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ANMELDELSE I 2001 – før 9/11 - vakte 
Søren Lassen en vis opsigt med 
spændingsromanen ”En anden tid” 
om Kent Persson, en dansk bank-
mand, der finder et afslørende foto 
og en masse dollars i sin afdøde fars 
hemmelige bankboks i USA. Sønnen 
begynder stædigt at udforske hans 
hemmelige liv som højt rangerende 
NATO-officer på Thulebasen. Han 
rammer de helt store statshemme-
ligheder og er ved at brænde fing-
rene. Denne første bog er netop 
genudgivet, den blev filmatiseret af 
Søren Kragh-Jacobsen under titlen 
”Det som ingen ved”. Søren blev be-
lønnet med Det Danske Kriminala-
kademis debutantdiplom. 

Pæn mand, dunkle træk
Nu, 13 år efter, overrasker han med 
”Den blå Græshoppe” om chefre-
daktør Marius Holberg, som under 
besættelsen var lidt for tæt på den 
tyske værnemagt og senere havde 
en lidt for tæt forbindelse med en 
sovjetisk agent. 

”Den Blå Græshoppe” starter med 
et ryk om aftenen den 22. november 
1963, da den amerikanske præsident 
John F. Kennedy bliver skudt i Dal-
las. Chefredaktør Holberg færdes i de 
bedste kredse og er til middag hos 
en departementschef, som modtager 
meldingen. Selskabet går i opløsning, 

og den 47-årige chefredaktør haster 
ind på sin navnløse avis, som ikke 
er Politiken, men har redaktion lige 
i nærheden af Rådhuspladsen. Hol-
berg sætter sig til skrivemaskinen, 
skænker sig en VAT 69 whisky, tænder 
en cerut og lægger an til lederartiklen 
MORD I DALLAS. Et gennemgående 
raffinement er artiklerne, der er sat 
med Courier, den typiske skrivema-
skineskrift.

Da han er færdig, tager han en 
taxa til et værtshus, hvor den sov-
jetiske diplomat Malakov venter på 
ham hver fredag ved midnatstid. Er 
chefredaktøren spion, indflydelsesa-
gent eller bare en dygtig bladmand, 
der plejer sine forbindelser? Hurtigt 
bliver vi grebet af den uro, som chef-
redaktøren gennemsyres af, og som 
må dulmes med spiritus og, efterhån-
den som situationen bliver mere an-
spændt, forskellige nervepiller.

Holberg er gift med den smukke 
og forfløjne karriereskuespillerinde 
Gerda Nyborg, de lever i en her-
skabslejlighed i Trondhjemsgade på 
Østerbro, og når de er sammen drik-
ker, spiser og elsker de intenst. Tre 
drab på københavnske prostituerede 
vækker i begyndelsen ikke særlig op-
mærksomhed, men flager af fortiden 
gør redaktøren urolig; en af pigerne 
har han kendt fra den berygtede re-
staurant Tosca på Strøget, som var 

et tilholdssted for tyske soldater og 
deres danske HIPO-håndlangere og 
blev sabotagebombet i oktober 1943, 
og hvor han deltog i nogle fester og 
frygter, at han har været involveret 
i et dødsfald. Vil fortiden indhente 
Marius Holberg? Han begynder selv 
at foretage undersøgelser parallelt 
med sit blads politireporter Bloch.

Nettet strammes, da det forlyder, 
at en række lukkede arkiver fra be-
sættelsestiden vil blive lagt frem. 
Kan det ramme ham? Og hvad bety-
der det, at Malakov hopper af og be-
finder sig i London? Vil han optrevle 
sit netværk? Efterretningstjenesterne 
og politiets Afdeling E strides om 
magten, og en hemmelig spionrede 
på Gammel Kongevej afsløres og bli-
ver straks lukket.

Angst og uro
Grebet af hans uro følger vi med 
Holberg rundt på obskure køben-
havnske værtshuse, hvor han op-
søger tvivlsomme personer for at 
skaffe sig oplysninger. Men han 
færdes også i nattelivet for at høre 
jazz og bliver betaget af den unge 
sangerinde Birgitte Bøgeskov.

Splittelsen mellem den ansvars-
fulde stilling og den voksende angst 
tærer hårdt på Holberg, der jages af 
ugebladsredaktør Blomme, som ved 
mere end godt er.

Mystiske mænd griber ind og tvin-
ger Holberg til at bringe historier af 
vidtrækkende karakter, han ved at de 
kender hans hemmeligheder og er pa-
rat til at lystre, ikke mindst fordi det 
styrker hans stilling på bladet. Mørke 
magter, som trækker i trådene og på-
virker samfundet i ”det godes tjene-
ste”.

Holberg sidder i fælden, men fal-
der ikke i afgrunden. Om hans ner-
ver i længden kan klare presset kan 
læseren kun gisne om, men man sid-
der tilbage med frygt for redaktørens 
fremtid og mættet af mennesker, me-
ninger og mærkværdigheder i Køben-
havn anno 1963-64.

Anerkendelse,men endnu ikke kendt
Når man har læst begge spændings-
romaner bliver man nysgerrig for at 
vide mere om en forfatter med en 
overbevisende evne til at indleve sig 
i mennesker, han selv har formet, 
og miljøer som han ikke kan have 
oplevet, men som en ægte fortæller 
med styr på den fremadskridende 
og overraskende handling er i stand 
til at gøre levende og troværdige. 

Søren Lassen er jo ikke en medi-
edarling, der optræder i talkshows 
eller interviews, han er 54 år og ud-
dannet bankøkonom og ikke nær så 
spændende for mediesnedkerne som 

SØREN LASSEN 
OPTREVLER

DRAMATISKE 
HÆNDELSER 
I 1960’ERNES 
KØBENHAVN

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Søren Lassen

En Anden tid

352 sider, 49,95 kr. 

People’s Press

Søren Lassen

Den Blå Græshoppe

416 sider, 249,95 kr.

People’s Press

en bogstavbitch, der har copypastet 
sin MacBook og ophøjet det til knæk-
prosa eller spontanpoesi. 

Anmelderne har modtaget græs-
hoppen med betydelig anerkendelse, 
men derfra er der et stykke vej til 
at blive en kendt forfatter, og Søren 
fortjener læsere og opmærksomhed, 
fordi han udstråler den sproglige og 
handlingsmæssige sikkerhed, der er 
forudsætningen for en gedigen ro-
man.

Sørens samlede værker, to bøger i 
alt, frister til at lære manden lidt nær-
mere at kende. Vi sætter os på Hvide 
Lam på Kultorvet; eksisterende og 
forsvundne københavnerværtshuse 
spiller en vis rolle i ”Den Blå Græs-
hoppe”, så det må være et passende 
sted at føre en samtale.

Hvorfor skulle der gå 13 år mellem 
”En Anden Tid” og ”Den Blå Græs-
hoppe”? Søren har været ramt af lang-
varig sygdom, der stjal energien, og 
det har taget flere år at fuldende græs-
hoppen. Men hvordan kan han være 
så velorienteret om arbejdsgangen på 
en redaktion og om perioden i begyn-
delsen af 1960’erne?

Livet på en redaktion
Søren fortæller, at han som 15-
årig var i erhvervspraktik på Ber-
lingske Tidende, hvor han en uge 
fulgte journalister på reportageop-

gaver, overværede redaktionsmø-
derne og så datidens komplicerede 
teknik, hvor alt blev sat i bly. Disse 
indtryk står skarpt i hukommelsen 
og kunne udnyttes. Weekendavisen 
noterede: ”For alle os bladsmørere 
er det nok en særlig udsøgt fornø-
jelse at læse om Marius Holbergs 
daglige arbejde som avisredaktør, 
dengang for et halvt århundrede 
siden, hvor arbejdet foregik ved et 
hakkebræt af en skrivemaskine, og 
de maskinskrevne artikler blev ret-
tet til med rød blyant, inden de blev 
sendt til sætning”.

Intensiv avisgranskning og vær-
ker som årbogen Hvem-Hvad-Hvor er 
blandt de kilder, som har gjort det 
muligt at rekonstruere det nyheds-
univers og det værdigrundlag, der 
farver fortællingen så autentisk. Ty-
skerbulen Tosca har han selvfølgelig 
ikke selv oplevet, men under en fa-
miliefrokost sagde et familiemedlem, 
der hørte om romanen, at han måtte 
have Tosca med, og så begyndte Søren 
at finde oplysninger.

Psykologisk indsigt
Et stort puslespil var det at model-
lere de rette rammer, men først og 
fremmest ville Søren tættere på sin 
hovedperson, end han havde været 
i ”En Anden Tid”, han ønskede at 
bore sig ind i Holberg og udforske, 

hvordan hans skæbne besegles af 
hans drifter, han skulle ikke være 
en hårdkogt skurk eller et menne-
ske uden samvittighed, og der er 
mange forsonende træk ved ham.

Om vi kan regne med en fortsæt-
telse, eller om den tredje roman bli-
ver helt anderledes, er det for tidligt 
at fastslå, men Søren opererer med 
enkelte gennemgående personer som 
USA-kenderen, journalist Asmund 
Berg, hvis hemmeligheder kommer 
for dagens lys i ”En Anden Tid”.
Et fascinerende og fasttømret forfat-
terskab, som fortjener fuldt fokus.

jalu@kbhavis.dk
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Peter H. Olesen

Et hus er ikke et hjem

Byens Forlag

155 sider, 229 kr.

ANMELDELSE Man skal langt ind i den 
lille roman for at finde ud af, at hoved-
personen hedder Anders, men fra før-
ste side får man ondt af den 27-åriges 
indadvendte liv. Han har det bedst 
med at iagttage andre mennesker på 
afstand og fører en nærmest autistisk 
tilværelse. Han har prøvet mange for-
skellige jobs, men enten en han skre-
det, eller også er han blevet fyret.

Dramatik er der ikke meget af, dog 
gjorde det et vist indtryk, da hans 
mormor skvattede ud af vinduet fra 
4. sal. Politiet blev tilkaldt, men det 
var ikke selvmord, hun havde blot i 
sin senilitet haft lyst til at pudse vin-
duer midt om natten.

Nu er hans mor også død og har 
efterladt sin store lejlighed og, skal 
det vise sig, en mindre formue, som 
vil gøre det muligt for Anders at leve 
i syv-otte år uden at bestille andet 
end at dyrke sin store pladesamling, 

der blandt andet rummer flere ind-
spilninger af Hal Davids og Burt Ba-
charachs ”A House is not a Home”.

Social kontakt får han til dels på 
biblioteket i den omegnskommune, 
han er flyttet fra, han tager derud et 
par gange om ugen for at sidde på læ-
sesalen, hvor han sidder med en avis 
og iagttager andre mennesker; selv 
avisen interesserer ham ikke så me-
get og da slet ikke første sektion. Han 
har meldt sig ud af nyhedsstrømmen.

Engang ville han være digter og 
fik endda nogle stykker poesi optaget 
i debutanttidsskriftet ”Hvedekorn”, 
hvis afdøde redaktør Poul Borum så-
dan set er den eneste skikkelse, der 
navngives.

På biblioteket er han fascineret af 
en ret flirtende bibliotekar, som fore-
slår ham et leje et par værelser ud, så 
han kan tjene lidt ekstra til huslejen 
og få lidt kontakt med andre.

En forfatterskoleelev melder sig 
som lejer, og gradvist begynder de 
to at komme hinanden ved; man ser 
frem til, at de bliver kærester, men så-
dan går det bare ikke, snarere tværti-
mod. Anders bliver endnu mere de-
primeret, og så slutter fortællingen 
om ensomhed og frygt for at invol-
vere sig.

Peter H. Olesen spiller en overbe-
visende blues for et menneske, der på 
den ene side føler sig lidt hævet over 
andre og alligevel er kuet af sit de-
primerede sind. Syg er han vel ikke, 
og enhver har vel lov til at isolere 
sig, men sundt er det heller ikke. I 
en kort periode opdager han, at han 
er begyndt at smile, men det varer 
kun kort.

Hvor mange af den slags typer mø-
der vi på vores vej i den travle by? 
Måske flere end vi aner.

Romanen er vel skrevet og let læst, 

forhåbentlig er det ikke et selvpor-
træt.

Blues for en ensom 
mands frygt for byen

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Blues for en ensom 
mands frygt for byen

Mette Bau

Tal til mig nu – 

kom godt igennem når dit barn 

har et høretab

256 sider 349 kr. 

Forlaget LinjeH. 

ET KÆRLIGT 
OPRÅB OM BØRN 
MED HØRETAB

BIBLIOTEK 317.000 uafhentede reserverin-
ger. Sådan var situationen på de køben-
havnske biblioteker i 2014. Bibliotekerne 
spilder derfor mange ressourcer på, at lå-
nere reserverer bøger, musik, film og an-
dre materialer, som de aldrig afhenter.

Denne slendrian vil kultur- og fritids-
borgmester i København, Carl Christian 
Ebbesen (DF), have rettet op på.

- Det er spild af ressourcer og et stort 
problem, som vi skal have gjort noget ved. 
Mange materialer bliver hentet fra andre 
biblioteker i kommunen, Det Kongelige 
Bibliotek og måske endda biblioteker i an-

dre byer. Når folk ikke henter det, de har 
bestilt, betyder det også, at andre lånere 
ikke kan låne materialet, siger borgmeste-
ren til Berlingske.

Carl Christian Ebbesen så gerne, at 
man pålægger de syndige lånere den ud-
gift, som det koster at skaffe materialerne 
frem, men ifølge Kulturstyrelsen vil det 
være i strid med biblioteksloven.

De københavnske biblioteker havde i 
2014 et udlån på i alt 3,3 millioner fordelt 
på alle materialetyper.

BIBLIOTEK Københavnerne er ikke bange 
for ny teknologi og har i dén grad taget 
godt imod bibliotekernes udvidelse af de-
res digitale samling af e-bøger.

Som Københavneravisen skrev i fe-
bruar-udgaven, blev eReolen - som er bib-
liotekernes digitale samling af e-bøger - i 
januar udvidet med 4000 nye titler af e-
bøger fra de store forlag og med flere popu-
lære forfattere. Det har medført, at grup-
pen af e-lånere i løbet af årets to første 

måneder er steget med 69 procent, mens 
de digitale udlån er øget med 60 procent. 

- Det er vigtigt, at bibliotekerne har øje 
for københavnernes ønsker. Derfor glæder 
det mig, at vi har ramt plet i forhold til 
den store og voksende gruppe af biblioteks-
brugere, der efterspørger e-bøger. eReolen 
er et glimrende supplement til det almin-
delige udlån af fysiske bøger, siger kultur- 
og fritidsborgmester Carl Christian Ebbe-
sen (DF).

KØBENHAVNSKE LÅNERE 
SLØSER MED AFHENTNING

UDLÅN AF E-BØGER 

HITTEROMTALE ”Man skal ikke vente på 
at få tingene foræret på et sølv-
fad, for det kommer ikke. Foræl-
dre til børn med et høretab skal 
forstå, at det er deres ressourcer, 
der skal få barnet igennem.”

Sådan siger Mette Bau, der er 
mor til Lova, forfatter og jour-
nalist. Hun tager læseren med 
igennem de emner, der presser 
sig på, når barnet har fået kon-
stateret et høretab: sorg og krise, 
de udfordrende relationer og for-
budte følelser, institutionsvalg, 
sproglig udvikling, netværk og 
viden, det at blive rollemodel og 
være en del af systemet. Udover 
inspiration, viden og gode råd 
giver bogen, den første af sin 
art, andre forældre tro og håb i 
forhold til fremtiden samt mu-
lighed for at reflektere over de 
valg, de skal træffe for deres 
barn. Pårørende, pædagoger og 
andre fagfolk omkring barnet 
har også glæde af fortællingen, 

som ender godt. Lova kan høre 
og går i almindelig skole. 

Fra det virkelige liv
Bogen tager udgangspunkt i for-
fatterens egne oplevelser og er 
suppleret med relevante fagper-
soners perspektiver. I bogen er 
der adgang til seks videoer med 
andre familier. 

Mette Bau, født 1975, er selv-
stændig journalist og mor til tre 
børn 

Hun beskæftiger sig med 
journalistik, kommunikation 
og PR inden for områder som 
sundhed, hørelse, børn og unge. 
Siden 2006 har hun holdt flere 
foredrag og oplæg om børn og 
høretab.

Til daglig bor hun i Søborg 
med børnene Linus, 13 år, Lova 
9 år og Lui 6 år. Linus og Lui 
er normalthørende og Lova har 
cochlear-implantater.



ANMELDELSE Benny Holst er noget så 
godt gammeldags som en syngende 
fortæller. En københavnerpoet og 
gårdkvidre med skæve tænder, en ba-
jer i hånd og mange ord i mund. Et 
sjældent syn blandt musikere i dag, 
hvor versefødderne er sparsomme 
og indholdet som oftest til at overse. 
Benny Holst voksede op i en arbejder-
karré på Frederiksberg under krigen, 
og i 60erne fik han fløjlsbukser, krøllet 
skjorte, halvlangt garn og smøg i kæft. 
Ligesom alle de andre drenge fra den 
progressive tid. Sebastian, Kim Larsen, 
Erik Skaløe, Stig Møller, Niels Skousen, 
Peter Ingemann og 
TømrerClaus. 

Nu er det Benny 
Holsts tur til at blive 
hyldet i noget så for-
nemt som en autori-
seret portrætbog kal-
det Rejsende i musik, 
hvor hovedpersonen 
selv har samarbejdet 
med citater foruden 
med kassevis af artikler, scrapbøger, 
udklip og lydoptagelser. Forfatteren er 
Espen Strunk, som tidligere har skre-
vet en biografi om drukpoeten Jan 
Toftlund og ellers er kendt som rock-
skribent for musikmagasinet Gaffa. 

Faktisk fandt jeg i sin tid Espen 
Strunks skriverier så interessante, at 
jeg bogmærkede hans artikeloversigt 
på Gaffa.dk, så jeg slap for at gå ind 
på hovedsiden, men udelukkende fik 
adgang til Espen Strunks anmeldelser 

og interviews. Det var alligevel ham 
af Gaffas skribenter, som skrev om de 
mest interessante rocknavne på den 
internationale såvel som den danske 
scene.

Denne gang har han begået et im-
ponerende detaljerigt værk. Efter en 
noget tung indledning, hvor vi læ-
ser om Benny Holsts bedsteforældre 
og om hans opvækst i en 2-værelses 
på Philip Schous Vej blandet med ud-
drag af sangtekster, anekdoter og ab-
rupte Benny Holst-citater, befinder vi 
os snart i 60erne, hvor sangeren mar-
kerer sig i det københavnske med sin 

guitar i Folk Club of 
Denmark i Dahle-
rupsgade. Den ame-
rikanske folkemusik 
med koryfæer som 
Peter, Paul & Mary, 
Mississippi John Hurt 
og Woody Guthrie 
blev snart afløst af 
Love-In’s i Kongens 
Have, hvor 100 hip-

pier skabte overskrifter landet over 
med LSD, sprøjter og syret pigtråd. 

“Godt 100 provoer, hippies, og andre 
der er faldet i den grøft, at narkoti-
ske stimulanser er det eneste sagliggø-
rende,” lød det i Land og Folk. Benny 
Holst foretrak en bajer.  

Og da hippierne efter et øjeblik 
drømte sig langt væk, overtog de røde 
med en politisk dagsorden. Benny 
Holst var allerede kendt som Povl Dis-
sings kompagnon, men med sin gang 

omkring tidsskriftet politisk revy og 
den marxistiske poet Jesper Jensen, fik 
Benny Holst slået sit navn fast med 
pladerne Den første maj og Europa-
sange. Sidstnævnte som en del af pro-
duktionskollektivet Agitpop sammen 
med Arne Würgler.

Sangene er en hyldest til livet, so-
cialrealistiske fortællinger om dran-
kere på Vesterbro, om frugthandlere 
og porno-Leo. De er også en kritik af 
kapitalismens fremmedgørelse, af pla-
stikbands og elitens triumf med EU. 
Han spillede på politiske festivaler i 
Danmark, i DDR og på Cuba. Snart tog 
han med Tvind til det fjerneste østen.

Vi læser os fra de politisk-røde, 
vi-boller-med-hvem-vi-vil-70’ere til 
Schlüters fattig-80’ere, hvor politiske 
sangere blev passé, og siden da har 
måttet ernære sig i sidegadebarer på 
supplerende dagpenge, hvis de da ikke 
- som Benny Holst - får hovedrollen 
som John Mogensen i et af 80ernes 
mest populære musikteaterforestil-
linger Så Længe Mit Hjerte Slår.

Bogen giver indsigt, men man kan 
dårligt kapere alle de informationer, 
til tider går siderne lidt i tomgang 
med lange uredigerede citater og en 
mangel på overordnet storyline. Den 
kunne med fordel være kortere og 
mere elegant skrevet, men kritikken 
forbeholdt er der mange fede passager 
som den om hans intellektuelle kone, 
der er med til at afsløre, at Forsva-
rets Efterretningstjeneste hemmeligt 
havde aflyttet telegraflinjer til og fra 

Købmagergade Postkontor ved hjælp 
af en aflytningscentral under Køben-
havns Asiatiske Institut i Kejsergade, 
også kaldet Kejsergadesagen. Vi læser 
også anekdoten, om dengang Benny 
Holst mødte Dan Turèll på værtshu-
set Alleenberg, også kaldet Psykopa-
ten, og hældte en porter i hans saxo-
fon, som Onkel Danny alligevel ikke 
kunne spille på. Vi får et solidt billede 
af ikke bare Benny Holst, men i sær-
ligt den musikalske periode fra 60erne 
og den politiske periode i 70erne, hvor 
kræfter forsøgte at indføre socialisme 
her til lands.

Benny Holst er blevet et stykke 
uomgængeligt københavnerkultur, 
og man skylder sig selv at dykke ned 
i hans veje gennem gårde og gader. For 
eksempel med denne bog.

Espen Strunk

Rejsende i musik 

- En bog om Benny Holst

Sidetal - 304  

Pris - 298 kr.

Forlag - Politisk Revy

Portrætbog hylder landskendt 
københavnersanger

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

26 	 APRIL	2015	ÅRGANG	10NYHEDER		|		OMTALE 	|		PRESSEBYENS BØGER

GODT 100 PROVOER, HIP-
PIES, OG ANDRE DER ER 
FALDET I DEN GRØFT, AT 
NARKOTISKE STIMULAN-
SER ER DET ENESTE SAG-
LIGGØRENDE,
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Preben Harris

Teater til tiden

310 sider, 279,85 kr.

Gyldendal

ANMELDELSE Preben Harris 
har lige rundet 80 år, men er 
fortsat aktiv på mange fron-
ter. Han har efter sine mange 
år som teaterleder skabt sig 
en ny karriere som skuespil-
ler og har også taget sig tid 
til at skrive sine erindringer, 
der tegner skarpe billeder af 
dansk og ikke mindst køben-
havnsk teater, af ham selv og 
den tid, han har oplevet. Sam-
menlagt bliver det til 60 år i 
branchen.

Seneste har han sammen 
med sin kloge og kærlige 
kone og kollega Bende Har-
ris optrådt i forestillingen 
”Kosmos”, og ved juletid er 
de igen sammen på scenen i 
”Nøddebro Præstegaard” på 
Folketeatret i Nørregade. Et 
ukueligt par.

Gyldendal har netop ud-
sendt fortsættelsen af ”Min 
søn gøgler, sørgeligt”, hvor 
han fortæller om sin fars 
forfærdelse, da det går op for 
ham, at sønnen vil til scenen 
og ikke overtage hans firma 
for tandproteser. 

Nu foreligger 2. akt – un-
derholdende læsning, megen 
viden, glimrende illustratio-
ner. ”Teater til tiden” læg-
ger hovedvægten på Preben 
Harris’ 30 år som direktør for 
Folketeatret, hvor han både 
udbyggede det med scenerne 
Hippodromen og Snorelof-
tet, og cementerede det som 
et engageret og folkeligt tea-
ter. Ny dramatik, der gerne 
måtte afspejle tiden og have 
politisk bid, blev kombineret 
med succeser som ”Nøddebo 
Præstegård” og ”Skatteøen”, 
der trak fulde huse. Samti-
dig var Harris dybt engage-
ret i det politiske spil om det 
storkøbenhavnske teater.

Bogen fortæller også, 
hvordan han i Svaneke – han 
har bornholmske aner – op-
rettede kulturcentret Sva-

nekegården, der året rundt 
tiltrækker de største navne 
indenfor billedkunst, litte-
ratur, teater og opera og gi-
ver såvel bornholmerne som 
øens gæster furglemmelige 
oplevelser. Som et ægte mul-
timediemenneske sagde han 
tak og sprang til, da Won-
derfestiwall, den store born-
holmske musikfestival på 
Hammershus, der tiltrækker 
tusindvis af unge, bad ham 
om at medvirke i en rekla-
mefilm.

Preben Harris vil noget 
med teatret, derfor har han 
også gjort en indsats for gen-
nem skuespilkunst og rejs-
ning af en mindesten at 
hædre Dr. Dampe, den kø-
benhavnske tænker og oprø-
rer, der blev arresteret af det 
hemmelige politi i 1800-tallet 
og deporteret til Christiansø, 
hvor man stadig kan besøge 
hans celle i det tidligere ar-
resthus.

”Jeg ønsker mig et glad 
tæppefald!” lyder den afslut-
tende sætning. Javist, den vej 
skal vi alle, men der vil blive 
mange fremkaldelser inden 
da. Dansk, københavnsk og 
bornholmsk kulturliv havde 
været fattigere uden denne 
dynamo.

Byens største
teaterdirektør
kaster masken

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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OMTALE To af forårets bøger, som for-
ventes at blive købt og nydt af mange 
er ”Celestine” og ”Ikke den slags pige”. 
Den første er rettet til den kræsne 
unge læser. Den anden er skabt af en 
skabet pige til piger, der skal væk fra 
fjernsynet og bruge hjernen.

Olga Ravn er datter af sangeren 
Anne Dorte Michelsen og billed-
kunstner Peter Ravn og opvokset i det 
københavnske boheme liv. Lena Dun-
ham stammer fra et jødisk kunstne-
risk miljø i New York. De er begge to 
fra 1986 og formidler tanker om va-
destedet mellem ung og voksen. Olga 
Ravn har gået på forfatterskolen og 

Lena Dunham på skrivecollege. Her-
efter holder de fælles træk op.

Overmedicineret barn 
Lena Dunham er kendt som seriefor-
fatter på blandt andet tv-serien Girls. 
En komedie som nogle synes er over-
spillet og underlødig, mens andre 
finder den hysterisk sjov og ramt på 
kornet. Her spiller hun en karikeret 
kikset bydingse.

Bogen er bekendelseslitteratur i 
sin mest rå form. At kalde det ure-
digeret er måske uforskammet, men 
det vælter ud, som nutidssprog gør, 
af munden og på nettet. Hun blotter 

sig som det forsømte barn, hun har 
været. Forældrene, der prøve at løse, 
at de havde fået et svært barn ved at 
overmedicinere hende i en tidlig al-
der og sende hende til psykolog i en 
uendelighed. Den lille Lena ønsker 
at dette betalte kommunikations-
led mellem forældre og barn bliver 
hendes egen mor. Det sørgelige er, at 
Dunham tager skylden for sin van-
vittige opførsel og retter ingen skyts 
mod opvæksten. 

Bekendelsesdagbog
Dunham sparer ikke sit hele sikkert 
hungrende publikum for detaljer 

om sit sexliv, medicinsituation, slan-
kekure og generelle angst for alt fra 
døden til at binde sine snørebånd. Det 
er sovset ind i selvironi, men det kræ-
ver alligevel stærke nerver. Hvis man 
supplerer med en Googlesøgning på 
billeder, ser man et menneske, der 
trænger til kærlighed og opmærk-
somhed. Og måske at komme ud af 
byen og lave snobrød, for hun må nø-
jes med at klæbe sig fast på sin mors 
overleverede minder om snobrød.

Bogen er sund læsning for foræl-
dre, der skal mindes om, at deres børn 
ikke er så forfærdelige. Og læsning 
for piger, der trænger til at forstå, at 

BØGER 
FRA BOHEME BØRN



Olga Ravn 

Celestine

Gyldendal 

166 sider 199,95 kr.

STOR DAG FOR
SMÅ FORLAG
OG LÆSERNE

BOGDAG København får med Lille 
Bogdag d. 17.-18. april endnu et ar-
rangement dedikeret til bøgerne - 
eller nærmere bestemt til de små 
forlag.

Tænk de mindre forlags svar 
på Bogforum og flyt hele molevit-
ten til Dome of Visions foran Den 
Sorte Diamant. Tilsæt så en enkelt 
øl eller to, samt forhåbentlig en 
høj forårssol, og du har Lille Bog-
dag. Her kan bogelskere og nysger-
rige møde de fleste af Danmarks 
mindre, uafhængige skønlitterære 
forlag, købe bøger og høre oplæs-
ninger og samtaler med bøgernes 
bagmænd – både forfattere, forlæg-
gere og oversættere.

Gruppen bag initiativet er Erik 
Schiertz, Lea Fløe Christensen, Lars 
Emil Foder, Karen Elsebeth Jensen, 
Martin Voola og Chrisel Sunesen, 
der alle er enten litteraturformid-
lere, -udgivere eller -undervisere. 
De er vilde med skønlitteratur og 
håber, at Lille Bogdag, udover at 
blive en hyggelig bog-komsammen, 

også giver landets små forlag mulig-
hed for at nå ud til læserne.

”Vores fokus til Lille Bogdag er 
alle de mindre forlag, som vi har 
set poppe op de senere år. Dem bli-
ver der flere af, nok fordi betingel-
serne for at udgive bøger i mindre 
oplag er blevet bedre. Men i og med, 
at de er så små, står de med nogle 
fælles udfordringer med at nå ud 
til køberne. De ikke har samme 
PR-maskineri som de store forlag,” 
forklarer Erik Schiertz, der selv er 
redaktør på Forlaget Kronstork, til 
Bogmarkedet.

”Derfor synes vi, at dette initia-
tiv er en skidegod idé, og vi fornem-
mer da også, at Lille Bogdag er no-
get, man glæder sig til i branchen.” 

Planen er, at Lille Bogdag bliver 
et årligt arrangement. For at man 
som forlag kan deltage er kriteri-
erne, at man er baseret i Danmark, 
udgiver skønlitteratur og ikke er 
ejet af en koncern.

kbh
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selvom at Girls-forfatteren har roller og 
penge, så bor der en person på selvmor-
dets rand inde i og det er ikke værd at 
stræbe efter at blive stjerne.

Spøgelsespoesi
Olga Ravn har skrevet en lille fin 
bog. Den kvindelige hovedperson 
sidder fast i et ungdomsforhold, 
der ikke udvikler sig. Det er holdt 
op med at være sjovt at være fulde 
og det er blevet hverdag at sove 
sammen, hvad gør man så? Bogen 
skildrer to kærlighedshistorier: For-
tidens Celestine, hvis forelskelse ko-
stede hende livet og aldrig fik foldet 
sig ud. Og det nutidige forhold, der 
drives frem af manglende vilje til at 
bryde det og prøve noget nyt.

I et umotiveret anfald af trang til 
at tage sig af nogen, ønsker hoved-
personen at lade sig belejre af spø-
gelset Celestine. Således splittet eller 
dobbelt, det er svært at sige, tager 
hun ud af byen for at arbejde på en 
efterskole. Virkeligheden og spøgel-
set glider sammen i en evig døs, der 
siver gennem bogen. 

Olga Ravn løfter en lille histo-
rie med sit forbilledlige billedlige 
dansk. For eksempel beskriver hun 
med ynde den borgerlige blomster-
busk rododendron:

”De store buske bærer de små 
blomster som brocher eller endnu 
ubagte boller, som solen pensler igen 
og igen med sit æg.”. 

Teksten byder på mange små 
sproglige belønninger.

Pizza uden bund
Celestine er en bog af en ordelsker til 
alle de andre, der nyder ord. I fortællin-
gen beskriver hun, hvordan de rastløse 
timer skal give mening på efterskolens 
bibliotek: ”...på det trange bibliotek 
lukker de bogklædte vægge sig om mig 
som et par svedige klistrede, men dog 
omsorgsfulde hænder”. 

Betegnelsen roman er en lige lovlig 
ubeskyttet varebetegnelse. Den unge 
forfatter bag denne ”roman”, kan vokse 
bog for bog og ende med at få greb 
om fortælleteknik og at oparbejde en 
handling og en forløsning. Så hun skal 
læses som et sprogfrø som Gyldendal 
vil lade gro og blomstre med tiden.

Olga Ravn lider dog af det problem, 
der sært nok ikke arbejdes med på den 
eneste danske forfatterskole, rytmen i 
sætningen, afsnittet og hele historien. 
Celestine savner sans for rytme. Poesi 
uden rytme er som pizza uden bund. 

Lena Dunham

Ikke den slags pige

C&K Forlag 

319 sider 199,95 kr.



ANMELDELSE Gå en tur gennem Store 
Kongensgade og gør holdt ved num-
mer 40 ved Informations Kiosk. For 
70 år siden stod der ”Fædrelandet” på 
facaden. De danske nazisters dagblad 
holdt til i denne ejendom, en sølle 
sprøjte, gennemsyret af had og hetz. 
Den 5. maj 1945 og i de følgende dage 
blev huset erobret med våbenmagt 
af frihedskæmpere, og Børge Outze 
kunne rykke ind med sin stab. Et vig-
tigt kapitel i beretningen om besæt-
telsen og befrielsen, som nu genopfri-
skes ved udgivelsen af ”Journalisten, 
der snød Gestapo”.

I grunden er det ejendommeligt, 
at legenden aldrig er blevet filmati-
seret, for dette dramatiske kapitel af 
Danmarks historie rummer al den 
spænding, man kan forlange. Vi fa-
scineres af sabotører (”Flammen og 
Citronen”), og deres indsats skal ikke 
underkendes, men den illegale presse 
havde afgørende betydning for såvel 
modstandsbevægelsen som folke-
stemningen i en tid med pressecen-
sur og propaganda.

Ægte journalist
Børge Outze (1912-1980) var det, man 
kalder en journalist af den gamle 
skole, der startede med et hektogra-
feret skoleblad og fortsatte i en alder 
af 18 år som elev på Fyns Venstre-
blad. Dengang lærte man faget på den 
sjove og hårde måde ved at skrive i 
avisen, ikke gennem fiktive opgaver 
på en halvakademiseret læreanstalt.

Da 2. verdenskrig ramte Danmark, 
var Børge Outze anerkendt politire-

porter på Nationaltidende med høj 
gage, bil og parkeringsplads. Som si-
debeskæftigelse var han redaktør af 
Politibladet, så han havde de bedst 
tænkelige kilder.

Outze begyndte i 1943 at skrive 
informationsbreve, først til betroede 
folk på bladet, derefter til en stadig 
større kreds af vigtige modtagere, der 
havde brug for detaljerede oplysnin-
ger af en art, der ikke måtte bringes 
i den egentlige presse. Et farligt ar-
bejde, alene listen over abonnenter 
kunne i tyskernes hænder bruges 
til at optrævle det illegale Danmark. 
Kong Christian X havde abonnement-
snummer 100. Også han ville infor-
meres.

Under jorden
Først skrev Outze med gennemslags-
papir, men efterhånden blev det nød-
vendigt med illegale duplikatorer, op-
laget steg – det gjorde risikoen også. 
Han måtte gå under jorden og turde 
ikke besøge sin kone Ruth og deres 
børn i villaen på Amager Strandvej. 
Den 14. oktober 1944 blev han så ta-
get af Gestapo, lagt i håndjern og 
ført til Shellhuset. Begejstret telegra-
ferede tyskerne til Berlin, at den ille-
gale nyhedstjeneste var knust en gang 
for alle. Men situationen var forudset, 
og nye kræfter stod parat til at vide-
reføre det nødvendige arbejde, nyhe-
derne blev smuglet til Sverige og Lon-
don og var med til at dokumentere, 
at modstandsbevægelsen var aktiv. 

Outze prøvede at snakke sig ud af 
det og gav nogle adresser, der ledte 

tyskerne på vildspor, men han blev 
ikke mishandlet som så mange andre 
fanger. Tværtimod var chefen for det 
tyske sikkerhedspoliti Otto Bovensi-
epen interesseret i at tale med ham 
på tomandshånd, de førte en egent-
lig diskussion i en galgenhumoristisk 
tone, og senere ønskede Gestapoche-
fen Karl Heinz Hoffmann at få hans 
mund på gled uden at torturere ham.

Den hemmelige plan
Mens han sad i enecelle i Vestre Fæng-
sel udtænkte Outze en utrolig plan. 
Han bildte Hoffmann og Bovensiepen 
ind, at der fandtes en hemmelig af-
tale mellem Sovjetunionen og Vest-
magterne om opdelingen af Europa, 
og at Churchill havde ”solgt” Skandi-
navien til russerne. Tyskerne håbede 
at kunne så splittelse mellem de al-
lierede, og Børge Outze foreslog så, 
at de skulle sende ham til Moskva 
som hemmelig agent. Den hoppede 
tyskerne på! De lod ham flygte til 
Sverige, hvor han trådte i kontakt 
med en dansktalende engelsk efter-
retningsmand, der opfordrede ham 
til at fylde tyskerne med misinfor-
mation. Fra Stockholm fortsatte han 
modstandskampen med sine egne 
midler.

Og det blev forår, tyskerne kapitu-
lerede 4. maj 1945, Outze tog hjem, 
blev genforenet med sin familie og 
startede et dagblad, der var uafhæn-
gigt af partipolitiske og økonomiske 
interesser, og Information eksisterer 
stadig med domicil i Store Kongens-
gade. Han skrev over 5.000 ledende 

artikler under mærket ”o” og blev en 
af de mest citerede stemmer i dansk 
presse.

For den, der skriver disse linjer, 
er det en særlig ære at kunne omtale 
Børge Outze, det frie ords helt og min 
inspirerende og gemytlige chef, da jeg 
for mange år siden arbejdede på In-
formation. Denne artikel kan kun 
give sporadiske glimt af hans mod og 
mandshjerte og den betydning, han 
havde for såvel det illegale som det 
senere legale Information. En histo-
risk skikkelse, hvis eftermæle aldrig 
må gå i glemmebogen, og som det er 
særlig relevant at læse netop nu, hvor 
75 års dagen for besættelsen og 70 års 
dagen for befrielsen markeres og gen-
opfriskes. Lad os få den uforfalskede 
film om Børge Outze.

BØRGE OUTZE

Det frie ords helt
fortjener en film

TESKT JACOB LUDVIGSEN

Erik Lund og Jakob Nielsen

Journalisten der snød Gestapo

Historien om Børge Outze 

og den illegale presse

338 sider, 199,95 kr.
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KLIMAFLOD I 
MIDDELALDERBYEN

REKREATIV SKYBRUDSSIKRING
Sankt Annæ Plads er ikke til kende lige nu. De grønne 
områder er hegnet ind til byggeplads og gravemaski-
nerne er i gang. Når pladsen åbner igen, bliver det med 
mere grønt og bredere fortove til glæde for bylivet. 
Men der kommer også styr på regnvandet. Sankt 
Annæ Plads ligger nemlig lavere end omgivelserne. 
Og livskvalitet i byen handler i dag også om at slippe 
godt af med skybrudsvandet, efterhånden som klimaet 
ændrer sig. 

Under hele pladsen bliver der lagt store, underjordiske 
rør, som kan lede regnvandet e� ektivt ud i havnen. Den 
nye plads bliver anlagt i en skålform. Så kan det grønne 
midterareal fungere som ”klimafl od”, når regnen er 
ekstrem. Projektet er dimensioneret til det, man kalder 
100-årsregn. Det betyder, at området bliver beskyttet 
mod langt de fl este skybrud i fremtiden. Det er godt for 
de historiske huse – selvom der aldrig kan udstedes en 
fuldstændig garanti mod vand i kældrene. 

KØBENHAVN BLIVER SIKRET MOD VEJRET
Der er planlagt mere end 300 projekter i København, 
som skal sikre borgere og bygninger mod vådere vejr. 
Skybrudssikringen af Sankt Annæ Plads er et af de første 
og store af slagsen. Regnvandet bliver i fremtiden ledt 
uden om de gamle kloakker i sine egne rør. Og når 
regnvandsrørene ikke slår til, kan det nye design af de 
grønne haverum samle og forsinke en halv million liter 
vand. Faktisk samler Sankt Annæ Plads skybrudsvand 
op helt fra Store Kongensgadeområdet og sørger for, 
at det ender i havnen. Derfor kan byen glæde sig til det 
nye projekt. Ombygningen og klimasikringen sker i et 
samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR og 
Realdania med hjælp fra en række private donorer. 

EN GRØN PLADS MED NYE TRÆER
Ud over den avancerede klimasikring, kommer ombyg-
ningen til at forstærke oplevelsen af den historiske og 
symmetriske, grønne plads. 

Når byggearbejdet er ved at være færdigt, bliver der 
plantet to rækker nye træer hele vejen fra Amaliegade 
og ned til Kvæsthusgade. I det hele taget får Sankt Annæ 
Plads i fremtiden lov til at strække sig helt ud til havnen. 
Det grønne kommer ud og møder det blå. Fire haverum 
bliver indrettet, så der er plads til forskellige former for 
stille ophold. Blandt andet takket være blomster bede, 
Københavnerbænke og de nye siddepladser på kanterne 
langs nedsænkningen mellem træerne. 

Realdania By bygger på Sankt Annæ Plads og Kvæshusmolen og renoverer samtidig også Kvæsthusgade og den yderste del af Nyhavn. 
Sankt Annæ Plads bliver ombygget med fokus på bedre byliv, bedre trafi khåndtering, mere grønt og e� ektiv klimasikring. Sankt Annæ 
området ligger lavt og er udsat for oversvømmelser. I fremtiden får pladsen skålform, så den kan samle og lede millioner af liter 
skybrudsvand ud i havnen. Som en klimafl od – midt i Middelalderbyen.

Den store skalamodel viser, hvordan hele området bliver i 
fremtiden. Se den i Skuespilhusets foyer.

Læs mere på

www.kvæsthusprojektet.dk

SE MODELLEN

Foto: Søren Svendsen.

Pladsen får skålform. Fra facade til facade. 
Forsænkningen i midten giver siddepladser og 
større intimitet og kan fungere som klimafl od, 
når der er skybrud. 
Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Skybrudsprojektet håndterer 
regnvand fra et opland på 18 ha. 

Illustration: 
Schønherr landskabsarkitekter.

”Den nye Sankt Annæ Plads bliver 
designet som en grøn skål. 

Til hverdag kan vi nyde de nye 
grønne rum. Ved ekstrem nedbør 

kan vi glæde os over, at vandet 
ender i havnen og ikke i kældrene.” 


