
NYHEDER  |  OMTALE  |  PRESSEBYENS BØGER



18 	 FEBRUAR	2015	ÅRGANG	10NYHEDER		|		OMTALE 	|		PRESSEBYENS BØGER

Preben Wilhjelm

Man kan sagtens være bagklog

304 sider, 299 kr.

Lindhardt & Ringhof




















UNDERSØGELSE Københav-
nerne giver kommunens bib-
lioteker og kulturhuse topka-
rakterer i en ny undersøgelse 
fra Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen i København. Den vi-
ser, at 97 procent af brugerne 
af byens biblioteker og kul-
turhuse er tilfredse. Et tal, 
der er højere end i 2012.

Gode åbningstider, imøde-
kommende personale og fine 
fysiske lokaler er blandt de 
faktorer, som har afstedkom-
met den høje tilfredshed.

- Jeg er meget glad for, at 
tilfredsheden er så høj blandt 
københavnerne. Det bekræf-
ter mig i, at vi gør noget rig-
tigt, og at vi lytter til køben-
havnernes behov og ønsker, 
mener kulturborgmester 
Carl Christian Ebbesen (DF).

Kultur- og fritidsborgme-
steren stræber efter at gøre 
tilbuddene endnu mere at-
traktive, så flere københav-
nerne vil gøre brug af kom-
munens mange biblioteker 
og kulturhuse.

- De positive tal får mig 
ikke til at hvile på laurbær-
rene. Vi har netop vedtaget en 
ny biblioteksplan, der over de 
næste fire år skal give endnu 
bedre åbningstider, digitale 
selvbetjeningsløsninger samt 
flere e-bøger og kulturelle 
arrangementer, siger kultur-
borgmesteren.

Undersøgelsen omfatter 
8476 brugere over 13 år af i alt 
71 kommunale institutioner.

lp

KØBENHAVNERNE 
ER TILFREDSE MED 
BIBLIOTEKER

OMTALE Forleden rundede 
Preben Wilhjelm 80 år, men 
hukommelsen og den skarpe 
analyse af fortid og nutid fejler 
bestemt ikke noget. Hans nye 
erindringer med titlen MAN 
KAN SAGTENS VÆRE BAG-
KLOG er en redelig og langt 
fra kedelig beretning om kam-
pen på den danske venstrefløj, 
Wilhjelm var medstifter af så-
vel Socialistisk Folkeparti og 
udbryderne Venstresociali-
sterne, og som folketingsmed-
lem blev han en af de seneste 
halvtreds års mest markante 
politiske personligheder. 

Preben Wilhjelm, født 
1935, voksede op i Valby som 
søn af en enlig mor, efter at 
hans far, der sejlede som styr-
mand, var omkommet ved 
en ulykke, da Wilhjelm var 
fem år gammel. Vi får for-
tællingen om en barndom og 
ungdom præget af ansvar og 
pligter og en tidlig sans for ret-
færdighed og sociale forskelle, 
som lagde grunden til det se-
nere politiske engagement. 

Han var den første i sin 
familie til at tage en studen-
tereksamen, og senere uddan-
nede han sig til atomfysiker 
med tæt tilknytning til Niels 
Bohr Instituttet.

DKP, SF og VS
Han meldte sig i 1958 ind i 
Danmarks Kommunistiske 
Parti for at støtte forsøget på 
at omdanne det Moskva-diri-
gerede agentur til et uafhæn-
gigt og demokratisk, sociali-
stisk parti.  

Da det mislykkedes, var 
han med til at stifte SF, som 
han var medlem af, indtil par-
tiet i 1967 sprængtes, og Ven-
stresocialisterne blev dannet. 
Aksel Larsen, der gik fra at 
være formand for DKP til at 
grundlægge Socialistisk Fol-
keparti, får nogle drøje hug; 
efterhånden er der ikke me-
get tilbage af myten om den 
modige kommunist, der brød 
med Sovjet- Man forstår bag-
grunden for, at det føltes nød-
vendigt at oprette endnu et 
rødt parti; i dag er VS en del 
af Enhedslisten.

Wilhjelm var folketings-
medlem og især bolig-, energi- 
og retspolitisk ordfører for VS 
i perioden 1975-1984, indtil 
han måtte træde tilbage på 
grund af partiets interne reg-
ler, der hindrer oplagte talen-

ter i at blive valgt mere end 
to gange. 

Bogens hovedvægt ligger 
på folketingsårene, hvor Wil-
hjelm hørte til de skarpeste 
og klareste debattører. Det var 
dog velkendt, at han næsten 
konstant tilhørte et mindre-
tal blandt de aktive i det me-
get urolige venstrefløjsparti. I 
bogen beskriver han selv det 
sprudlende miljø omkring VS, 
der aldrig fik politisk magt – 
men stor indflydelse på opi-
nionen i en årrække, der var 
præget af opbrud og vold-
somme forandringer.

Forsvar for Glistrup
Wilhjelms fairness afspejler 
sig i omtalen af Mogens Gli-
strup, som han lærte at kende 
ved de ugentlige møder i Fol-
ketingets skatteudvalg: ”Her 
var han et ganske anderle-
des menneske, end når han 
optrådte på talerstolen eller i 
medierne. Han var helt usæd-
vanlig hjælpsom over for alle 
og stillede gerne sin helt in-
diskutable skattefaglige eks-
pertise til rådighed for poli-
tiske modstandere, så f.eks. 
deres lovforslag bedst muligt 
matchede deres hensigter. 
Det er nærmest ubegribeligt, 
at denne intelligente, venlige 
og hjælpsomme person var en 
og samme som den stupide 
og afstumpede demagog”. 
Da resten af Folketinget ville 
stemple Glistrup som ”politisk 
uværdig” og smide ham ud, 
gik VS med Wilhjelm imod og 
påpegede det farlige ved, at en 
modstander på denne måde 
kunne ekskluderes. Wilhjelm 
anser retssagen mod ham for 
at være politisk.

Nej til voldsromantik
Hvorfor sige revolution, når 
man mener samfundsfor-
andringer? Forfatteren går 
skarpt i rette med de me-

ningsfæller, der i årenes løb 
har romantiseret en volde-
lig omvæltning, selv om han 
gerne ser grundlæggende æn-
dringer, for eksempel burde 
finanskrisen i 2008 have ført 
til oprettelsen af non-profit fi-
nansieringsinstitutter.

Efter Folketinget fortsatte 
Preben Wilhjelm med sin 
retspolitiske virksomhed som 
seniorstipendiat ved Køben-
havns universitet og lic.jur. 
i 1987. Han var 1991-95 chef 
for DR’s dokumentargruppe, 
og 1997-2001 var han ekstern 
lektor ved RUC. Som pensio-
nist er han fortsat en meget 
aktiv og efterspurgt debattør 
og foredragsholder.

Men pamper blev han al-
drig. Dyre vaner og magt for 
egen vindings skyld lå ham 
fjernt. Han drømte aldrig om 
at konvertere til Socialdemo-
kratiet for at bane sig frem 
til en ministerpost, det ligger 
langt fra hans natur at bøje 
sin overbevisning for at nå til 
toppen, men han kunne være 
blevet en fremragende energi- 
eller boligminister.

Hvis man interesserer sig 
for Danmarks nyere historie, 
hører denne status over en 
arbejdsom og nysgerrig løbe-
bane – kald det ikke karriere 
– til en af de bøger, man kun 
kan blive klogere af, også selv 
om man ikke deler hans socia-
listiske livsanskuelse.

GOD HUKOMMELSE
REN SAMVITTIGHED
TEKST JACOB LUDVIGSEN



19

Fiktion Politikens Forlagpolitikens forlag

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

Fiktion Politikens Forlagpolitikens forlag

Magtkampe, kærlighed 
og handlekra ige 

heltinder 
– Bastarden 

har det hele!

F F F F F F
– Femina

BIBLIOTEKER 4000 nye titler har siden begyn-
delsen af året været at finde i bibliotekernes 
digitale samling af e-bøger, som kaldes eRe-
olen. Det øgede udbud er en del af en plan, 
som over de næste tre år skal 
skabe en mere borgerrettet og 
digital biblioteksbetjening i 
Københavns Kommune.

Københavns Biblioteker 
åbner sammen med landets 
øvrige biblioteker for adgang 
til efterspurgt litteratur som 
e-bøger og lydbøger, når ud-
buddet af titler i den digitale 
udlånsportal eReolen forøges 
med cirka 4000 titler fra de 
større danske forlag.

Dermed får borgerne nye 
muligheder for digitalt at 
låne e-bøger og lydbøger fra 
forlag og forfattere, som de ikke tidligere har 
haft adgang til. De nye e-bøger er blandt an-
dre fra populære forfattere som Michael Katz 
Krefeld, Klaus Rifbjerg og Kim Fupz Aakeson.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian 

Ebbesen (DF) er begejstret for tilbuddet: 
- E-bøger og lydbøger er et fint supplement 

til de fysiske bøger og passer godt med mange 
af borgernes behov. Det er dejligt nemt at 

hente en e-bog via sin tablet, 
og lydbøgerne giver mulighed 
for at møde litteraturen på 
en anderledes måde. Tilbud-
det markerer samtidig første 
skridt i kommunens nye bib-
lioteksplan, hvor der blandt 
andet er fokus på digital bib-
lioteksbetjening og e-bøger, 
siger Carl Christian Ebbesen.

Man får adgang til e-bø-
gerne via www.ereolen.dk. 
E-bøgerne kan læses på iOS 
tablets og smartphones ved 
at downlade eReolen som 
app. Inden længe vil der også 

komme en app-version til Android. Alle bru-
gere har samtidig adgang til eReolen via hjem-
mesiden, der også er optimeret til mobil og 
tabletbrug.

FLERE E-BØGER PÅ BIBLIOTEKERNE

Fakta om eReolen
eReolen har siden november 2011 været folkebibliotekernes fælles e-bogs-

tjeneste.

Der har hidtil været adgang til cirka 5000 e-bøger fra mindre forlag.

Gennem en række aftaler fra november 2014 med forlag som Gyldendal, 

Lindhardt & Ringhoff og Modtryk åbnes der nu for yderligere 4000 titler 

fra store danske forlag.

I København kan man låne tre e-bøger og tre lydbøger om måneden.

Der kommer løbende nye e-bøger til, og senere i 2015 bliver det også muligt 

at låne engelske e-bøger.

E-BØGER OG LYDBØGER 
ER ET FINT SUPPLEMENT 
TIL DE FYSISKE BØGER OG 
PASSER GODT MED MANGE 
AF BORGERNES BEHOV. 
DET ER DEJLIGT NEMT AT 
HENTE EN E-BOG VIA SIN 
TABLET, OG LYDBØGERNE 
GIVER MULIGHED FOR AT 
MØDE LITTERATUREN PÅ 
EN ANDERLEDES MÅDE.

TEKST LARS PETER LORENZEN

HÆDER Samtidig med, at den københavn-
ske krimi-mester Jesper Stein Larsen har 
besluttet at blive forfatter på fuld 
tid og derfor forlader stillingen 
som kulturjournalist på Mor-
genavisen Jyllands-Posten, 
kan han glæde sig over at 
modtage Dan Turèll Medal-
jen 2014.

Overrækkelsen finder 
sted på Dan Turèlls fødsels-
dag torsdag den 19. marts kl. 
15. Sted: Dan Turèll-Samlingen, 
Vangede Bibliotek, Vangede By-
gade 45. Alle er velkomne.

Medaljen er tiltænkt en person, der i 
sit kunstneriske virke korresponderer med 

Turèlls værk og ånd. Den er udført af den 
i Borgergade bosatte medaljør og maler 
Barry Lereng Wilmont, der udgav en række 
kunstbøger sammen med Turèll. Den blev 
første gang overrakt i 2012 til dramatike-
ren Astrid Saalbach, i 2013 gik den til ra-
plyrikeren Per Vers og i 2014 til forfatteren 
Rasmus Halling Nielsen. Selve prisen blev 
indstiftet i 1994 og bestod i en årrække af 
et brugt slips fra Turèlls klædeskab.

Dan Turèll Selskabet bestyres af forfat-
teren Lars Movin, bibliotekar og leder af 
Dan Turèll-Samlingen Peter Strøm samt re-
daktør Jacob Ludvigsen.

Motiveringen har denne ordlyd:
”Jesper Stein Larsen løfter sin helt egen 

røst blandt storbyens kriminalforfattere, 
selv om han vedkender sig arven efter 
Raymond Chandler, Georges Simenon, Mi-

chael Connely og Dan Turèll. Hans tre 
københavner-romaner, ”Uro”, ”Bye, 

Bye Blackbird” og ”Akrash” med 
den gennemgående hovedper-
son, skilsmissefar, hashry-
ger og vicekriminalkommis-
sær Axel Steen, er nutidige, 
nærværende og nervepir-
rende. Navneligheden mel-
lem strømeren og skribenten 

signalerer, at Stein giver mere 
af sine livserfaringer som men-

neske og journalist end de fleste 
andre i genren. En voksende læser-

kreds i ind- og udland venter spændt på 
hans næste drama.”

DAN TURÈLL MEDALJEN 
TIL STORBY-KRIMIFORFATTEREN 

JESPER STEIN LARSEN
TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Michael Böss

Det demente samfund 

– historieløshed i nutidskulturen

222 sider, 250 kr.

Kristeligt Dagblads Forlag

Badeloch Vera Noldus

Philip de Lange

Københavns store bygmester

240 sider, 299,95 kr.

Strandberg Publishing 

OMTALE Mange vil kende 
hans ikoniske bygninger: 
Hovedpostkontoret på Køb-
magergade, Mastekranen og 
Hovedvagten, begge på Hol-
men. Men hvem er manden 
bag disse markante vartegn? 
Nu fortælles historien om 
bygmesteren Philip de Lange 
for første gang, et indblik i en 
fascinerende periode i dansk 
arkitekturhistorie.

Philip de Lange. Køben-
havns store bygmester hand-
ler om den unge mand fra 
Strasbourg, der endte som 
en af 1700‐tallets mest ind-
flydelsesrige bygmestre i Kø-
benhavn.

I juni 1729, i Haag, så Phi-
lip de Lange en avisannonce, 
som var trykt på vegne af den 
danske kong Frederik 4. An-
noncen opfordrede håndvær-
kere uden for Danmark til 
at rejse til København for at 
være med til at genopbygge 
byen, efter at den var blevet 
hærget af en ødelæggende 
brand året før. Han tog straks 
til København, og i løbet af 
de næste godt tredive år rejste 
han den ene markante byg-
ning efter den anden.

Mest kendte er bygnin-
gerne på Holmen, fx Maste-
kranen, Hovedvagten og Ar-
senalet, men også Asiatisk 
Kompagni i Strandgade og 
flere af de smukke huse langs 
Københavns kanaler er hans 
værk. 

Bogen falder i tre dele: 
Første del beskriver Philip de 
Langes karriere fra murerme-
ster i Haag til en af Køben-
havns mest brugte og ansete 
bygmestre og fortæller om 
den nederlandske klassicisti-
ske byggestil, som han bragte 
med sig.

Anden del er dedikeret 
hans værk med smukke nye 
fotos af Stamers Kontor og hi-
storiske billeder – her er byg-

ningerne på Holmen og de 
københavnske borgerpalæer, 
men også bygninger fra an-
dre dele af landet. 

I tredje del bredes per-
spektivet ud: Philip de Lan-
ges virksomhed i Danmark 
illustrerer en tid, da landet 
endnu var åbent for inter-
national indflydelse. Da Det 
Kgl. Danske Kunstakademi 
grundlagdes i 1754, var na-
tionen begyndt at lukke sig 
om sig selv, og Philip de Lan-
ges død i 1766 blev enden på 
en æra.

Det taler til bygmeste-
rens ære, at mange af byg-
ningerne stadig står den dag 
i dag – ikke som museums-
genstande, men som en del af 
den levende by: I brug!

Om forfatteren
Vera Noldus, født 1970 i Ne-
derlandene, er uddannet BA 
i kulturarv-studier og cand.
mag og ph.d. (2002) i arki-
tekturhistorie fra univer-
siteterne i Amsterdam og 
Utrecht. Vera har boet i Dan-
mark siden 2001. Forfatteren 

har tidligere arbejdet på bl.a. 
Det Nationalhistoriske Mu-
seum på Frederiksborg Slot 
og Det Kongelige Bibliotek.

Hun har udgivet en række 
værker om arkitektur og kul-
turhistoriske emner og har 
bred erfaring som konsulent, 
kurator og redaktør.

I 2011 etablerede hun sig 
som selvstændig rådgiver.       
 

OMTALE Demens er betegnel-
sen for den sygdom, der får 
især ældre til at miste hu-
kommelsen. Historikeren og 
samfundsforskeren Michael 
Böss frygter, at vi alle i større 
eller mindre grad er i færd 
med at tabe den fælles erin-
dring og blive historieløse. 
Man må kende fortiden for 
at forstå nutiden og forme 
fremtiden, men denne ind-
lysende kendsgerning fejes 
bort. Et samfund uden erin-
dring falder fra hinanden. 

Med en ideologiseret 
”nødvendighedens politik” 
er magthaverne langsomt, 
men sikkert ved at udhule 
vores historiske bevidsthed. 
Tilbage står et dement sam-
fund uden rødder og ret-
ning. Fra højre til venstre er 
dansk politik i dag præget 
af en funktionalistisk tan-
kegang og en ”nødvendighe-
dens  politik”, som i virkelig-
heden ikke  har meget med 
politik at gøre. I skåltaler hyl-
der  politikerne gerne værdi-
erne i dansk historie  og kul-
tur, men glemmer dem, når 
de skal til at  lovgive. 

 en ideologiseret ”nød-
vendighedens politik” er 
magtMed en ideologiseret 
”nødvendighedens politik” 
er magthaverne langsomt, 
men sikkert ved at udhule 
vores historiske bevidsthed. 
Tilbage står et dement sam-
fund uden rødder og retning.

haverne langsomt, men 
sikkert ved at udhule vores 
historiske bevidsthed. Til-

bage står et dement samfund 
uden rødder og retning.

Det er alarmerende, for 
uden at kende vores rødder 
ved vi ikke, hvad vi kommer 
af, og hvor vi skal hen. Det 
gælder for det enkelte men-
neske, og det gælder for sam-
fundet. Fortiden kan aldrig 
blive uinteressant. Med Wil-
liam Faulkners ord - og bo-
gens motto: ”Fortiden er al-
drig forbi, den er end ikke 
fortid.”

Med DET DEMENTE 
SAMFUND hudfletter hi-
storiker og samfundsforsker 
MICHAEL BÖSS vores nutids-
fikserede samfund og påvi-
ser ansatser, bevæggrunde 
og årsager til den omsiggri-
bende historiefornægtelse 
i hverdagens Danmark. Et 
reflekteret forsvar for histo-
risk dannelse, uden hvilken 
vi let bliver ofre for nyttepo-
litisk argumentation og kort-
sigtede løsninger.

HVIS VI MISTER VORES

FÆLLES 
HUKOMMELSE

PHILIP DE LANGE GJORDE
KØBENHAVN SMUKKERE

Hovedvagten på Holmen.

Kunstforeningens Bygning på Gammel Strand er blandt Philip de Langes 
mesterværker.
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

At referere til den københavnske ver-
densfilosof Søren Kierkegaard virker 
altid forstandigt, men det citat, der er 
vedføjet denne artikel om ”Rocky og 
Esther”, udtrykker det dilemma, som 
er motoren i Martin Kellermanns nye 
tegneserie – som er meget mere end 
en almindelig tegneserie. Den er en 
velvoksen selvbiografisk roman i teg-
ninger med tekster, hvilket giver en 
ekstra dimension og et flerdimensio-
nalt sprog i forhold til en billedløs 
fortælling. ”Gift dig og du vil fortryde 
det, gift dig ikke, og du vil også for-
tryde det”, skrev Kierkegaard i ”Enten 
– Eller”, og sådan har Rocky det også.

Engang var Rocky et fast indslag i 
dagbladet Politiken, men striben for-
svandt. Derimod må den svenske me-
sters daglige dosis stadig være et fast 
indslag i en norsk eller svensk avis, for 
i forordet til ”Esther og Rocky” beken-

der forfatteren Karl Ove Knausgård, 
at den er hans første prioritet hver 
morgen, når han har startet kaffema-
skinen og hentet avisen i postkassen. 
Han, der har vakt begejstring med 
sine bekendelser i seks bind under 
fællestitlen ”Min Kamp”, har i Keller-
mann fundet en åndsfælle, der selv-
ironisk udleverer sig selv og sine tra-
giske tvangstanker og dermed tegner 
et billede af et moderne menneske, 
der har svært ved at finde livets nøgle.

Koks i kærligheden
Afstanden mellem komedie og trage-
die er minimal i skildringen af forhol-
det mellem to, der ikke kan tage sig 
sammen og hele tiden må bryde op 
for at begynde forfra. Rocky er kon-
stant jaloux på Esther, der ikke helt 
kan bekvemme sig til at slå op med 
sin tidligere kæreste. De tager til New 

York for at nyde hinanden, men det 
ender galt. De flytter fra København 
til Næstved, men vender tilbage til 
storbyen, og heller ikke den foran-
dring giver fælles harmoni. Rocky 
prøver at gå til psykolog, men vræn-
ger af damen og hendes råd. Over for 
sine venner aflægger han latterlige 
selvbekendelser, som han maskerer 
som dyb, men resigneret livsvisdom, 
hans monologer kører i ring, og hans 
ræsonnementer er hjemmedyrket og 
selvhævdende vrøvl. Og det er vanvit-
tigt morsomt, man skal anstrenge sig 
for at holde af Rocky og hans grænse-
løse egoisme, men kan alligevel ikke 
undgå medfølelse med den 36-årige 
mand, der ikke kan overskue at elske 
andre end sig selv.

Film på papir
Man kunne kalde genren en bog-
film, for den består af ca. 1.700 bil-
leder, og handlingen er klippet som 
en film eller en tv-serie i flere afsnit. 
Replikkerne er skarpe og vittige, teg-
ningerne er enkle og indeholder dog 
alt, hvad der er brug for til at føre os 
ind på livet af den kyniske Rocky og 
den lille lurendrejerske Edith, som gi-
ver ham så mange chancer, som han 
ikke magter at tage imod; han kan 
ikke overgive sig til hende og støder 
hende væk, når hun er aller mest ind-
ladende og sød. Han lider af frygt for 
at ende i en borgerlig og konventionel 
tilværelse og kan hele tiden snakke 
sig til en begrundelse for at sabotere 
forholdet til  for i stedet at sidde på 

et værtshus og drikke bajere, mens 
han prøver at overbevise sig selv om 
sin suverænitet.

Så kom dog videre, Rocky, hvæser 
læseren, tryllebundet af den frem-
drift, der er i billedromanen, til trods 
for hans evige tilbagefald. Til det sid-
ste håber man faktisk, at Rocky og 
Edith tager hinanden, men så skal det 
nok vise sig, at han har sytten argu-
menter mod begrebet lykke. Sjælens 
ubodelige ensomhed er blevet hans 
skæbne, og Kellermanns selvpineri 
føres helt ud til kanten.

Martin Kellermann 

Rocky og Edith 

På danske ved Nikolaj Scherfig 
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SELVBIOGRAFISK ROMAN 

OM ROCKY
EN MENNESKELIG KOMEDIE I FARVER

Sådan skrev Kierkegaard 
– og sådan er Rocky
Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller 
gift Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter 
Dig, Du fortryder begge Dele. Lee ad Verdens Daarskaber, Du vil fortryde det; 
græd over dem, Du vil ogsaa fortryde det; lee ad Verdens Daarskaber eller græd 
over dem, Du vil fortryde begge Dele; enten Du leer ad Verdens Daarskaber, eller 
Du græder over dem, Du fortryder begge Dele. Troe en Pige, Du vil fortryde det; 
troe hende ikke, Du vil ogsaa fortryde det; troe en Pige eller troe hende ikke, Du 
vil fortryde begge Dele; enten Du troer en Pige eller Du ikke troer hende, Du vil 
fortryde begge Dele. Hæng Dig, Du vil fortryde det; hæng Dig ikke, Du vil ogsaa 
fortryde det; hæng Dig eller hæng Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du 
hænger Dig, eller Du ikke hænger Dig, Du vil fortryde begge Dele. Dette, mine 
Herrer, er Indbegrebet af al Leve-Viisdom.[6]
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