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PREBEN HARRIS: han er
født i 1935 og har dermed
en lang hukommelse
om verden af i går, som
Stefan Zweig kaldte sine
memoirer..................S.14
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boGsTavEr
NYhED Prisbelønnede vibeke grønfeldt har med Bogstavets betydning
skrevet en egenartet roman, der handler om at rive ned og bygge op, forgå
og vokse. men den tegner også et billede af et træt velfærdssamfund
uden sammenhængskraft, hvor mennesker holder sammen på trods.
nini no nielsen er ved at skrive en bog. Byen, hun bor i, er præget af
diskret anarki, på én gang bekendt og fremmed. Tomme huse, lukkede
byggemarkeder. Samfundsordnen smuldrer. værst står det til i rusland,
et område omme bag Brugsen, hvor østeuropæiske indvandrere bor i
de forladte huse.
for nini no nielsen ligger der talløse liv i alfabetets bogstaver.
Bogstav for bogstav skriver hun levende og døde frem: fx v for den
suveræne vanderbilt, der vandt 14 millioner i lotto og ikke har en
bekymring i livet. a for kræftsyge arild, der lige knap overlever på øl, m
for mester Tavs, fortællingens umælende midtpunkt, der er ved at bygge
hus på en mark. Bliver han mon nogensinde færdig? Snakken i byen går.
Samtidig bygger nini sin bog.

vibeke grønfeldt
bogstavets betydning
rosinante, 240 sider
vejledende pris 249,95 kr.
udgivelse: 26. oktober 2012

NY KrImI aF P.D. JamEs
- inSPirErET af janE auSTEnS
fodring med farver og lyd. Man vælger selv,
hvad man vil læse og i hvilket tempo, man kan
genlæse hele bogen eller bestemte passager,
og man kan læse højt for hinanden. Det var
Jacob lUDvIGsEN
almindeligt i gamle dage, men knap så udbredt
SEnior EDiTor
nu, skønt det giver en fælles oplevelse. Når en
undervisningsminister nærmest vil gøre det
INTro Fjernsynet er en fantastisk opfindelse. lovpligtigt, at forældre skal bruge tyve minutOg et pudsigt ord, der stort set er erstattet af ter om dagen på at læse højt for deres børn,
forkortelsen for television, tv. Gennemsnits- vidner det om en udbredt og sørgelig armod i
danskeren tilbringer tre-fire timer om dagen de danske hjem. Dog kan man ikke forvente,
med at lade sig underholde. Selv nyhedsud- at mennesker, der har forladt folkeskolen som
analfabeter, skal kunne
sendelserne
lægger
opfylde dette krav. Hvor
mere vægt på at være
er det dog ejendommeunderholdende end opligt, at landets 60.000 lælysende, og indslagene
rere kan acceptere denne
ledsages af musikligaT læsE Er EN aKTIv haNDlING
faglige fiasko.
nende støj. Føj!
I moDsæTNING TIl DEN PassIvE
Bøger i bred almindeFor en del år siden
FoDrING mED FarvEr oG lYD. man
lighed afspejler alle sider
viste en tysk undersøvælgEr SElv, HvaD man vil læSE
af livet. Bag hver enkelt
gelse, at det at slumre
og i HvilKET TEmPo, man Kan gEnligger en intellektuel
foran skærmen og først
læSE HElE BogEn EllEr BESTEmTE
kraftpræstation, hvad envågne op til prøvebillePaSSagEr, oG maN KaN læsE høJT
ten vi taler fiktion eller
dets hyletone var ganFor hINaNDEN.
faglitteratur. Der går en
ske almindeligt. I dag
lige linje fra forfatterens
er prøvebilledet afskafkamp med opbygningen,
fet, kanalerne sender til
indholdet og sproget til
langt ud på natten, men
selv midt i aftenfladen kan man sagtens miste læseren, tanken formidles i ren form uden
bevidstheden og blive ramt af usund søvn med at være sovset ind i uvedkommende effekter.
Selv om handlingen i en roman godt kan være
risiko for hold i nakken.
Når DR’s TV-Avisen er begyndt at gentage effektjagende; en bog er ikke nødvendigvis et
dagens vigtigste historier midt i udsendelsen, mesterværk, blot fordi den er en bog.
I forhold til, hvad det koster at gå i teatret
skyldes det sandsynligvis undersøgelser, der
viser at folk meget hurtigt glemmer, hvad de eller spise ude, er bøger billige. De er ikke en
luksus, men et vigtigt næringsmiddel. Og ikke
har set.
Sådan er det ikke med bøger. At læse er en mindst her i den mørke tid gælder det om at
aktiv handling i modsætning til den passive få masser at vitaminer og mineraler.

sTolThED oG

ForDom

NYhED inspireret af en livslang beundring for jane austen har Englands
store krimidronning P.D. james i sit 92. år genskabt universet fra Stolthed
og fordom. james spolerer imidlertid idyllen, da et mord finder sted i
skoven ved Pemberley. Elizabeth og Darcys fredelige hverdagsliv bliver
pludselig fyldt med mystik og dramatik.
år 1803. alt er idyl. Elizabeth og Darcy har været lykkeligt gift i seks
år og fået to sønner. Elizabeths søster jane og hendes mand, Bingley,
bor i nærheden, og de to familier står hinanden nær.
men freden trues, og gamle synder og misforståelser blusser op netop
på aftenen for det populære efterårsbal. En vogn ruller i rasende fart
op foran Pemberleys hovedtrappe, og Elizabeths letsindige søster lydia
tumler ud, hysterisk råbende, at hendes mand er blevet myrdet i skoven.
P.D. james siger selv om Døden kommer til Pemberley: ”Det har været
en fornøjelse at udforske Stolthed og fordom og opdage nyt at glæde sig
over og få forståelse for. jeg skylder jane austen en undskyldning for at
trække hendes elskede Elizabeth ind i en mordundersøgelse.
men denne blanding af to af de ting jeg sætter højest, nemlig jane
austens romaner og det at skrive detektivhistorier, har i den grad moret
mig, og jeg håber, at mine læsere vil dele min begejstring.”

P.D. james
Døden kommer til Pemberley
oversat af: Hanne Bubandt
rosinante, 304 sider
vejledende pris 299,95 kr.
udgivelse: 12. oktober 2012
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Fritz Schur
– Snart med to biografier

NYE BØGER

FRA SOHN
Krigen ved verdens ende
Rasmus Voss

349,95 kr.
Læsefejl udløste gigant
bombardement.
Forfatterens forskning
kan medføre en nyskrivning af Danmarkshistorien i Østersøen under
Napoleonskrigene.

Milliardæren,
kammerherre og konsul Fritz Schur,
der har hovedkvarter på Esplanaden
få skridt fra Mærsk, bliver dobbelt
bogaktuel i løbet af efteråret. To
biografier er på vej. Den ene har han
afvist at medvirke til.
Schur, der er født 1951, ejer en
række virksomheder, der blandt
andet fabrikerer dagligvarer så som
opvaskebørster og lignende, som folk
bare skal have, og som det derfor
ikke er nødvendigt at brande. Han
er bestyrelsesformand i Postnord,
sammenslutningen af de danske
og svenske postvæsener, Dansk
Olie og Naturgas (DONG Energy)
og luftfartsselskabet SAS; alle tre
selskaber er helt eller delvis statsejede.
Ikke mindst dramaet omkring
direktørfyringerne i DONG har rettet
søgelyset mod Schur. Tre journalister,
Hanne Sindbæk, Niels Sandøe og
Thomas G. Svaneborg, har travlt med
at udgive en bog på Jyllands-Postens
Forlag. De har tidligere skrevet kritiske

UDGIVELSER

artikler om den indflydelsesrige, men
diskrete matador, som ikke har villet
medvirke. Til gengæld har han ifølge
dagbladet Børsen truffet aftale med
Berlingske Media Forlag og People’s
Press om en levnedsbeskrivelse med
journalist Karen Margrethe Schelin
som pennefører, og den forventes at
blive positiv.
Hvem kommer først? Der arbejdes på
højtryk på de to forlag, og analytikere
vil omhyggeligt undersøge, hvad Fritz
Schur måtte fortie i sin egen bog –
samtidig med at eventuelle afsløringer
i den uautoriserede biografi vil blive
nyhedshistorier. Til den tid kan
Schur, der er kendt for sine overdådige
overklassegilder på Christiansholms
Slot og efter sigende er i gang med at
lade indrette en vinkælder med plads
til 60.000 flasker, spekulere på, om han
valgte den rigtige strategi eller hellere
skulle have talt med de tre kritiske
journalister.
kbh

”..fortrinlig historisk fremstilling...
Godt håndværk, simpelthen.”
Jyllands-Posten
***** Jylla
nds-Posten

En PET-chefs erindringer

Ole Stig Andersen

»Vi skal takke den tidligere PETchef for åbenmundet at fortælle
sin historie.«
Berlingske Tidende

349,95 kr.

Politik der forandrede
Danmark
Kaare R. Skou
65 fortællinger om store love der forandrede
Danmark og satte sig varige spor i eftertiden.

399,95 kr

Bismarck – Jernkansleren
og Europas statsmand
Jonathan Steinberg

GOYAS HUND
NYHED Et brutalt mord på en populær dansk
forfatter skaber splid mellem efterforskerparret Thor Belling og Anita Hvid. Men da
elementer i efterforskningen pludselig
trækker tråde mellem flere sager, må Thor og
Anita atter genoptage et ikke helt problemfrit
samarbejde.
Den verdensberømte forfatter Egil Dahl, der
som ung skrev new age-klassikeren ”Det Evige
Sted”, findes brutalt myrdet på den spanske
guldkyst. Anita Hvid fra drabsafdelingen er
stor fan af forfatteren og rejser til Spanien
for at efterforske mordet.
Thor Belling deler ikke Anitas begejstring
for forfatterens populærfilosofiske bøger
og sætter sig i stedet for at efterforske
arven efter den afdøde gangster Lothar

Zolle. Et mystisk efterladt brev sætter Thor
på sporet af fortidens spøgelser, og ganske
overraskende på sporet af den ellers elskelige
Egil Dahl. Men hvad har Egil Dahl - manden der
har spillet bordtennis med Dalai Lama - at gøre
med den kriminelle underverden?
Alt imens Anita søger svar i Spanien,
allierer Thor sig med Lise Banke, kontorets
nye kriminalassistent.

Lars Kjædegaard
Goyas Hund
Rosinante, 272 sider
Vejledende pris 249,95 kr.
Udgivelse: 19. oktober 2012

Bismarck var et politisk geni og en skarphjernet leder, som gjorde Tyskland til en
stormagt.

399,95 kr.

Thorkild Hansen
– forfatteren og livet
Kurt L. Frederiksen

Thorkild Hansen var en populær og kontroversiel forfatter. Hans bøger om Det Lykkelige
Arabien og om slaverne på De Vestindiske Øer
blev læst af næsten alle.

349,95 kr.

Køb bøgerne på www.sohn.dk
eller hos boghandleren
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Smørrebrødet
– den københavnske egnsret

Smørrebrødets tusindårige historie fra år 1000 via slutningen af 1800-tallet og frem til dets genfødsel
i det nye årtusinde fortælles med kærlighed og kokkeklogskab af madskribenten Ole Troelsø.

Smag
på
ordet:
Smørrebrød. Smør og brød. Ligesom
øl, fløde, grød, kød og mjød har
disse mad-ord ældgamle rødder. Så
når man som Ole Troelsø sætter sig
for at skrive smørrebrødets historie,
anstår det sig at fastslå, at der er
bagt rugbrød og smurt madder
i 1000 år; inden rugen kom hertil
brugte man kornsorterne emmer og
spelt. Vi rykker hurtigt frem i tiden
via de madpakker, som arbejderne
fik med hjemmefra, og hører om
H.C. Andersen, der når han havde
spist sødsuppe hos familien Ørsted,
bagefter trængte til ”to portioner
smørrebrød”.
Da isskabe i 1880’erne fandt ved
til restauranterne, blev det muligt
at opbevare mange slags pålæg
i køknerne, og smørrebrød blev
festmad. Overtjener Emil Bjørn
præsenterede i 1883 den første
smørrebrødsseddel på Nimb i Tivoli,
og vinhandler Oskar Davidsen på
Åboulevarden begyndte i 1888 at
servere delikate og opfindsomme
stykker for sine gæster og kunne
tilbyde 177 forskellige variationer
højt belagt.
Forordet er skrevet af madhisto-

ANMELDELSE

rikeren Bi Skaarup og gastronomen
Claus Meyer, der placerer smørebrød
som en af de få københavnske egnsretter. Selvfølgelig, det havde vi bare
ikke tænkt over. Det meste af bogen
foregår da også i det indre København, dog med enkelte afstikkere
til Aarhus, Odense, Esbjerg, Vejle og
Skagen.
Efter en mørk periode, hvor
myndighederne ihærdigt forsøgte at
forbyde kælderbeværtninger, og hvor
interessen for ædelt smørrebrød var
begrænset til nogle få standhaftige
bastioner, skete der for alvor noget
ved årtusindets begyndelse.
Ole Troelsø, der med glæde mindes, hvordan hans far kom hjem med
en stor æske smørrebrød og vakte
knægtens begejstring for de flotte og
farvestålende stykker, erklærer sin
kærlighed til disse specialiteter og
fører os med til sine favoritsteder.
Schønnemann på Hauser Plads anno
1877, der efter gammel skik stadig
har sand på gulvet, blev for fem
år siden overtaget af Søren og John
Puggaard, som gør sig umage i alle
detaljer, selv bager rugbrødet, vælger
de bedste råvarer og er blevet et tilløbsstykke med originale variationer

er salat af friskkogt hummer. Den
er også uforglemmelig. Restauratør
Søren Schou overtog etablissementet
i 1999 og hans stampublikum er medarbejdere fra rederier, advokatkontorer og finansvirksomheder.
Slotskælderen hos Gitte Kik har
eksisteret i flere hundrede år, dens
placering skråt over for Christiansborg
betød blandt andet, at statsminister
Thorvald Stauning ofte spiste frokost
her; hans medbragte madpakke blev
givet til de hjemløse og erstattet af
en kogt syltet sild med en brændevin
til. Når man har fået anvist bord –
også her kan det svare sig at bestille
i god tid – går man op til buffeten,
af kendte temaer, der kan ledsages beundrer dagens udvalg og sætter sig
af 27 forskellige slags øl og 80 slags til at vente på, at de ønskede stykker
snaps. Man skal bestille plads i god bæres frem. Restauratør Frank
tid på det Michelin-anbefalede smør- Due udtrykker ærefrygt for sine
forgængere og kunne ikke drømme
rebrødstempel.
Turen fortsætter til Told & Snaps om at bruge industrielt forarbejdede
i Toldbodgade, hvor Mette og Stig ingredienser. Øster og vildt i sæsonen.
Tivolihallen, der fejrer 100 års fødArnsel fra år 2000 har serveret tøndemodnede sild, kød fra fritgående selsdag i 2012, har med den erfarne
grise og andre førsteklasses produk- smørrebrødsjomfru Helle Vogt hævet
ter. Café Gammel
niveauet betydeligt.
Torv, hvor der har
Lumskebugten
ved Nordre Toldbod,
været tappet øl sider stammer fra
den 1671, drives
1854, blev overtaget
af Fabienne og
Da isskabe i 1880’erne fandt
af Erwin Lauterbach
Steen Sørensen,
for et par år siden,
som siden 2009
ved til restauranterne,
og i begyndelsen
har ønsket at gøre
blev det muligt at
havde han ikke
en forskel ved at
opbevare mange slags
tænkt sig at servere
udvikle det klaspålæg i køknerne,
smørrebrød. Men
siske smørrebrød
og smørrebrød blev
Ole Troelsø antyder,
og servere det på
festmad.
at det var ham, der
en mere moderne
fik kokken på bedre
måde uden at tabe
tanker, så der nu er
traditionerne af
syne. Klassikeren stjerneskud tilbe- 19 forskellige slags. Café Toldboden i
Amaliegade har også 100 år på bagen,
redes af pighvar.
Åh, vi er allerede helt mætte, men lever ligeledes op til Troelsøs forventskal videre til Sankt Annæ på pladsen ninger, det samme gælder Husmanns
af samme navn, hvor menukortet er Vinstue i Larsbjørnsstræde. Tivoli
uden priser og det mest efterspurgte glemmes ikke; brødrene Price har

13
KLIM PRÆSENTERER

Patti Smith

i Glassalens restaurant givet smørrebrødet en ny dimension, og man
kommer ikke uden om Grøften, hvor
1,5 tons fjordrejer spreder glæde hver
sommer. Færgekroen og Søcaféen får
også venlige ord med på vejen.
Adam
Aamand
i
Øster
Farimagsgade og New York hyldes
som smørrebrødets fornyer, der af
økologiske råvarer frembringer knap så
pyntede, men uhyre velkomponerede
stykker. Også Orangeriet i Kongens
Have og den bornholmske restaurant
Koefoed i Landgreven opfylder de
krav, forfatteren mener at kunne stille.
Fra det, han kalder den gamle skole,
finder Café Sorgenfri i Brolæggerstræde
og Lindevangskroen på Frederiksberg
nåde for hans strenge blik. Jens
Slagters nye sted på Kultorvet nævnes
som en opadstigende stjerne, og der
er ros til smørrebrødsforretningerne
Vester Voldgade 90 og i Torvehallerne.
Ole Troelsø, der er uddannet kok,

har i en årrække forsynet dagbladet
Børsen med restaurationsanmeldelser
og bedømmelse af vin, og han er
efterhånden den mest træfsikre
gastronomiske
observatør
og
vurderingsmand i dansk presse. Han
har besøgt ca. 500 restauranter. Tillige
viser han sig at være en fremragende
fotograf, der kan få mad og mennesker
til at se godt ud.
En række af byens øvrige
frokostetablissementer
er
ikke
medtaget. Måske skal de overveje
at smide dåserne med rødkål og
agurkesalat ud og selv røre deres
mayonnaise, sprænge deres oksebryst
og tage på fisketorvet for at finde de
fineste fileter.

“Efter endt læsning har jeg lyst til at
købe et lille lager af ‘Drømmespinderi’ og forære den væk til dem, jeg
holder af.”
Weekendavisen

“Patti Smith har skrevet en af den
slags biografiske erindringsbøger, der
vokser sig til at blive et nærgående,
vedkommende og tankevækkende
kunstværk i sig selv.”
Politiken

“Bevægende, berusende, belæst,
befriende og brændende intenst
beskrevet. En født klassiker inden
for erindringslitteraturen.”
Ekstra Bladet
ole Troelsø
smørrebrød i Danmark
stederne, stykkerne og historien
forlaget lucullus.dk, 162 sider
vejledende pris 249,- kr
Er netop udkommet

www.klim.dk
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

Blændende bog om mirakelmanden, der gav danskerne Middelhavet og et godt grin i
kraft af sin respektløshed og sans for at skabe værdi sammen med trofaste medarbejdere.
Man kan købe næsten alt for penge,
selv noget der ligner kærlighed, som Simon Spies
bemærkede, men døden kan man ikke handle
med. I første kapitel af den fantastiske biografi
over Danmarks rejsekonge tager Andreas Fugl
Thøgersen os med til dødslejet i Rungsted-villaen
mandag den 16. april 1984, dronning Margrethes
44 års fødselsdag. Beskrivelsen af hans sidste dag
er gribende, men nøgtern, og slår takten an til 400
siders fascinerende fortælling om en fyrste, der
kunne være både kærlig og kynisk. Simon Spies
var bedre begavet end de fleste, og som læser bliver
man klogere. Både på det usædvanlige menneske
og på Danmarks udvikling fra fødselsåret 1921 og
frem til midten af 1980’erne.

ANMELDELSE

hans fulde navn og forfalder ikke til bare at kalde
ham Simon – startede fra bunden i en alder af seks
år. Når Axeltorv i Helsingør var ved at lukke, fik
han de varer, der ikke var blevet solgt og trillede
rundt i Stengade med en barnevogn, hvorfra de
husmødre, der ikke havde handlet, kunne skaffe
sig blomster, frugt og grøntsager. Handelstalentet
fulgte ham hele livet, som tiårig blev han chokoladesælger i biografen Kosmorama. Hans far tog af
kassen i banken, hvor han var ansat, og tilbragte de
fleste år på en sindssygeanstalt, hans mor søgte at
give ham den bedst mulige opvækst, men stillede
også store krav til sin søn.
Kronisk blodsygdom

Forfatteren går konsekvent i dybden. Når han
nævner Helsingør, tegner han et grundigt billede af
Selv om det snart er 30 år siden, at Simon Spies byen, og han tager sig tid til at beskrive den anstalt,
tog på sin sidste rejse, som det så patetisk er ble- hvor faderen blev anbragt. Han nøjes ikke med at
vet sagt, optager hans indsats og psyke os stadig; notere, at Simon Spies døde af perniciøs anæmi,
selv nye generationer har en fornemmelse af den han har også opsøgt specialister for at være i stand
excentriske hippie, som blev milliardær ved at åbne til at forklare den kroniske blodsygdom. Sådan
verden for danskerne ved at sende dem sydpå til er det hele vejen igennem, hans videbegærlighed
fører læseren vidt omkring, men aldrig på vildveje.
priser, hvor de fleste kunne være med.
Under besættelsen flyttede Simon Spies til
Andreas Fugl Thøgersen var 12 år, da Spies døde,
så de har ikke kendt hinanden, sådan som det var København, hvor han boede i et lejet værelse
tilfældet med to af de forfattere, der tidligere har i Pilestræde. Han etablerede et lille firma med
søgt at skildre hans liv. Det er sandsynligvis en cykeltaxier, men det gik fallit. Som hundredefordel. Han er gået målrettet
tusinde andre danskere tog
og energisk til værks. Udover
han arbejde i Tyskland, han
at pløje et utal af avisartikler,
blev ansat på en farvefabrik
bøger og andre skriftlige kili Salzburg i det annekterede
Østrig, og selv denne periode
der igennem har han interer det lykkedes forfatteren at
viewet 30 personligheder med
Detaljerigdommen er mageløs
finde øjenvidner til. Simon
kendskab til Simon Spies, og
og morsom. Nogle vil kunne
Spies meldte sig ind i det danda flere af dem er højt oppe
lære af hans måde at spare op
i årene, er det værdifuldt, at
ske nazistparti for at fremme
på: når han havde tjent to kroderes udsagn er indsamlet i
sine jobmuligheder, og han
ner, lagde han den ene til side.
tide. Af særlig betydning er
meldte sig ud, da han kom
Med årene blev det en enorm
det, at Janni Spies har fattet
hjem, men det blev længe
formue. Velhaverne med ”gamle
tillid til journalisten og åbenbrugt mod ham.
penge” foragtede ham som en
Simon Spies blev student
bart fornemmet, at han var
opkomling, mens det kulturradipå
aftenkursus, fik værelse
af en ganske anden støbning
kale parnas med Paul Hammerich
på
Regensen,
lærte Mogens
end de overfladiske sensatii spidsen hånede ham som en taronsjægere. Hendes fortælling
velig type, der tilmed sendte rej- Glistrup at kende, og tog embedseksamen i både økonomi
om det korte ægteskab tegner
sende til diktaturstaten Spanien
og psykologi. Undervejs tjente
et billede af en modig og stærk
under general Francos regime.
kvinde, som lægger vægt på at
han til studierne ved at fabrikarakterisere Simon Spies som
kere amfetamin (de dengang
en gentleman. For at vinde
fuldt lovlige ferietabletter) og
hendes hjerte måtte han beskrive artikler til Mandens
handle hende på en helt anden måde end de mor- Blad, der afspejler hans forståelse af menneskets
genbolledamer, der ligesom euforiserende stoffer natur og kan ses som en tidlig programerklæring.
(herunder lattergas), Beluga-kaviar, solkongecham- Forfatteren har også haft fingre i hans universitetspagne (Laurent Perriers prestige-cuvée Grand Siécle) speciale, som på enestående måde flettede økonomi
og køretøjer som Mercedes og Cadillac havde været og psykologi sammen i en højere enhed. Han samen del af hans forlystelser og en del af hans image menfattede sin filosofi og forretning med ordene
i offentligheden som levemanden uden grænser.
”Spies, rejs og vær glad”.
Simon Spies – forfatteren skriver konsekvent
Skridt for skridt følger vi hans korte karriExcentrisk hippie

ere som embedsmand og etableringen af rejsebureauet, der fristede vintertrætte mennesker med
sol og sangria. Han flippede ud og havnede i et par
uger på den lukkede afdeling; han rejste også jorden rundt i eget jetfly i månedsvis, men fulgte hele
tiden nøje med i virksomhedens liv, gav ordrer og
krævede, at vigtige papirer og dagens aviser og det
uundværlige ugemagasin The Economist blev fløjet
frem samme dag, uanset hvor han befandt sig.
Detaljerigdommen er mageløs og morsom.
Nogle vil kunne lære af hans måde at spare op
på: når han havde tjent to kroner, lagde han den
ene til side. Med årene blev det en enorm formue.
Velhaverne med ”gamle penge” foragtede ham som
en opkomling, mens det kulturradikale parnas
med Paul Hammerich i spidsen hånede ham som
en tarvelig type, der tilmed sendte rejsende til diktaturstaten Spanien under general Francos regime.
Til trods for, at han kunne dokumentere, at han
skabte velstand og nye jobs på sine destinationer,
ikke mindst til kvinderne. Men folket elskede
Simon Spies, de lo ikke ad ham, men med ham.
Beretningen om rejsekoncernens vækst, storhed
og fald efter hans død – i dag er Spies Rejser på
udenlandske hænder - er flydende fortalt uden
ufordøjede båndudskrifter af interviews og spændende som en roman.
Filmatisering

En spillefilm om de to studiekammerater og venner, Simon Spies og Mogens Glistrup, med Pilou
Asbæk og Nicolas Bro i hovedrollerne har premiere
i august 2013, hvilket understreger den vedvarende
interesse for de to personligheder, der forandrede
Danmark.
Andreas Fugl Thøgersen, hvis foregående bestseller var ”Vi kan sove i flyvemaskinen” om TV2legenden Ulla Terkelsen (selv er han datter af en
anden tv-stjerne, DR’s Mette Fugl), sætter en ny
standard for den moderne dokumentariske personskildring, og man kan nære forventning om, at han
er på udkig efter andre store danskere, levende eller
døde, der fortjener et værdigt eftermæle.

Andreas Fugl Thøgersen
Simon Spies
– Solkongens liv og tid
Politikens Forlag, 416 sider
Vejledende pris300,- kr.
Er netop udkommet
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den nazistiske
terrorgruppe

Vi kender den danske
modstandskamps historie
gennem beretninger om
Flammen og Citronen og
Hvidsten-gruppen
blandt
andre. Denne bog er en
historie om den anden
side – om den danske
nazistiske
terrorgruppe
Schiøler-gruppen, der i den
afsluttende fase af den tyske
besættelse af Danmark
udkæmpede en brutal og
blodig kamp mod den danske
modstandsbevægelse.
Bogen skildrer Schiølergruppens
opståen
og
den voldelige ideologiske
radikalisering i krigens
sidste år, hvor gruppen
stod bag adskillige aktioner
i form af anholdelser af
mistænkte modstandsfolk,
bombesprængninger
og
likvideringer. Udover at
redegøre for de historiske
fakta, tegner bogen et socialt
og psykologisk portræt af
gruppen og dens medlemmer
i et forsøg på at forstå den
kontekst, de handlede i,
og den psykologiske og
sociale baggrund, de hver
især havde for at gribe til
våben mod landsmænd.
I de fleste tilfælde var det
ikke ideologisk opflammede
nazister, men utilpassede
unge mænd med få resurser
og muligheder i livet.

NYHED

Ideologi eller hævn

I takt med at kampen mod
den nazistiske besættelsesmagt
og dens danske håndlangere

intensiveredes i den sidste
del af besættelsen, begyndte
modstandsbevægelsen stigende
grad at foretage de såkaldte
stikkerlikvideringer.
Denne
udvikling berørte også Schiølergruppen personligt, da både
venner og bekendte samt et
enkelt medlem af gruppen
blev dræbt af modstandsfolk.
Schiøler-gruppen svarede igen,
og en blodig konflikt, der var
mere motiveret af hævn end
af national-socialistisk ideologi
udspillede sig i København og
omegn i krigens to sidste år.
Kidnapningen i Nansensgade

Blandt de mange dramatiske
aktioner var en blodig
gidseltagning i Nansensgade,
hvor medlemmer af Schiølergruppen udgiver sig for at
være modstandsfolk for
at lokke en række rigtige
modstandsfolk i en fælde
i en frugthandel i gaden.

I stedet overraskes de selv
af bevæbnede mænd, der
bortfører to af nazisterne. I
forbindelse med den dansktyske efterretningstjenestes
jagt på bortførerne, likviderer
Schiøler-gruppens
leder,
Ib Gerner Ibsen, ejeren af
frugthandlen på åben gade i
krydset mellem Turensgade
og Nørre Farigmagsgade.
Det er første gang, at den
dramatiske historie om
gruppen fra etablering,
udvikling og til afvikling
og retsopgøret fortælles.
Schiøler-gruppens
chef,
Ib
Gerner
Ibsen
og
næstkommanderende
Helmut Mortensen blev
henrettet i 1949.
Schiøler-gruppen – Danske
terrorister i tysk tjeneste
1944-45 er netop udkommet
på Informations Forlag

Lasse Bruun Jonassen
& Jonas Lind
Schiøler-gruppen
Informations Forlag, 208 sider
Vejledende pris: 249,- kr.
Netop udkommet

MIN
MOR

NYHED Ved du, hvad din mor gør som det allerførste hver morgen? Eller
hvilke tanker hun gjorde sig, da hun fandt ud af, at hun var gravid med dig?
Ved du, hvad hun inderst inde håber for dig?
Min Mor er en bog fuld af spørgsmål til din mor. Spørgsmål om
hverdagsliv, kærlighed og drømme – og alt det andet, man ikke lige får
spurgt sin mor om over søndagsmiddagen.
Den er dermed en oplagt gave fra en datter, der gerne vil vide mere
om sin mor. Bogen får først værdi, når din mor har udfyldt den, og Min
mor er derfor en gave, du sagtens kan bede om at få retur.
I jeres hænder bliver Min mor et værdifuldt familiedokument – og du
får en unik mulighed for at lære din mor at kende og blive klogere på
det liv, hun har levet, både før og efter du kom til verden.
Kort sagt: Min mor er den perfekte gave til mødre og døtre, der vil
tættere på hinanden!
Bogen er en ny revideret udgave og udkom første gang i 2005.

Annamette Fuhrmann
Min mor
Rosinante, 140 sider
Vejledende pris: 149,- kr.
Udgivelse: 10. september 2012

”LARGER
THAN LIFE”

Politiken

★★★★★
J y l l an d s - Po st en

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

”Det er lykkedes Andreas Fugl Thøgersen at skabe en virkelig læsværdig bog,
der snart beskriver både det geniale og
hjertevarme ved Spies for på næste side
at fremvise det vulgære og brutale, der

også var manden. Det hele sat ind i en
fængslende samtidsfortælling med kulørte
bipersoner i en tid, der på mange måder
virker meget sjovere end den i dag.”

♥♥♥♥
Pol i t i k en

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

”Solid journalistik og sjov læsning (...)
Et levende og detaljeret billede samtidig
med, at han [Andreas Fugl Thøgernsen]
holder sin læser godt underholdt.”

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk
FØLG OS PÅ JP/POLITIKENS
FORLAG

FÅS jyllandspostensforlag.dk
OGSÅ SOM E-BOG

POLITIKENSFORLAG.DK
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Slaget om
Christiansø
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Veldokumenteret og mesterligt fortalt krønike om fortet i Østersøen, der var lige ved at blive kapret
af den engelske flåde – som måtte nøjes med et voldsomt angreb på grund af hård vind, dårlig planlægning
og fejllæsning af et søkort.
England opførte sig modbydeligt overfor Danmark
for 200 år siden. Bombardementet af København
og tyveriet af den danske flåde i 1807 var
skændselsgerninger, en tredje svinestreg – der
heldigvis mislykkede – var forsøget på at smadre
og stjæle flådebasen Christiansø. Nå, det kan man
jo dårlig være bekendt at skrive i betragtning af,
at englænderne var med til at befri Danmark fra
tyskerne i 1945 og på den måde blev the good guys.
I vore dage besøges Christiansø og Frederiksø af
omkring 60.000 turister, de fleste må nøjes med
et kort ophold, selv om der er et lille hotel og
en campingplads. Bruges de tre timer mellem
ankomst og afgang rigtigt, kan man godt nå at få
et indtryk af flådebasen, der blev bygget i 1684 og
afviklet i 1856. Ligesom et andet militært anlæg,
Baadsmandsstræde Kaserne på Christianshavn,
overgik fortet til civil beboelse. Fra København
kan man i sommersæsonen køre med bus
til Simrishamn i Skåne og videre derfra med
katamaranen Bornholm Express sejle direkte til
Christiansø. Resten af året afgår postbåden Peter
fra Gudhjem på Bornholms østkyst.
Så enkel var kommunikationen sandelig ikke,
da Christiansø var Danmarks forpost i Østersøen og
slet ikke i den periode, hvor vi holdt med Napoleon
og derfor var Englands fjende. Ofte kunne det
tage uger at sende og modtage breve, og endnu
vanskeligere var det med forsyninger til de 6-800
mennesker, der boede på de små klippeøer, som
danner en naturlig og isfri havn med stor dybde.
Den ville englænderne gerne have fingre i for at
beskytte deres handelsskibe, der fragtede kaffe,
the og andre varer fra kolonierne over Østersøen
til havnebyerne i det nuværende Tyskland og Polen
og tog jern, hamp til sejl og tovværk og træ med
tilbage; vigtige materialer for den engelske flåde.
Mange af disse transporter blev opbragt af danske
pirater, der havde kongens tilladelse til at kapre
de engelske fartøjer, som sammen med deres last
blev solgt på auktion. Englændernes plyndringer
og ødelæggelser skulle hævnes.
Men i Karlskrona – englænderne og svenskerne
var allierede – gjorde den engelske flåde sig klar i
september. Otte farlige kanonskibe blev rigget til
Født til opgaven

Historikeren
Rasmus
Voss
har
særlige
forudsætninger for detaljeret at beskrive
hændelserne på baggrund af dokumenter fra
danske og britiske arkiver, der ikke tidligere har

været kendt. Hans farfar, forfatteren og lægen Tage
Voss, praktiserede på Christiansø fra 1947 til 1967,
og Rasmus Voss har da også tilegnet værket til sin
stadig levende bedstefar. Siden har familien Voss
haft en hytte på stedet, som Rasmus kender bedre
end de fleste.
Han holder sig nøje til de kendsgerninger, der
kan dokumenteres, og har ikke digtet noget til,
men hans indlevelse i forholdene er mageløs.
Det epokegørende ved den forskning, der ligger
til grund for nyudgivelsen, er påvisningen af de
storpolitiske begivenheder, som lå bag angrebet.
Hidtil har man antaget, at det udelukkende var
ønsket om at stoppe de statsautoriserede pirater,
der var årsagen, men det var et kompliceret samspil
af politiske og militære begivenheder i Stockholm,
Spanien og Rusland, der som ringe i vandet bredte
sig til Christiansø.

På Christiansø var knap 600 mand parat til
at tage kampen op, og kanonerne besvarede den
engelske ild. Kommandant Johan von Kohl blev
såret, hans hus skudt i grus. Men englænderne
trak sig tilbage. Ikke uvæsentligt var det, at de
ved at fejllæse et søkort havde fået indtryk af,
at Christiansø og havnen var langt større end i
virkeligheden; det er blot en af de opsigtsvækkende
opdagelser, Rasmus Voss har gjort.
Efter angrebet blev fæstningen straks forstærket,
og det tog modet fra fjenden, der ellers pønsede på
et nyt angreb. Nu så det ud til, at der skulle mindst
1.000 marinesoldater til for at erobre fortet.
Den 24. oktober 1808 var således det eneste
tidspunkt i godt 150 år, hvor Christiansø var i krig,
og med ændrede magtforhold forsvandt fæstningens
strategiske betydning. Men forholdene var ikke for
lystige, og i august 1809 anstiftede 200 soldater
mytteri. Om denne begivenhed handler næste bind;
det er i bogstaveligste forstand en cliffhanger.
Værket er mættet med dokumenterede detaljer,
gamle dokumenter citeres, men er omskrevet til
moderne dansk, og de giver et førstehånds indtryk
af livet før og under det store slag. Uvurderlig er
således skolelærer Johansens dagbøger, der sammen
med mange andre kilder tegner billedet af et lille
reservat, der virkelig følte sig som verdens ende, og
hvor druk, hor og skænderier udfoldede sig.
Velfortalt videnskab er en gave til alle os, der
ikke er fagfolk. Christiansø har mange venner og
beundrede ud over de 100 indbyggere, og de vil
værdsatte alle de nye oplysninger, som Voss har
gravet frem og sat i sammenhæng. Endnu flere vil
blive grebet af beretningen og få lyst til at se eller
gense den velbevarede fæstning.

Den engelske fiasko

Den 24. oktober om morgen begyndte en armada
af Englands største fartøjer at smide 350 tons
bomber og anrette voldsomme skader på bygninger
og fæstningsværker. Seks svenske krigsfanger og
en kvinde blev dræbt, fæstningens egne kanoner
var helt utilstrækkelige. Sort så det ud, men det
begyndte at blæse op, den engelske kommandant
blev nervøs for, at de styrker, der var parat til at gå
i land, ville blive nedkæmpet fra Store Tårn, som
det trods hensigten ikke var lykkedes at knuse. Han
havde 300 mand til rådighed, men mente nu at have
brug for 500, hvis invasionen skulle gennemføres.

Rasmus Voss
Krigen ved verdens ende
Christiansø 1806 – 1808
429 sider
Vejledende pris 349,95 kr.
Forlaget Sohn
Netop udkommet
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Sidste bind

i kærlighedshistorien
hele verden taler om
NYHED Nu udkommer tredje og sidste bind i bestsellertrilogien Fifty
Shades. Bind 1 Fifty Shades – Fanget er på de få uger, den har været
ude på det danske marked, rykket ind på de danske bestsellerlister, og
de tre bind i serien er nu trykt i 225.000 eksemplarer – på dansk.
Trilogien har på verdensplan slået alle salgsrekorder og er solgt i over
40 millioner eksemplarer, bøgerne er solgt til udgivelse i 41 lande, og der
er film på vej fra Universal Pictures – spekulationerne er i fuld gang, om
hvem der skal spille hovedrollerne.

Simona Abdallah
Lykkens bruds
Informations Forlag
Udgivelse: 31. august

NETOP UDKOMMET

Porcelænskvinden
NYHED Designmuseum Danmark i Bredgade
i København med de unikke samlinger og
museets dejlige have Grønnegården med de
årlige Holberg-forestillinger kender mange
som et sted med en helt speciel atmosfære.
Kortromanen ”Porcelænskvinden” af
Annegret Friedrichsen udspiller sig i dette
museums smukke omgivelser i løbet af en sen
eftermiddag i foråret 1991, dengang museet
stadig hed Kunstindustrimuseet. I løbet af
den fiktive handling i denne psykologiske
spøgelsesfortælling føres læseren også tilbage
til 1820’ernes København.
En eftermiddag går hovedpersonen Marthe
sin daglige rengøringsrunde på museet.
Efter lukketid nyder hun at være alene i
museets samlinger, kun omgivet af møbler,
gobeliner, glas og porcelæn. Men denne dag
møder hun en desperat ung kvinde, en lille
pige og en uhyggelig sanger, som vækker
fortrængte tab og navnløs sorg til live. De
grænseoverskridende skikkelser fra fortiden
sætter Marthe under stigende pres, og krisen
kulminerer i et opgør.

Porcelænskvinden er på samme tid en
fantastisk fortælling om skæbnemøder på
tværs af alder og århundreder, en rejse ind i et
skrøbeligt sind – og et lille intenst kammerspil
om kærlighedens forgængelighed og evighed.
Bogen kan bestilles hos boghandlere
og haves blandt andet i Designmuseum
Danmarks butik i Bredgade.

Annegret Friedrichsen
Porcelænskvinden
Forlaget PrintXpress, 91 sider
Vejledende pris: 149,- kr.
Netop udkommet



























Den dramatiske historie om den danske nazistiske terrorgruppe, der fra slutningen af 1944 og frem til kapitulationen i 1945 arbejdede for den tyske besættelsesmagt og bistod det berygtede Hipo-korps i den væbnede
kamp mod modstandsbevægelsen i Københavns gader.
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Fedt vejr!

1499,1499

1999,-

Women’s Tremblant Waterproof

2399,-

En blød varm åndbar inderstøvle med et flot,
fast, vandtæt ydre. Str. 37-42.Sort og brun.

1399,-

3199,Greenland Winter Jacket
Slidstærk og vindtæt G-1000 jakke,
foret med varm pile fleece.
Dame- & herremodel. Flere farver.

Women’s Nuuk Parka
Varm og lækker vinterparka til
kvinder. Aftagelig hætte.

Men´s Makalu insulated Jacket
Varm fi berisoleret jakke, med et ydermateriale, der sikrer, at den er helt vandtæt og
samtidig åndbar.

Men’s Ballard 6’’
Varm og vandtæt halvstøvle. 40,5-45,5

Køb ind på www.friluftsland.dk eller i København, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg.

