
På et tidspunkt, hvor Jørgen kører nede i Sydsjælland, møder han de
mange flygtninge på vej op igennem
Sjælland, og han ser sågar manden,
der spytter ned på flygtningestrømmen. På den måde er der talrige hentydninger til begivenheder fra den
virkelige dagligdag i Danmark. Desuden er der mange af Jørgens barokke
og helt absurde drømme med i romanen, og en hel del af dem handler
om sex og mere eller mindre smækre
kvinder.
Trods sin alvor er historien ind
imellem er hylende morsom, og den
ene groteske situation afløses af den
næste. Slagterkoner og bagerenker er
efter min mening én af årets absolut bedste danske romaner. Tilbage
er kun at sige – læs den!

Utallige anmeldere og
litterater har igennem mange år efterlyst den store danske samtidsroman. Et godt bud kunne være Jens
Blendstrups nye roman med den festlige titel, Slagterkoner og bagerenker.
Hovedpersonen er elektrikeren
Jørgen Usse Gravesen fra Korsør. Han
har i toogtyve år arbejdet som elmontør hos Due-El, hvor han også i sin tid
blev udlært.
Da romanen begynder, er Jørgen
netop blevet fyret med den begrundelse, at det ikke går så godt, og at
ejeren, Poul er i chok, fordi han, som
han forklarer Jørgen, har snydt med
skatteregnskaberne og står til fængsel, hvis det bliver opdaget. Sandheden er imidlertid, at årsagen, til at
Jørgen er blevet fyret, er, at firmaet
har ansat polakker, der ikke skal have
så meget i løn som danskerne.
ANMELDELSE

Flotte forlygter

Jørgen er gift med Anita, der arbejder i en dansk shippingvirksomhed,
og de bor i en villa. De har en bil, en
Opel Astra med ikke færre end tolv
ekstra forlygter, som Jørgen har monteret, men som Anita mener er lidt
Brian-agtigt.
Jørgen opsøger El-Forbundet, som
opfordrer ham til at sende utallige ansøgninger – også til andre brancher,
men alt er resultatløst. Samtidig irriteres han over, at direktører som fx Kolding fra Danske Bank fyres med et gyldent håndtryk på treogtyve millioner
efter blot nitten måneders ansættelse.
Det hele bliver ikke bedre, da Jørgen kommer i dårligt selskab ifølge
Anita med naboen Madsen, sammen
med hvem han drikker alt for meget.
Derimod har Jørgen et dårligt forhold
til sin anden nabo, Dyremose. Jørgen
har heller ikke det bedste forhold til
Anitas søster og hendes irriterende
fagforeningsmand.
Ellers går hverdagen rimeligt,
krydret med de mange samlejer med
Anita. Da Anita insisterer på, at de

skal anskaffe en hund, bliver Jørgen
snydt og får et gadekryds i stedet for
den race, en cavalier, som Anita ønskede sig, og hvordan hundehistorien
ender, skal ikke røbes her, men nu
begynder alt at gå skævt for Jørgen.
Han får langt om længe et arbejde
i børnehaven Sydkystens Rose, hvor
han bliver en slags vicevært.
Nedturen

Da han bliver sendt ud for at købe
en træhest til børnene i en økobutik

i Kværkeby, falder han for en tre meter høj monsterhest, der er så stor, at
han må låne en trailer for at fragte
den hjem til børnehaven. Og da han
i en orkanagtig storm har fået fragtet hesten, der har kostet en formue,
tilbage, må han lide den tort at blive
fyret, og han får selv lov til at betale regningen for hesten, der ender
hjemme i villahaven.
Nu fortsætter Jørgens deroute i
hastigt tempo, og efterhånden kan
økonomien ikke hænge sammen, så

Jens Blendstrup
Slagterkoner og bagerenker
424 sider, Samleren
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KONKURRENCE

OG ET BUDSKAB

FRA LEIF DAVIDSEN
TEKST CAMILLE BLOMST

Vind eksklusive LP’er

og vær med på vinylbølgen
Deltag i konkurrencen og vind en af de eksklusive LP’er
di de ellers kun udkommer i den samlede boks, og der
evergreens, golden oldies og klassikere, fordelt på et væld
af de mest populære genrer som f.eks. blues, rock, jazz,
klassisk og 80’er hits.
Skriv dit navn, adresse og telefonnummer til:
kbh@kbhavis.dk, og svar på følgende spørgsmål:

”Hvor meget steg salget
af LP’er i Danmark sidste år?”
Du kan se i avisen i næste måned, hvis du har vundet.

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

ANMELDELSE Leif Davidsens
speciale er Rusland og dets
indre magt(u)balancer. Da
han kastede sig ud i at være
forfatter var det med folkets
tillid, idet man kendte ham
som den skarpe Tv-avis journalist med det milde blik,
der fortalte om situationen
i Rusland kogt ned til to minutter i den bedste sendetid. I dag er det langt lettere
at vide eller se noget fra det
store lukkede kontinent. Derfor venter læserne sig mere
end de kan Google sig til af
landskabsbeskrivelser, politisk baggrundsviden, konspirationsteorier og delikate
overklasseskandaler, nyriges
røvture og beskidte handler
med de største magthavere i
politik og økonomi.
I 2016 er vi forkælede,
når det kommer til spændingsunderholdning, der er
kvalitetsarbejde på alle kanaler, både tv-serier og bøger har spændingsgenren
aldrig stået stærkere. Så for
at yde Davidsens "Djævlen i
hullet" retfærdighed vil jeg
bedømme den som en skønlitterær roman, skrevet af
en folkekær dansk forfatter.
Davidsen elsker at formidle
og skabe debat og eftertanke
om nationen Rusland, hvis
folkesjæl, yndlingsretter og
sorte huller han kender og
fortæller levende om.

Davidsen også skubbet ind i
læserens hjerte i takt med at
hendes livsfjendske og brovtende facon nedbrydes. Man
ønsker det bedste for pigen,
hvis far forlod hende. Hovedparten af romanen foregår
i den russisk ferieby Plojs,
som i dette årti er blevet en
pyssenysset by, hvor de nyrige og magthaverne holder
ferier.
Her bor en dansker og
hans søn. Ingen af dem er
helt fine i kanten. Men man
kommer til at holde af og
med dem.
Det vil være synd at tage
livet ud af bogen ved at fortælle mere om intrigen, andet end at Laila rejser til
Rusland og får rystet sin
grundvold.
Russisk religiøsitet

Hjem til Bogense

Romanen kommer forsigtigt i
gang og det er svært at finde
gejsten, indtil Davidsen tager
os med hjem til Bogense, hvor
Laila er den uoplagte forpagter af en familiecamping. Her
er der liv og lune i sproget og
billederne danner sig for øjnene. Hun opsøges af to ældre agenter, der egentlig har
trukket sig tilbage og bor ved
siden af hinanden på Møn.
Men en gammel kontakt har
sendt dem en kodet meddelelse fra Rusland og nu skal
de frønnede herrer lokke den
næsten unge Laila, der har
været professionel sprogofficer i Mellemøsten, til at være
med på en spionmission.
De gumpetunge antihelte
er charmerende og Laila får

Davidsen tager et stort tema
op, som vi danskere ikke tænker over i dagligdagen. Russerne tror inderligt på Gud.
Kirken som fundament styrer
det russiske folks handlinger
og hjertes dybeste følelser, og
det er sundt for danskerne at
forstå og tænke over.
Nogle ville kalde romanen for sludrende, men hvis
man mærker efter, så har vi
en forfatter med noget på
hjerte. Egentlig ville han fortælle dig om russernes folkesjæl hen over en middag
med god rødvin. Men for at
få mange i tale pakker han
sine tanker og observationer om nutiden, fortiden,
gentagelserne i magtens
øverste top, ind i en varm
roman, der på overfladen

handler om kulde og kolde
mennesker. Men som fra
forfatterens hånd handler
om rummelighed, kærlighed og hvilken en uoprettelig skade, det efterlader i et
barn at ens far forsvinder.
Romanen handler om
alle de spor, livet sætter i en
sjæl. Den er fuld af håb, for
han lader sine ødelagte hovedpersoner løsner op og de
magter til sidst at modtage
og give omsorg.
Med det har Davidsen et
stort budskab om familie og
at hele kloden er i familie.
Overordnet læser jeg "Djævlen i hulet" som en alternativ kærlighedsroman, der
kan ruske op i en gammel
stædig far, en såret søn og
en muggen datter.
cb@kbhavis.dk

Leif Davidsen
Djævlen i hullet
Roman
Lindhardt og Ringhof, 225 Kr.

DET SMUKKESTE KUNSTVÆRK,
ET USÆDVANLIGT SKUESPIL.
Lola Cohen (USA),
Lee Strasberg’s Method Acting

SÅ SMUK EN FORTOLKNING AF
KÆRLIGHED SOM VI ALLE LEVER FOR.
DR
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Fjodor Dostojevskij

ET LATTERLIGT
MENNESKES
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med Viktor Melnikov
& Adam Ørvad accordeon
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