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TEKST ERICH KARSHOLT

KØBENHAVN SET FRA OVEN 
(FOR FØRSTE GANG)

ANMELDELSE ”En forførende duft af 
brændstof” en den yderst passende ti-
tel på Toni Mygdal-Meyers bog om de 
få danskere, der omkring 1910 var pi-
onerer indenfor flyvning herhjemme. 
De brugte især Kløvermarken på Ama-
ger som afsæt for deres forsøg med at 
komme i luften og vel at mærke holde 
sig deroppe i længere tid, hvilket i før-
ste omgang blot var nogle minutter. 

Det er lykkedes for forfatteren, med 
afsæt i et betydeligt kildemateriale fra 
samtidige aviser og ved at grave dybt 
i landets mange lokalarkiver, at sam-
mensætte nogle fine personkarakteri-
stika af disse entusiaster, der på den 
ene side fik folk til at ryste på hovedet 
- tænk, de ville op i luften -og på den 
anden side, fik borgere fra alle sam-
fundslag, til at samles i dage og næt-
ter, for at følge både forberedelser og 
selve flyvningerne. 

Dengang krævede det masser af 
selvtillid at sætte sig op i et fly. Og den 
lille håndfuld af entusiastiske dan-
skere, der gjorde det, havde skæbnen 
med sig, i det mindste mens de fløj. De 
overlevede mange motorstop og styrt, 
men satte sig alligevel op igen, til trods 
for ustabile motorer og vindfølsomme 
maskiner. De var begejstrede over de 
motoriserede og tekniske opfindelser, 
og ville vise den undrende befolkning, 
at selvfølgelig kunne man da flyve! 

Fra Øresund til provinsen
Især ønsket om at flyve først over Øre-
sund er beskrevet med en indlevelse, 
der gør at man som læser nærmest fø-
ler, at man står på Kløvermarken sam-
men med de tusinder af andre køben-
havnere, der lagde nakken tilbage og 
oplevede suset, når en maskine ende-
lig startede motoren og fløj.

 Lang tids forberedelse og mange 
flyvninger slog fejl. Mygdal-Meyer ta-
ger læseren med ombord i et af Ro-
bert Svendsens forsøg, på en dag, hvor 
han om morgenen havde fået trukket 
en tand ud hos tandlægen og her var 
blevet godt bedøvet med æter, hvil-
ket han tydeligvis stadig var påvirket 
af, da han satte sig op i maskinen (s. 
192): ”Allerede over strandkanten var 
det ved at gå grueligt galt. Han så dob-
belt, han så stjerner, han svedte tran, 
og bedre blev det ikke, da motoren be-
gyndte at gå ujævnt. I sin omtågede 
tilstand blev han en smule irriteret; 
nu ku’ det faneme snart være nok. Mo-

toren duede ikke, helbredet skrantede, 
han var ved at tabe kampen om præ-
mien, så hellere brænde motoren af 
under et ærligt forsøg på at nå over 
end opgive.” 

Og motoren stod af. Robert Svend-
sen vendte sin maskine tids nok til på 
et hængende hår at nå i land - og ved 
et lykketræf lande uden at komme til 
skade. Det fik (naturligvis) ikke Svend-
sen til at opgive flyvningen. Den 17. juli 
1910 om morgenen startede han igen 
maskinen med kurs mod Sverige. Efter 
31 minutter i luften landede han på 
Limhamnsfältet nær Malmø. Køben-
havnerne var i vild jubel over at kunne 
kåre deres egen kanalflyver. Den øko-
nomiske håndsrækning, i form af en 
præmie på 5.000 kr. blev skænket af 
Svensk Aeronautisk Selskab, mens der 
fra dansk side blev kvitteret med en 
platte fra Den Kgl. Porcelainsfabrik. 
Tragikomiske historier og anekdoter 
som denne er bogen fuld af.   

Bogen udmærker sig også ved at 
grave ny viden frem fra arkiverne. 
Ikke mindst i bogens andel del, der 
fokuserer på flyvninger i provinsen 
i tiden efter Øresund var overfløjet. 
I høj grad baseret på datidens aviser, 
for det var jo det helt store, når en fly-
vemaskine første gang fløj over byer 
som Frederikshavn, Horsens, Varde og 
Køge. Folk var helt vilde. Måske også 
lidt svært at forestille sig i nutiden, 
men det må jo trods alt have været 
meget mere overvældende første gang 
at se og høre en maskine i luften, end 

når vi i dag er med direkte, når astro-
nauten Andreas Mogensen taler i te-
lefon med sin mor fra en rumstation.

Luftens helte 
Personskildringerne er som nævnt 
meget fine og præcise. Toni Myg-
dal-Meyer rammer datidens stem-
ning, således føles det i hvert fald. Han 
har sine helte og man får sympati med 
både H.C. Christiansen, Svendsen, den 
svenske flyver Cederström samt fly-
konstruktørerne Berg, Storm og Niel-
sen. Vinhandler Thorup karakteres 
mest som en dameglad ungkarl, der 
brugte flyvningen til også at leve livet 
på landjorden. Hvilket ikke bebrejdes. 
Ingen tvivl om at damer fra alle luftlag 
lod sig begejstre af flyverne og deres 
vovemod. 

Nervø beskrives mest af alt som en 
opblæst snob. Her er forfatteren lidt 
hård i sin dom, selvom der ikke er 
tvivl om, at det steg Nervø til hove-
det, at han var den første, der fløj ind 
over København og rundt om Rådhu-
stårnet. Karakteriseringen af Nervø er 
dog det rene vand sammenlignet med 
spidningen af Ellehammer, der tyde-
ligvis kopierede andre, endda uden 
at kende til basale fysiske principper. 
Det nærmeste han kom himmelen var 
luftkasteller. Det dokumenteres vel at 
mærke af samtidens beskrivelse af El-
lehammers flyvemaskiner og forsøg. 
At han siden har fremstået som en af 
Danmarks førende opfindere indenfor 
flyvning er en gåde. 

Toni Mygdal-Meyers pointe er i høj 
grad, at de andre gik i glemmebogen, 
for de ville bare flyve, det handlede 
ikke om berømmelse, selv om den i 
øvrigt både kompetente og sympatiske 
Robert Svendsen i årtier var kendt som 
Sundflyveren. Det er en fornøjelse, at 
Mygdal-Meyer ikke alene fremlægger 
dokumentation fra samtiden, men 
med en indlevelse nærmest genskaber 
stemningen, så duften af brændstof 
fornemmes mellem linjerne. Foruden 
en faktuel stærk bog, kan den derfor 
også læses som en roman om dengang, 
der var rigtige flyvere til. 

Toni Mygdal-Meyer

En forførende duft af brændstof

429 sider, illustreret. 

Forlaget Radius. Vejl. pris 299 kr.

Flyveren Robert Svendsen.
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Weekenden: Svede over køkken-
bordet over din skat, moms og 
regninger – eller ud i det fri?
Hvad vil du helst?
Ligge ved stranden - eller svede over din økonomi/skat/
moms hjemme ved køkkenbordet?
Tal med os – vi kan håndtere din økonomi og dit regn-
skab, så du kan koncentrere dig om det andet!

Hvad kan du få hjælp til?
• Et overblik over din virksomheds økonomi 
 og skat – eller din personlige
• Økonomistyring, budget og økonomisk sparring 
 på strategisk niveau
• Årsregnskab og indberetninger, skat 
 og selskabsselvangivelse
• Gældssaneringssag eller gældsrådgivning
• HR og lønadministration

Samspillet gør arbejdet bedre, det bliver værdiskabende 
og bidrager til den langsigtede vækst. 

Du er meget velkommen til at komme forbi til en samtale 
– og gå fra den med nyt fokus.

Ring eller skriv til os på 36 96 48 66 
eller mail@markman-bechlund.dk

TEKST JANNIK LUNN

Klaus Rifbjerg

Til rette vedkommende 

215 sider, 250 kr. 

Tiderne Skifter

ANMELDELSE Inden Klaus Rif-
bjerg døde sidste år, nåede 
han lige at skrive de erindrin-
ger, Til rette vedkommende, 
som nu er udkommet post-
humt på Tiderne Skifter.
Han begynder helt tilbage 
med at fortælle om sin farfar 
Gustav, der oprindeligt havde 
heddet Petersen, men så ryk-
kede Langelandsindflydelsen 
frem, og deres afkom kom til 
at hedde først Rifbjerg-Peter-
sen og siden kun Rifbjerg. 

Amager og Asserbo
Opvæksten fandt sted på In-
golfs Alle på Amager, som 
man ofte har hørt om i Rif-
bjergs forfatterskab, og her 
fortæller han allerede om 
vennerne Jesper (Jensen) og 
Niels (Barfoed), hvor han alle-
rede havde lært sidstnævnte 
at kende i Asserbo, hvor fami-
lien havde sommerhus. Også 
fætteren Hakon Stangerup 
møder man og især hans søn 
Henrik, som ikke omtales vi-
dere kærligt. Rifbjerg fortæl-
ler, at da Henrik Stangerup 
var så syg, at det kun var 
Elsa Gress, der tog sig af ham, 
går anekdoten, at da Henrik 
besøgte hende på sygehuset, 
måtte hun bede ham om at 
holde op med at tale om sig 
selv hele tiden. Det var trods 
alt hendes dødsleje! 

Efter skildringer af gym-
nasietiden, et længere ophold 
i USA, forelskelsen og det se-
nere ægteskab med Inge, kal-

det Ping, som holdt livet ud, 
bliver læseren også præsen-
teret for de tre børn, Inge, 
Synne og Frands. Efter noget 
om tiden som journalist først 
på Information og senere på 
Politiken er man med til 
hans indtræden på den lit-
terære scene, hvor Hans Brix 
fx skrev at digtsamlingen 
Under vejr med mig selv var 
”en ørkenvandring uden be-
duiner”, og her følger nogle 
vittige og karske portrætter 
af forskellige kritikere, hvor-
efter de fem år som redak-
tør af tidsskriftet Vindrosen 
sammen med Villy Sørensen 
skildres som de lykkeligste i 
hans litterære liv. 

En stor stemme
Efter de mange revyer, som 
Rifbjerg skrev sammen med 
Jesper Jensen, blev deres for-
hold lidt mere anstrengt ef-
ter ungdomsoprøret, og også 
Niels Barfoed kom Rifbjerg 
på kant med, specielt efter 
romanen Marts 70, hvor han 
skildrede Barfoed som dob-
beltagent. 

I mange år var de to gamle 
venner ikke på talefod, men 
kort inden Rifbjergs død 
fandt de dog heldigvis me-
lodien igen, står der på bo-
gens sidste side. Der er me-
get lidt om Rifbjergs tid som 
direktør på Gyldendal, men 
han kommenterer selvfølge-
lig også den dameglade Ole 
Wivels ungdomsflirt med fa-

scismen, og her nævner han 
desuden, hvordan Knud W. 
Jensen ligefrem i årevis var 
udsat for en pengeafpresser, 
”der vidste mere end godt var, 
og gerne skulle holde sin vi-
den under vesten for ikke 
at kaste den i grams for det 
pæne publikum på Louisiana 
og omegn.”

Der kunne nævnes et utal 
af andre erindringer og anek-
doter, som Klaus Rifbjerg så 
fotografisk og sansemættet 
skildrer, men der er kun at 
sige læs bogen! Det er én af 
de stemmer, man vil savne, 
men heldigvis ligger der sta-
dig flere endnu ikke udgivne 
romaner i Gyldendals penge-
skab.

NÆSTSIDSTE RYK
FRA RIFBJERG

       


















NÆSTSIDSTE RYK
FRA RIFBJERG
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PRIS Da Dan Turèll i 1977 i digtsam-
lingen Storby-Blues gik “Gennem 
Byen Sidste Gang”, traskede han di-
rekte ind i det danske sprog, og i de 
danske hjerter, med en tekst, der si-
den er blevet ikonisk for den alt for 
tidligt afdøde forfatter. 

Takket være den københavnske, 
amerikanskfødte forfatter og over-
sætter Thomas E. Kennedys ihærdige 
indsats med at promovere Dan Turèll 
(og talrige andre danske digtere) i det 
store udland breder Turèlls tekst sig 
i disse år ud over landets grænser, 
nu under titlen “Last Walk Through 
the City”. Kennedy er årets modtager 
af den eftertragtede Dan Turèll Me-
dalje, der sidste år tilfaldt kriminal-
forfatteren Jesper Stein.

Thomas E. Kennedy har selv bevæ-
get sig vidt omkring. Han blev født i 
1944 i New York-bydelen Queens og 
besluttede allerede som 17-årig, at 
han ville være forfatter. I 1974 flyt-
tede han til Frankrig, og to år efter 
fortsatte han til Danmark, hvor han 
siden har haft sin base.

Københavnerkvartetten
I 1981 fik Thomas E. Kennedy sin 
første novelle trykt i et tidsskrift, i 

1988 kom den første bog, og siden er 
det blevet til mere end 30 romaner, 
noveller, essays og litterære studier. 
Blandt de mange titler kan fremhæ-
ves “Copenhagen Quartet”, fire roma-
ner, hvor forfatteren – ligesom Dan 
Turèll – bevæger sig gennem den dan-
ske hovedstad på kryds og tværs. 
De fire dybt originale bøger er udgi-
vet af forlaget Bloomsbury i både USA 
og Storbritannien. 

Sideløbende med sit eget forfatter-
skab har Thomas E. Kennedy udført 
et omfattende arbejde for at udbrede 
kendskabet til Dan Turèll i den en-
gelsksprogede verden. Han har op-
trådt med sine oversættelse af Dan 
Turèlls digte i USA og Storbritannien 
og har publiceret både digte og in-
troduktioner til den danske digter i 
internationale litterære magasiner. 
Herudover har han udsendt cd’en 
An Introduction: Dan Turèll + Half-
dan E meets Thomas E. Kennedy 
(Plantsounds Records, 2013), hvor 
han læser sine oversættelser af tolv 
af Dan Turèlls tekster til Halfdan E’s 
musik (heriblandt naturligvis “Last 
Walk Through the City”). Og i løbet 
af dette forår vil Kennedys oversæt-
telse af et 24-siders uddrag af Vangede 

Billeder (1975) blive publiceret i det 
velanskrevne amerikanske tidsskrift 
New Letters.

Kennedy på dansk
Mikroforlaget Rod&Co har til hen-
sigt at udgive Thomas E. Kennedys 
“Copenhagen Quartet” på dansk i 
løbet af de kommende år. Det før-

ste bind, der har fået titlen I selskab 
med engle, vil udkomme i løbet af 
marts. Udgivelsen markeres med et 
arrangement onsdag den 2. marts kl. 
16-17 i Absalon Folkehus (Sønder Bou-
levard 73, Vesterbro) med oplæsning 
ved bogens oversætter Frej Larsen 
samt forfatterne Line-Maria Lång og 
Per Smidl.

Overrækkelsen af Dan Turèll Me-
daljen til Thomas E. Kennedy vil 
finde sted på Dan Turèlls fødselsdag 
lørdag den 19. marts kl. 15. Sted: Dan 
Turèll Samlingen, Vangede Bibliotek, 
Vangede Bygade 45.

Medaljen er tiltænkt en person, 
der i sit kunstneriske virke korre-
sponderer med Dan Turèlls værk og 
ånd. Selve medaljen er udført af me-
daljøren og maleren Barry Lereng 
Wilmont, bosat i Borgergade, der ud-
gav en række kunstbøger sammen 
med Turèll – og som senest står bag 
den eksklusive tosprogede udgivelse 
Gennem Byen Sidste Gang / Last Walk 
Through the City (2010) med Thomas 
E. Kennedys oversættelse af dette ene 
digt ledsaget af fire originale litogra-
fier.

I anledning af 70-året for Dan 
Turèlls fødsel vil medaljen i år som 
noget særligt være fremstillet af sølv. 
Medaljen uddeles af Dan Turèll Sel-
skabet, hvis bestyrelse består af re-
daktør Jacob Ludvigsen, forfatteren 
Lars Movin samt bibliotekar og ini-
tiativtager til Dan Turèll Samlingen 
på Vangede Bibliotek.

AMERIKANSK KØBENHAVNERFORFATTER MODTAGER ÅRETS DAN TURÈLL MEDALJE

Maleren og medaljør Barry Lereng Wilmont med sølvmedaljen. 

Thomas E. Kennedy fotograferet af Mark Hillringhouse

TEKST HOLGER SKYTTE
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ANMELDELSE Journalisten El-
liot Boye, der er hovedperson i 
Finn Halfdans Et nødvendigt 
offer bliver overvåget af Po-
litiets Efterretningstjeneste, 
fordi han er i gang med at 
skrive artikler om en hemme-
lig og betændt sag, der også 
involverer den amerikanske 
efterretningstjeneste CIA. 

Det drejer sig om Moha-
mad Mahatma, der sammen 
med en kammerat, Joel, blev 
anholdt, da politiet stoppede 
en flyttevogn på Amager, hvor 
de var i gang med at flytte for 
en kammerat. Grunden var, 
at PET mistænkte Mahatma 
for at være en af verdens mest 
efterlyste terrorister, men da 
det viste sig ikke at være til-
fældet blev han løsladt, mens 
hans makker forsvandt. 

Løgnagtig politirapport
Grunden til anholdelsen var, 
at den amerikanske præsi-
dent var på besøg i Danmark, 
men det lykkedes ikke efter-
følgende for Mahatmas sag-
fører at opnå erstatning for 
uberettiget tilbageholdelse, 
da der var fiflet med anhol-
delsesrapporten. 
Da Elliot, hvis mor var ameri-
kaner, og som i sin tid blev li-
kvideret, finder ud af, at PET 
overåger ham, tager han sine 
egne forholdsregler ved bl.a. 
at bryde ind i den lejlighed, 

hvorfra overvågningen fore-
går, og der placere aflytnings-
udstyr, som han har anskaf-
fet gennem en ven, som er 
ekspert på det område. Mens 
Elliot arbejder på historien, 
har han sine besværligheder 
på avisen, hvor en redaktions-
sekretær mener, at han bru-
ger unødig tid på at skrive 
sin historie, men han får en 
allieret i avisens kvindelige 
chefredaktør, der opfordrer 
ham til at fortsætte sine un-
dersøgelser. 

Vittig og velskrivende
Snart viser det sig, at Elliot 
er oppe imod meget stærke 
kræfter, og hans liv er flere 
gange i fare. Efter en serie 
dramatiske begivenheder i 
Danmark, rejser han til USA, 
hvor han i Arizona har fami-
lie, der arbejder i politiet, og 
her bliver det til en konfron-
tation mellem hans familie af 
politifolk og CIA, og det hele 
ender med at meget falder 
på plads – også hans evige 
spørgsmål om, hvorfor hans 
mor i sin tid blev slået ihjel.

Debutanten Finn Halfdan, 
der er journalist på TV Avi-
sen, skriver både godt og til 
tider vittigt, og han har fak-
tisk hentet sin historie fra vir-
keligheden, nemlig en sag fra 
klimatopmødet i 2009, hvor 
politiet anholdt tre uskyldige 

mænd i en varevogn i jagten 
på en eftersøgt terrorist, og 
hvor Den Uafhængige Politik-
lagemyndighed kulegravede 
sagen i to år, uden at man 
fandt frem til de betjente, 
som havde behandlet de an-
holdte meget hårdhændet. 

Det er med stor succes lyk-
kedes for forfatteren at spinde 
en historie på denne sag, der 
både virker realistisk, og som 
er uhyre spændende fra først 
til sidst. En meget lovende og 
løfterig debut.

Et nødvendigt offer får 
Det Danske Kriminalakade-
mis Diplom for Årets bedste 
debut-krimi på Krimimessen 
i Horsens lørdag 12. marts.

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN

Finn Halfdan

Et nødvendigt offer 

309 sider, 249,95 kr. 

People’sPress

Vandkunsten 8  ·  1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17  ·  Mail: puk@restaurantpuk.dk

Klassisk dansk smørrebrød med respekt 
for råvarer og godt håndværk
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