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Dorthe Mathiesen og Søren Markers

KBNHVN - Hello Copenhagen

People’s Press

139 sider, 250 kr.

ANMELDELSE De fleste bøger om Kø-
benhavns attraktioner er illustreret 
med fotografier. Flotte panoramaer 
med alle de seværdigheder, som vi 
gerne vil vise frem.

Grafikeren Dorthe Mathiesen og 
forfatteren Søren Markers går helt 
nye veje i en delikat kombination af 
pastelfarvede og plakatagtige bille-
der og tekst på dansk og engelsk med 
detaljerig indsigt. At der er tale om 
en anderledes guide understreges af, 
at vokalerne er fjernet i bynavnet, og 
valget af lokaliteter afviger fra den 
klassiske tur til Rundetårn, Amali-
enborg og Den lille Havfrue. Meget 
forfriskende.

Christianshavn med Vor Frelsers 
Kirke og det spir, som man skal være 
luftstærk for at bestige, får sammen 
med Langebro med dens brovagt lov 
at indlede rundturen, der fører os til 
Indre By med Botanisk Haves store 
væksthuse og Tivoli med hovedind-
gangen, Nimb og ballongyngerne. 
Hele historien om Georg Carstensen, 
der i 1843 anlagde forlystelseshaven 
uden for voldene, genfortælles med 

godt humør, og for hver bydel brin-
ges et gadekort, så man kan orientere 
sig om de enkelte attraktioners belig-
genhed.

Fortryllende formsprog
Dorthe Mathiesen koncentrerer sig 
om bygningernes formsprog og træk-
ker linjerne op, så man for eksempel 
ser Zoologisk Haves tårn og Arne Ja-
cobsens livreddertårn på Bellevue på 
en overraskende måde. Mennesker 
optræder ikke, men der er fugle og 
et enkelt fly i luften.

Selv Frederiksbergs rådhustårn fra 
midten af 1900-tallet, der fik tidens 
skarpeste kritiker, Kai Friis Møller, 
til at undre sig over, at man havde 
anbragt en iskagebod på toppen, får 
nyt liv i Dorthe Mathiesens rene, men 
også varme streg. Københavns rådhu-
stårn er derimod ikke med blandt de 
knap 20 visuelle overraskelser, og det 
opfattes som et bevidst fravalg - det 
er derimod den gamle skydebane på 
Vesterbro med det kuriøse indgangs-
parti. Østerbro er repræsenteret med 
”Suppeterrinen”, kiosken på Triang-

len, Nørrebro symboliseres af Dron-
ning Louises Bro. Dragør hyldes med 
en stiliseret profil af det karakteristi-
ske lodstårn på havnen

Kender byen
Søren Markers kender byen indefra, 
det viste han også i den morsomme 
roman ”Thorvaldsens testamente” 
(2015), og selv om man altid kan blive 
pernitten og påpege nogle detaljer, er 
det lystig læsning og en nyfortolk-
ning af byhistorien. 

København vokser efter sigende 
med 1.000 borgere om måneden 
med behov for en introduktion som 
denne. Københavnere, der mener at 
vide ”det hele”, vil værdsætte fortæl-
lingen og placere den på kakkel- eller 
teaktræbordet.

For turister, der er her mere end 
48 krydstogt-timer, er KBHVN et in-
telligent supplement til almindelige 
guidebøger, og hvis man skulle være 
så heldig at få besøg af nære uden-
landske venner er det en oplagt vel-
komstgave. Intet hotel bør mangle et 
eksemplar.

TEKST JACOB LUDVIGSEN     

KBNHVN 
SET MED
FARVERIGE, 
FRISKE 
OG FRÆKKE 

ØJNE
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TEKST CAMILLE BLOMST

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE "Karensminde" er en 
dejlig titel, den refererer til navnet på 
den gård på Møn, som hovedpersonen 
Bjørks forældre, Karen og Jens, køber, 
da de vender tilbage til Danmark ef-
ter et halvt liv i Grønland. Det er ikke 
kun Karens minder, for minder er i det 
hele taget familieromanens tema og 
byggesten. De er almenmenneskelige 
og vedkommende for os alle sammen.

Bogen foregår i nutiden, men der 
er minder tilbage til Bjørk og hen-
des to søskendes barndom og foræl-
drenes afsked med Grønland. Roma-
nens skønhed er, at det geografiske og 
miljøerne er fortællingens krydderi, 
der lokker os til at vende side efter 
side. Men rammerne kan skrælles af 
og så skal du selv tænke ind i hjertet 
og overveje tematikkerne set ud fra 
dit eget liv.

Dagligdagens drilske dilemmaer 
Hvad ville du som mellemdatteren 
gøre, hvis din far kommer ud for et 
hændeligt uheld og mister førlighe-
den? Og din mor, der bare var flyttet 
hjem til Danmark for at nyde at være 
bedstemor, står langt ude på landet 
med en mand, der hverken kan gå el-
ler spise. 
Hvad ville du gøre, hvis dine foræl-
dre ville flytte tættere på dig? Må de 
det? Eller ville du hjælpe dem med at 
finde et sted i en afstand, der gjorde 
det tåleligt for dig og den familie, du 
har skabt?

Iben Mondrup tage spørgsmålene 
op uden svar eller fordomme. Hen-
des personer handler dejlig uforud-
sigeligt. 

Bjørk elsker sin far, hun vælger at 
forlade København og en kæreste, for 
begge dele er nok alligevel ikke det 
rigtige. Derefter flytter denne pige i 
tyverne tæt på sine forældre i et lille 
lejet hus et stillestående sted. Er det 
taknemlighed og kærlighed eller pas-
siv angst for at blive voksen?

Det må du selv bedømme. De men-
neskelige dialoger ligner dem, du ken-
der fra din hverdag, de udstiller ikke, 
men skildrer tonen mellem forældre 

og børn, mellem søskende, og lærer 
og elev i livets skole.

Som læser kan du reflektere over 
fortiden og hvad den har gjort ved 
dig og planlægge fremtiden. Budska-
bet er måske, at den ikke er så farlig 
og uforståelig som nogle tror.

Sproget er ligesom forsiden 
Den raspgyldne forside lover meget. 
Derfor er det rart at kunne videre-
give, at netop den stemning med den 
bladløse allé, den gennemgrå himmel 
og det strålende landskab er bogens 
grundtone.

Iben Mondrup er en kunstnerisk 
forfatter, hendes bog drives frem af 
sproget, der er så præcist og digterisk, 
at det er en fryd at se vores moders-
mål blive modelleret og poleret, så 
det stråler som guld linje efter linje. 

Hvis man godt kan lide Linn Ul-
mann, så er her en dansk bog med 
samme magiske sproglige kvaliteter, 
samme faderforkærlighed, samme 
passive aktivitet i handlingen fra ho-
vedpersonen. Det vil være tarveligt at 
komme ind på handlingen i bogen, 
for den er så enkel og spinkel, men 
lige som hos Ulmann, så fylder de 
tanker, som bogens fortælling ruller 
ud meget i læseren selv. At komme 
fra siderne over i kroppen på læse-
ren er romanens kunst. Når det sker, 
er bogen lykkedes. Dermed er Iben 
Mondrup i mål.

cb@kbhavis.dk

ANMELDELSE Hovedpersonen i Daniel 
Henriksens In absentia, en midald-
rende bogholder, er syg og har kun få 
måneder tilbage. Det ved hans kone 
Stine ikke, selv om han netop har fær-
diggjort sin egen kiste, som står gemt 
under en presenning i hans garage. 
Han elsker Stine højt og efter en god 
middag, hed sex osv. forlader han hu-
set for at tage på det kursus i team-
building, han har bildt Stine ind, at 
han skal på. 

I stedet kører han ud for at rydde 
op i sit liv. Han har forskellige men-
nesker, han vil hævne sig på, inden 
han skal herfra. Bl.a. en bankmand, 
som ikke ville give Stine og ham et bo-
liglån, derefter den kvindelige chef, 
som fyrede Stine fra den institution, 
hun arbejdede på og endelig den for-
sikringsmand, som ikke ville erstatte 
en totalskadet bil. 

Penge giver problemer
De tre bliver alle myrdet på forskellig 
vis, og efterfølgende stjæler bogholde-
ren deres penge, der skal bruges til, at 
Stine kan leve videre uden økonomi-
ske problemer, når han er død. Efter 
hvert drab skiller bogholderen sig af 
med sit tøj og anskaffer nyt, og hen 
bor på forskellige moteller, hvor han 
holder kontakten til Stine via telefon 
og sms. Han har dog nogle uhyggelige 
oplevelser, når han føler, at han opsø-
ges af de personer, han har myrdet. 
Det vil åbenbart først holde op, når de 
er begravet. På et tidspunkt mistæn-

ker Stine ham for at have en affære, og 
hun opsøger sin veninde Lene. 

Mens bogholderen er ude på sit 
hævntogt, kommer han på kant med 
en international forbryderorganisa-
tion, der vil have fat i hans penge. 
De holder til på en gård, hvor boghol-
deren bliver holdt fanget, indtil det 
lykkes ham at forårsage en kæmpe 
eksplosion, hvor hele gården bliver ra-
seret, men hvor han selv overlever og 
ender på hospitalet, og her kommer 
politiet og afhører ham. 

Umoralsk morskab
Nu mangler han bare at grave de 
mange penge, han nåede at skjule, op, 
så Stine kan få dem.

Det er en meget voldelig, men også 
en umoralsk, morsom og utraditionel 
spændingsbog.

jl@kbhavis.dk

 Iben Mondrup

"Karensminde"

Roman, Gyldendal

299 Kr. 311 sider 

Daniel Henriksen

In absentia

184 sider

Valeta

MONDRUP HAR 
GULD I MUND

BOGHOLDEREN
GØR RENT BORD
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TEKST JACOB LUDVIGSEN
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ANMELDELSE Mens vi venter på den 20. 
januar, når Donald J. Trump tiltræder 
som USA’s præsident, kan der være god 
grund til at undersøge, hvad han selv 
skrev inden valgkampen. Verdens mest 
magtfulde mand. Hvem er han? Hvad 
står han for?

Ret upåagtet udgav forlaget Hoved-
land hans bog for nogle måneder siden,  
da ingen gav ham en reel chance, og den 
er værd at læse, hvis man gider danne 
sig et indtryk af hans politiske visioner. 
Trump er ikke bare en politisk amatør 
med skærmtække, men en handlekraf-
tig pragmatiker, der tør lytte til det ame-
rikanske folk og tage kampen op med et 
korrupt politisk system, hvis man skal 
tro hans egne ord.

Trumps manifest om Amerika tager 
udgangspunkt i det amerikanske impe-
riums forfald. Byggematadoren påstår, 
at kapitalismen er løbet løbsk og har ef-
terladt et økonomisk ground zero, skabt 
af en kleptokratisk politisk elite og en 
kapitalisme, der har tromlet hen over 
middel- og arbejderklassen. Trump vil 
indføre en ”oplyst kapitalisme”, der byg-
ger på et kristent grundlag. Han vil tøjle 
storkapitalen, tvinge erhvervslivet til 
frugtbare investeringer, forhøje mind-

stelønnen, sænke skatterne på arbejde 
og trække sig ud af alverdens brænd-
punkter for atter at sætte ”America first”.

I Trumps eneste danske udgivelse, 
”Amerika på krykker”, viser Trump, 
hvordan han vil:
• Tøjle storkapitalen ved at fjerne skat-

tefordele og opsige problematiske han-
delsaftaler

• Fjerne særinteressernes kvælertag i 
Washington

• Frigøre USA fra Mellemøsten ved hjælp 
af en nationalt orienteret energipolitik

• Udskifte Obamas internationale dags-
orden men en genrejsning af USA som 
nationalstat

• Genopføre den amerikanske infrastruk-
tur med store anlægsprojekter

• Bekæmpe international terror
I stil med folkelige protestbevægel-

ser som Tea Party, UKIP og Dansk Fol-
keparti, er Trump bannerfører for en 
populistisk tradition, der styrkes af en 
international dagsorden indført af poli-
tiske eliter, og en økonomi, der er skæv-
vredet til fordel for storkapitalen.

Han svinger sig i en sproglig trapez, 
ikke uden en vis humor – ”man kan 
snart ikke købe en kontorclips uden at 
overtræde en lov”.

Blindt had til Trump er den politisk 
korrekte tankegang, men da han nu en-
gang er valgt (selv om Hillary Clinton 
fik flere stemmer), er det måske meget 
fornuftigt at danne sig en personlig me-
ning om den reformator, som vil ”make 
America great again”.  

jalu@kbhavis.dk

PRIS Kulturminister Bertel Haarder blev på BogForum kåret som Svikmøllens Yndlingsoffer 2016 – og det var da i sidste øjeblik, da han kort efter blev 
frataget sit embede som kulturminister. Komikeren Thomas Wivel holdt en humoristisk tale, og den altid slagfærdige politiker gav igen med samme mønt.

Donald J. Trump

Amerika på krykker 

– how to make America great again

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

222 sider – 149 kr. Forlaget Hovedland 

TRUMPS 
TRAPEZ

HAARDERS SIDSTE
EMBEDSHANDLING
FOTO TORBEN DRAGSBY
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TEKST JANNIK LUNN    FOTO TORBEN DRAGSBY

INTERVIEW Efter 42 år i politiet sprang Erik Hau-
ervig i 2012 ud som krimiforfatter med Det onde 
netværk, der havde kriminalassistent Bjørn Ag-
ger fra Station City i København som hovedper-
son. For kort tid siden udkom femte bind i serien, 
Uden hæmninger, som anmeldes andetsteds i 
dette nummer af Københavneravisen. 

I den anledning har vi interviewet Erik Hauer-
vig, der i 2013 holdt helt op som politimand, efter 
at han i seks år havde fungeret i et flexjob på grund 
af en arbejdsskade. ”Der skete det, at jeg en vinter-
dag i jagten på en tyv gled på et isglat fortov og 
fik et ledskred i skulderen. Jeg blev derefter flyttet 
fra et operativt job til administrativt arbejde, og 
den læge, som jeg havde kontakt med, fik sat mig 
i gang med at skrive en bog, så jeg anskaffede mig 
en pc på tilbud og skrev min første politiroman.”

I dine tidligere romaner har din kriminalassi-
stent Bjørn Agger en chef, som på politistationen 
bliver kaldt for Oberst Hackel, og så har man jo 
sit billede af ham. Er han kopieret efter en typisk 
politichef – eller har du direkte kendt én, som han 
er kopieret efter?

” Ja, han var min chef på Station City og var me-
get afholdt af personalet, men nu er han gået på 
pension. Det var ham, der sørgede for, at jeg blev 
politiets kontaktperson til Reden på Vesterbro, så 
der lærte jeg hele prostitutionsmiljøet at kende.”

Raketterne
Den nye afdeling Task Force One har den baggrund 
i en enhed fra det virkelige liv?

”Ja, mere eller mindre, og det er en afdeling, der 
beskæftiger sig med organiseret kriminalitet, og 
når Bjørn Agger søger her over, er det for at kunne 
beskæftige sig med rigtigt politiarbejde, og Agger 
er ikke én, der bare lader sig diktere. 

Jeg var selv tilknyttet en fast sikkerhedsafde-
ling, kaldet Raketterne, som er Kriminalpolitiets 
eftersøgningsafdeling. Her brugte vi ind imellem 
lidt ufine tricks. Hvis vi fx skulle hente én af de 
virkeligt hårde drenge i en lejlighed på femte sal, 
så ringede vi til vedkommende uden at præsentere 
os og sagde, at politiet var på vej, og så løb ved-
kommende selv ned og lige i armene på os, så vi 
slap for at skulle op på øverste etage.” 

Bjørn Agger har sine meddelere på Vesterbro. 
Havde I også nogen, som I lod i fred, når de lavede 
småkriminalitet, mod at I kunne hente oplysninger 
hos dem, som I ikke kunne få andre steder?

”Nej, jeg mener, at alle skal behandles lige, så 

vi holdt ikke hånden over nogen, og der var ikke 
tale om deciderede stikkere, derimod var der en 
gang imellem piger, der fortalte os noget, mod at 
vi så passede på dem.”

Mafiaen er i byen
I din seneste bog (uden hæmninger) bliver der 
solgt kokain på forskellige caféer i Storkøben-
havn. Tror du det i højere grad er tilfældet nu, 
hvor Pusherstreet er blevet ryddet?

”Der er altid blevet solgt kokain på værtshuse, 
men det, der sker i min sidste roman, er, at det bli-
ver bragt ind i landet med krydstogtsskibe, som fx 
Concordia, der forliste ud for Italien, og som vist 
havde 46 kilo kokain ombord. I Uden hæmninger 
bliver kokainen smuglet ud fra skibet sammen med 
affald, men om det sker i virkeligheden, det ved 
jeg ikke, men politiet burde måske undersøge det, 
for der er ikke tvivl om, at mafiaen har kastet sine 
øjne på Nordeuropa.”

Den meget usympatiske skibsreder, der optræ-
der i romanen, er han også kopieret efter en vir-
kelig person, eller er han sammensat af mange?

”Det er ikke én, man kan sætte navn på, så det 
er ren fiktion, men under min research besøgte 
jeg en kaptajn fra det danske krigsskib Absalon 
i hans hjem på Sjælland, og han fortalte mig om, 
hvordan der finder våbentransporter sted, og om 
hvordan skruppelløse skibsredere sejler fx kemisk 
affald ud på de store have, hvor de så dumper det.”

De indvandrergrupper, som afpresser caféer og 
restauranter ved at true dem til at betale beskyt-
telsespenge, er det noget, du selv har oplevet i din 
tid ved politiet?

”Nej, ikke direkte, men der har jo været en del 
om det i pressen i de senere år, så det finder givet-
vis sted, og så er det lidt ærgerligt, at der i dag er 
så få lokale politifolk på gaden.”

Politikollegerne er positive
Hvordan har reaktionen på dine bøger været fra 
politiets side?

”Jeg har udelukkende fået positive tilkende-
givelser fra både tidligere kolleger og fra nogle 
af lederne.”

Er der ting i opklaringsarbejdet, hvor du har 
mundkurv på, fordi metoderne ikke må røbes?

”Nej, her er der nok tale om en form for selv-
justits. Det er ikke min mening at hænge nogen 
ud. Jeg har haft 42 dejlige år i politiet, så det er 
ikke en falleret kriminalassistent, der har noget 
at sige tak for sidst for.”

Har du flere historier i ærmet med Bjørn Ag-
ger som hovedperson?

”Ja, jeg er i gang med at skrive næste bind, 
men hvornår det bliver færdigt, det ved jeg ikke 
endnu.”

Flere tidligere politimænd har skrevet en 
form for erindringer. Har du planer om det, el-
ler bruger du udelukkende dine erfaringer til at 
skrive fiktion?

”Ja, der kommer ikke nogen erindringer fra 
min side. I begyndelsen af min karriere var jeg 
i en periode bodyguard, hvor jeg hentede højt-
stående politikere i lufthavnen, og jeg fragtede 
ofte de små prinser til Krebs’ Skole på Østerbro, 
men det har jeg ikke tænkt mig at indvie andre 
i. Så mine oplevelser i politiet vil udelukkende 
blive brugt i fremtidige romaner, og nu synes 
jeg, at rygsækken er fyldt op,” slutter Erik Hau-
ervig, hvis første politiroman Det onde netværk 
om kort tid udkommer i Tyskland. 

jl@kbhavis.dk

KØBENHAVNSK POLITIMAND

VALGTE NYT LIV 
SOM KRIMIFORFATTER
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ANMELDELSE Den gennemgå-
ende hovedperson i Erik Hau-
ervigs politikrimier, Bjørn 
Agger, er i den nye bog Uden 
hæmninger kommet over i 
en nyoprettet afdeling Task 
Force One, der skal tage sig 
af organiseret kriminalitet.

Med det samme får grup-
pen travlt med at opklare 
forskellige sager, der ligner 
meget af den kriminalitet, 
som sker i dagens Danmark. 
Et overfald på en prostitue-
ret i Sydhavnen, et par kup 
mod pengeinstitutter med 
stort udbytte, hvor pengene 
skal bruges til at finansiere 
en kæde af caféer, der skal 
hedde Café Spar, Café Ruder, 
Café Klør og Café Hjerter. De 

skal placeres i Københavns 
brokvarterer, og her skal for-
uden mad og drikke sælges 
hash og kokain. 

Beskyttelsespenge
På samme tid er en indvan-
drergruppe i gang med at af-
presse caféer og restauranter, 
som skal tvinges til at betale 
beskyttelsespenge, hvis de vil 
undgå omfattende hærværk, 
og endelig har en italiensk 
mafiafamilie, Ndrangheta, 
udvidet deres aktiviteter til 
Danmark, da de er eftersøgt 
i hjemlandet efter drabet på 
en politiker. 

Alt dette sker samtidig 
med et stort anlagt EU-top-
møde i København, hvor der 

er brug for prostituerede, der 
skal kompromittere de del-
tagende politikere, så de er 
nemmere at afpresse. 

Kokain og kemisk affald
Endelig møder man skibsre-
deren Henrik Bork, hvis coa-
ster Klara Bork bliver kapret 
af somaliske pirater. Skibsre-
der Bork er en playboy, der 
mest opholder sig på sin pri-
vate havkrydser med unge 
smukke damer, mens han tje-
ner store penge på at fragte 
våben til forskellige krigsher-
rer og desuden bliver fyrste-
ligt betalt for at dumpe tøn-
der med kemisk affald i Det 
Indiske Ocean. 

Så der er opgaver nok for 

Task Force One, der desuden 
finder ud af, at kokainen til 
Nordeuropa smugles ind i 
Danmark på krydstogtskibe, 
hvor den afhentes sammen 
med skibenes affald. 

Med Uden hæmninger 
har Erik Hauervig skrevet en 
rigtig pageturner, og forfatte-
rens styrke er, at han som tid-
ligere kriminalassistent ken-
der miljøet til bunds, både i 
de kriminelle miljøer og in-
ternt hos politiet. Han er god 
til at dreje et plot, som virker 
realistisk. Det er en politiro-
man med koncentreret spæn-
ding på alle 300 sider. 

PRIS På BogForum gik årets 
debutantpris til den unge 
forfatter Niels Henning Falk 
Jensby for romanen Techno, 
der er udkommet på Gylden-
dal. I et efterfølgende inter-
view med vinderen fortalte 
han om sin roman, der er 
en stærk fortælling om dun-
kende technorytmer, kærlig-
hed, stoffer, natteliv og om 
smerte og sorg. Jensby, der er 
uddannet på forfatterskolen, 
har skrevet siden gymnasieti-
den og som et stort forbillede 
nævnte han den franske for-

fatter Georges Bataille, Det er 
en kompromisløs dannelses-
roman om retten til sin egen 
krop og om at udforske krop-
pens grænser, krydret med 
talrige seksuelle scener bl.a. 
på Amager Fælled. Debutant-
prisen gives til årets bedste 
skønlitterære debut og er på 
50.000 kr. Året før gik prisen 
til Morten Pape for romanen 
Planen, og af tidligere vindere 
kan bl.a. nævnes Yahya Has-
san og Erik Valeur.lut bedste 
danske romaner. Tilbage er 
kun at sige – læs den!         jl

TEKST JANNIK LUNN

Erik Hauervig

Uden hæmninger

Skriveforlaget

SPAR, RUDER, KLØR OG HJERTER
AKTUEL POLITIKRIMI MED RAMASJANG

BOGFORUMS DEBUTANTPRIS 
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BYENS BJØRN
ER GÅET I HI
JAN SONNERGAARD 1963-2016

MINDEORD Radiator-forfatteren 
Jan Sonnergaards varme hjerte 
var mere skrøbeligt end hans 
bohemeimage røbede. Den 21. 
november kunne hans forlag 
Gyldendal med ægte sorg med-
dele, at bulderbassens hjerte 
var holdt op med at slå på et 
arbejdsophold i Beograd.

Jan Sonnergaard var en 
festmand. Han holdt af at 
samle folk og elskede at slå 
ud med armen og betale for 
et mægtigt og uforglemme-
ligt gilde. Så snart der var 
en bogudgivelse, en rund 
fødselsdag eller en højtide-
lighed at fejre, kunne hans 
udvalgte gæster nyde hinan-
den og værtens gavmildhed. 
Festerne var fyldt med run-
gende latter og levende sam-
fundsdebat. 

Han var original og havde 
skabt en myte omkring sin 
forfatterfigur, hvor lange 
storbyrejser med udsøgt mad 
og vine var det ene element 
og hverdagen i en lille lejlig-
hed på ydre Nørrebro var den 
anden pol. 

Man mødte ham ofte i ga-
debilledet på vej mellem leve-
mands dagligdags indkøb af 
oste og vine og spændende 

møder med byens klogeste 
personligheder.

Han havde aldrig mere 
travlt end til på god af-
stand at råbe en an og lok-
kende kalde "Kom hen til Sø-
de-Jan" og så vidste man, at 
han gerne ville klappe en på 
ryggen og snakke. Bare man 
undlod at spørge om, han var 
i gang med en ny bog. Det 
hadede han. Svaret var ofte, 
at han var ude at gå for at 
glemme skriveriet. 

Derimod ville han gerne 
spørge til andres liv. Han 
havde en umættelig journali-
stisk nysgerrighed på menne-
sker, deres hverdag og vaner. 
Han gik altid lige til biddet. 
Er du gravid igen? Er du ble-
vet skilt? Har du fået et al-
mindeligt arbejde? 

Hans kontante og rå facon 
udsprang af medmenneske-
lig kærlighed. I sine bøger ud-
stråler han misantropi, men 
han interesserede sig inder-
ligt for sin race og samfundet. 

Forfatterhjernen fun-
gerede som en elefants og 
kunne uden tøven nærmest 
genoptage en indviklet sam-
tale, man havde afsluttet sid-

ste gang, man mødtes på ga-
den.  

Jan Sonnergaard og jeg 
startede som pennevenner i 
1998, men siden gik vi over til 
at have lange samtaler over 
fastnettelefonen. De sluttede 
altid med, at han ville aft-
vinge mig det løfte, at vi snart 
skulle spise bjørn sammen.

Sonnergaard havde smagt 
de særeste retter, med aldrig 
bjørnekød. Han fantaserede 
om en gryderet med bjørn, 
hele enebær og mørk øl, som 
jeg skulle invitere ham på.

Det indviklede ønske fik 
jeg aldrig indfriet. Til mit for-
svar skal siges, at jeg havde 
regnet med at muligheden 
forelå mindst 30 år frem. 

Jeg foreslår, kære Jan, at 
jeg realiserer det, når vi mø-
des i det næste liv, hvor jeg 
regner med, at du får skre-
vet de bøger, du ikke nåede 
denne gang. Så spiser vi rov-
dyr, genoptager gamle samta-
ler og planlægger nye fester. 
Indtil da må bøgene leve vi-
dere uden deres far.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Flemming Sø-
eborgs Dengang vi fik bil er 
et pragtfuldt billedværk om 
dengang, hvor bilen blev 
hver mands eje – nemlig i ti-
den lige efter Anden Verdens-
krig. I begyndelsen af 1940 var 
der så stor mangel på olie og 
benzin, at motorejerne stod i 
kø for at afmelde deres køre-
tøjer indtil videre for på den 
måde at spare vægtafgiften. 
På ét af bogens billeder står 
københavnere i en lang kø 
foran Politigården med deres 
afmonterede nummerplader. 

Da krigen så var slut, var 
det ikke ligetil at få en ny bil. 
Der var valutarestriktioner, 
og det krævede indkøbstilla-
delse at få lov til at anskaffe 
et køretøj. Men snart eksplo-
derede antallet af nye biler 
og i tiåret fra 1950 til 1960 
steg antallet af nye biler fra 
169.000 til 504.000, og siden 
er antallet steget så meget, at 
der i dag er omkring 2,3 mio 
motorkøretøjer i Danmark. 

Dengang vi fik bil er en 
kæmpe kavalkade af flotte 
billeder af alverdens biler fra 
dengang og frem. Der er bille-
der fra campingpladser, hvor 

bilisterne valfartede til, og 
en del fotografier viser fami-
lierne i vejkanten med cam-
pingbord, termokande med 
kaffe og madpakke, så alt i 
alt er der tale om en pragt-
fuld tur på Memory Boule-
vard med Folkevogne, Opel 
Rekord’er og Ford Taunus’er 
og Flemming Søeborg, der 
tidligere er forfatteren bag 
bøger om tog og sporvogne, 
har fået god hjælp fra forskel-
lige skribenter, der har stil-
let deres billedmateriale til 
rådighed.

jl@kbhavis.dk

Flemming Søeborg

Dengang vi fik bil

Minder fra bilens guldalder

Gennemillustreret i farver.

234 sider. Gyldendal

NOSTALGISK 
BILTUR 
RUNDT I DANMARK
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