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At SidEStillE modStANdSBEvæGElSEN UNDER DEN TySKE BESæTTELSE 

1940-1945 MED UNGDOMSOPRøRET, SOM KULMINEREDE
i åRENE 1965-1971, KAN FOREKOMME SæRT KRæNKENDE OVER FOR DE, 
DER VITTERLIGT SAttE livEt til. ALLIGEVEL ER DER FæLLES TRæK 
VED DE dESpERAtE kAmpE FoR Et NYt SAmFUNd, 
SOM DE TO UNGdomSGENERAtioNER UdkæmpEdE.
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iNtRo År efter år har det været en trofast 
tradition, at kulturens vogtere op til 
Bogforum skrev en kommentar over et 
af følgende temaer: 

Man var simpelthen ikke en ægte kul-
turalist, hvis man uden forbehold ac-
cepterede den årlige fest for bøger af 
alle slags.  

I år har misantroperne sværere ved 
at aflevere den skriftlige prøve på, at de 
befinder sig nogle trin over den gemene 
hob. Bogforum er flyttet fra Forum til 
Bella Center, hvor der nærmest er ube-
grænset plads, og dermed kan meget nu 
lade sig gøre. Antallet af arrangementer 

og udstillere er vokset, og balancen mel-
lem udbud og efterspørgsel skal vise 
sig i praksis.

Man skal nok lede længe efter 
idealister, som mener, at markedsme-
kanismerne er skadelige for noget så 
ophøjet som bøger. Forestillingen om 
”samfundsforlaget”, der overtager hele 
kæden fra udvælgelse til distribution, er 
en naiv utopi, som knap nok Enhedsli-
stens mest ekstreme elementer vover at 

vifte med. Hvis samfundet 
endelig skulle gøre noget, 
kunne momsen på bøger, 
der indbringer 800 millioner 
kroner, sænkes eller afskaf-
fes. I Sverige er bogmomsen 
6 pct., i Frankrig 5,7 pct.  I 
Færøerne er bøger momsfri.

Bogbranchen fremstil-
ler en vare, der skal sælges. 
Vilkårene er vanskelige, når 
købekraften reduceres, når 
boghandlere lukker, når de-
tailkæderne kræver ublu ra-
batter, når e-bogen truer, når 
der mangler bestsellere – på 
den anden side er det blevet 
billigere at producere bøger, 
udvalget af manuskripter er 
enormt, den fysiske bog er 
stadig den foretrukne, og 
nye forlag dukker op.

At forfattere og læsere kommer så 
tæt på hinanden (udover de mange 
arrangementer, der året rundt foregår 
på biblioteker og andre steder) er værdi-
fuldt for begge parter og for udgiverne, 
for hvem bogmessen er et vigtigt pej-
lemærke. Man ristes til at sige, at det 
såmænd nok skal gå alt sammen trods 
den pessimisme, der er den sikre posi-
tion, når man taler kultur.

jACoB lUdviGSEN
SENIOR EDITOR

GODE MESSETILBUD PÅ ALLE TITLER
TILMELD DIG FORLAGETS NYHEDSBREV PÅ WWW.SOHN.DK

KØB BØGERNE HOS BOGHANDLEREN ELLER PÅ WWW.SOHN.DK

BESØG SOHN.DK 
PÅ STAND C2 - 032

KØBER DU FOR 600,- KR. 
REFUNDERER VI OVEN I HATTEN 

DIN INDGANGSBILLET!

Politik der forandrede 
Danmark

Kaare R. Skou

”Velfortjente historier 
om den moderne 
Danmarkshistorie”
Weekendavisen 

”Det er overordnet 
en stor fornøjelse at 
læse Kaare R. Skous 
nyeste bog” 
Information 

Thorkild Hansen
Kurt L. Frederiksen

”En gedigen bog om en – tør man vel skrive 
- stor skribent og et stort forfatterskab.” 

**** Fyens Stiftstidende

Mød Kurt L. Frederiksen på vores stand 
fredag kl. 16.15 eller på Faglig Scene lørdag kl. 14.15

Drømte mig en drøm
Charlotte Strandgaard

”Fængslende erindringsbog. Nedslag i et 
kvindeliv. Det hele fortalt enkelt og ærligt.” 

**** Berlingske Tidende

Mød Charlotte Strandgaard på vores stand 
søndag kl. 14.45

En PET chefs erindringer
Ole Stig Andersen

”Vi skal takke den tidligere PET-chef for 
åbenmundet at fortælle sin historie.” 

Berlingske Tidende 

Mød Ole Stig Andersen på vores stand 
lørdag kl. 11.15 

Vredens druer
John Steinbeck

Vredens druer er en af verdenslitteratu-
rens helt store klassikere. Og en klassiker, 

der holder! Nu i nyoversættelse.

Mød oversætteren Thomas Krogsbøl på vores stand 
søndag kl. 13.15

Mød Kaare R. Skou på Faglig Scene 
fredag kl. 14.15 eller på vores stand lørdag kl. 15.45

- mESSEN ER Et kommERCiElt GEdEmARkEd, 
hVOR DEN SANDE KUNST SVIGTES TIL FORDEL 
FOR hÅNDARBEjDE, hOBBy OG hEALING. 

– modERNE UdENlANdSkE littERAtUR Sæt-
tES i SkAmmEkRoGEN, FORDI FORLæGGERNE 
OVERSæTTER FOR FÅ TITLER, OG ARRANGø-
RERNE ER NæRIGE. 

– poESiEN/BøRNEBøGERNE/dEN SmAllE lit-
tERAtUR LADES I STIKKEN.

- kRimiNAlRomANERNE domiNERER, MAN 
LEFLER FOR DEN DÅRLIGE SMAG.

– BoGFoRUm ER viRkEliG ikkE på HøjdE mEd 
GötEBoRG oG FRANkFURt. – DET FORKERTE 
PUBLIKUM TAGER PLADSEN OP FOR DE VIRKE-
LIGE KENDERE.

mEGA-
MESSEN



København: Torvegade 55-57  Tlf: 3257 2814
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23  Tlf: 4587 5404 
Hillerød: Helsingørsgade 10  Tlf: 4824 8161
Roskilde:   Tlf: 4632 3248

Den indre revolution
starter ofte i en god stol
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Charlotte Strandgaard

drømte mig en drøm

Nedslag i et kvindelig

437 sider, 350 kr.

Forlaget Sohn

NYHEd En sjov og anvendelig bog fuld af opskrifter, 
som ikke er kedelige. Bogen indeholder kulinariske 
fortællinger, pragtfulde tegninger, klassikere på nye 
måder, retter som verden aldrig før har set samt tips 
til at få børn og teens til at lave mad, som de gider 
spise sammen med deres forældre. 

Prøv for eksempel:
• Hipster-Ostekasket
• Romantisk aften med din nabos hund
• Papfamiliepizza
• Forfør en kunstnertype
• Backpacker-diarré
• Tragiske kyllingvinger
• Grænsekontrol-snack

Kogebogen er skabt af Mikael Wulff og Anders Mor-
genthaler to personer, der ud over at lave komik i 

diverse medier, selv elsker mad og derfor har lavet 
dette mesterværk inden for gastronomi. Men for at 
det ikke skal gå helt galt, har de fået 

FAR, MOR OG TEENAGER 

lAvER mAdNYHEd Et stur, stur nummer om et cirkusdynasti i tre generationer 
– og alle dets artister. Om klovnen, der har mistet én, han har kær, og 
den smidige akrobatpige, der gemmer på en mørk familiehemmelighed. 
Om stjernestunder i manegen – og den barske virkelighed, der trænger 
igennem, når projektørerne slukkes.

I cirkus, som er en verden i verden, et mikrosamfund med sine egne 
uskrevne regler, gælder især disse tre:

her diskuterer vi ikke politik. Vi taler ikke om religion. Og væk aldrig 
en sovende mand! 

Centralt i romanen står en kærlighedshistorie, der på bedste Elvira 
Madigan-vis udspilles i Tåsinge.

Iselin C. hermann

Cirkus manera

Lindhardt og Ringhof

Udgivelse: Netop udgivet

Wulffmorgenthaler

Far, mor og teenager laver mad

Politikens Forlag

Udgivelse: 22. oktober 2012

CiRkUS MANERA

Kære Charlotte Strandgaard, 
Vi kender ikke hinanden, vi har fælles bekendte, 
men ingen fælles fortid fra 60’erne og 70’erne, som 
dine erindringer handler om. Alligevel har jeg lært 
dig ganske godt at kende ved at pløje mig igennem 
dine minder fra fortiden, der for dit vedkommende 
begynder 1943; det er nærmest som at have fået 
adgang til din aflåste dagbog. 

Du tilhører generationen, der ville gøre privatli-
vet politisk og trække forhænget til side for falskhed 
og fortielse, og modigt har du overvundet dig selv 
til at lægge meget frem, som du ikke tidligere har 
fortalt andre; på den måde bliver din nye bog en 
skriftestol, og du bekender jo, at du i din ungdom 
var katolik og tilbragte to sommerferier i et fransk 
nonnekloster. 

Balancen mellem at være ultra venstreorienteret 
og religiøs har ikke været nem, og det hjalp dig, 
da du ved en fest så Ebbe Kløvedal Reich bede sit 
fadervor, og du fandt din konfirmationssamlebog 
frem. Så sad I der og morgensang.

Din fortabte far
Det, der gør skildringen af første halvdel af dit liv 
værdifuld, er skildringen af din opvækst og for-
holdet til dine forældre, især din far, dr. phil. Jens 
Kruuse, der i sin samtid var en betydelig kultur-
personlighed, kaldet Jyllands Trompet. Han skrev 
i Jyllands-Posten, holdt foredrag og udgav snesevis 
af lærde og humoristiske bøger. Ham mødte jeg en 
enkelt gang ved en premiere i Herning på et skuespil, 
jeg havde skrevet; det gav han en god anmeldelse, og 
det stemmer overens med din beskrivelse af et åbent 
menneske, der havde sympati for ungdommens 
impulser, selv om han var borgerlig. I debatterede 
sågar med hinanden i Jyllands-Posten.

Du kalder ham ”min bedste ven”, og han er der 
altid, når du er ved at komme i vanskeligheder; du 

sidder i Bretagne sammen med det hold kammera-
ter, der protegerede dig frem på parnasset, I mangler 
penge, og Jens sender et beløb til vin og skaldyr.

I barndomsårene deler du en stor sorg med dine 
forældre, da din storebror Hans dør, og det er svært 
for jer tre, der er tilbage; langt senere erfarer du, at 
din mor havde mistet et barn før jer. Her bruger du 
din indfølingsevne til at beskrive ulykkerne, først 
med barnets og siden med den voksne datters øjne. 

Du fortæller også, hvordan du gennem fire sko-
leår blev mobbet af fire dumme tøser; det er en 
kønsspecifik nedrighed, du her beskriver og får 
stampet i jorden, men traumet følger dig hele vejen.

Din mand i Havana
Så bliver du gift og mor til en dreng, du opkalder 
efter din savnede bror Hans, og skilt og render ind i 
mere eller mindre tilfældige mænd, gifte såvel som 
ungkarle. En let genkendelig journalist gør dig gra-
vid, men du skal ikke have noget barn med ham og 
rejser til Warszawa for at få en abort, hvilket endnu 
ikke var legalt herhjemme, og man føler med dig i 
din smerte og fornedrelse og smiler på dine vegne, 
da du overvinder din flyskræk og drager til Havana 
som solidaritetsarbejder. Du skal plante kaffe, og 
i lejren forelsker du dig i en særdeles veludrustet 
sort mand. Her bliver din fortælling meget sanselig.
Som læser bliver man lige så indigneret som dig 
og din mor, da det viser sig, at din bedste ven har 
fundet en yngre model, og at jeres indbyrdes forhold 
går i stykker, da han skriver ondskabsfulde breve 
til dig, hvor han forlanger, at du skal erklære dig 
arveløs til fordel for den kvinde, der har erobret 
din far. Han dør i 1978 efter lang tids kamp med 
en hjerneblødning, og her slutter din selvbiografi; 
halvdelen af dit liv har du hermed lagt blot.

Forinden beskriver du dit produktive, profes-
sionelle virke, der ud over digtsamlinger og kvin-

dekamp også omfatter den socialrealistiske spille-
film Ang. Lone, som du skrev sammen med Franz 
Ernst, og dine opgaver for børneværnet, hvor du 
hjalp truede børnefamilier til et bedre liv. Jeg nød 
også historien om dengang, du sammen med Klaus 
Rifbjerg, som du kendte fra din barndom, røg 
hash på Kulturministeriets trappe i protest mod, 
at en teatergruppe havde mistet tilskud på grund 
af hashrygning, og du underholder med en konfus 
besættelse af Filmskolen på Christianshavn. Akti-
vist var du og med til at stifte Venstresocialisterne, 
men med tiden er du blevet skeptisk over for den 
rene socialisme og idealisme.

Du tager læseren vidt omkring fra små kår i 
Jylland over en varm og glad århusiansk kultur-
borgerlighed via din uddannelse på Det Kongelige 
Bibliotek og de københavnske miljøer, hvor du slog 
dine folder og blev narret til at spise syltetøj med 
stærk hash. 

Du har leveret et stykke kvindelitteratur, som 
også kan gøre indtryk på det modsatte køn. Tak for 
din fortrolighed, Charlotte Strandgaard.

Kærlig hilsen
Jacob Ludvigsen

ANG. CHARlottE StRANdGAARd:

HUdløS SElvBioGRAFi 
AF kviNdElYRiSk FRoNtFiGUR
ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

En krønike om et cirkusdynasti - 
og om ung kærlighed.
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OG WULFF 

I SELSKAB MED  STÉPHANIE 

SURRUGUE PÅ BOGFORUM I 

BELLA CENTER ’UNDER URET’

SØNDAG D. 11. NOV. KL. 17.20

De første 25 mennesker, der finder Karina H søndag d. 11. 
november,  klokken 17.15 medbringende denne annonce 
modtager en gratis Wulffmorgenthaler Top 1000.

OG WULFF 
I SELSKAB MED  STÉPHANIE 

I SELSKAB MED  STÉPHANIE 

I SELSKAB MED  STÉPHANIE 

SURRUGUE PÅ BOGFORUM I 

SURRUGUE PÅ BOGFORUM I 

BELLA CENTER ’UNDER URET’

SØNDAG D. 11. NOV. KL. 17.20

De første 25 mennesker, der finder Karina H søndag d. 11. De første 25 mennesker, der finder Karina H søndag d. 11. 
november,  klokken 17.15 medbringende denne annonce 
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ANmEldElSE At sidestille modstands-
bevægelsen under den tyske besæt-
telse 1940-1945 med ungdomsoprøret, 
som kulminerede i årene 1965-1971, 
kan forekomme sært krænkende over 
for de, der vitterligt satte livet til. 
Alligevel er der fælles træk ved de 
desperate kampe for et nyt samfund, 
som de to ungdomsgenerationer ud-
kæmpede.

Partisanerne revolterede mod en 
besættelsesmagt og det etablerede 
Danmark, der længe valgte den be-
kvemme tilpasning og fordømte sa-
botage mod tyskere og værnemagere 
og først tog frihedskæmperarmbåndet 
på, da alle kunne se, hvad vej verden-
svinden ville vende.

1950’erne var afdæmpede; her vok-
sede den velstand, som er forudsæt-
ningen for velfærd, og Socialdemokra-
tiet levede op til valgløftet: Gør gode 
tider bedre.

Netop som arbejderfamilierne ef-
ter trange år med angst, mørklægning 
og kaffeerstatning havde fået boliger, 
fjernsyn og folkevogn, begyndte deres 
børn at vende sig mod den forudsige-
lige tryghed. Til helvede med stryge-
fri skjorter, medisterpølse kl. 18 og 
pænheden, fortielsen, disciplinen. De 
utaknemmelige møgunger iførte sig 
afghanerpelse, tændte hashpiberne 
og definerede deres egne frihedsbe-
greber. 

Man mener, at ca. 66.000 danskere 
deltog i kampen mod tyskerne, men 
den hårde kerne bestod af nogle få 
tusinde. På samme måde med den 
hippietid, som Peter Øvig Knudsen nu 
har kortlagt i to bind. Langt fra alle 
unge flyttede i kollektiv og indrettede 
bollerum.

Det var i næstsidste øjeblik, Peter 
Øvig Knudsen for fem år siden satte sig 
for at fortælle om det ungdomsoprør, 
der i en periode mellem 1965 og syv år 
frem gjorde København, Danmark og 
store dele af den vestlige verden til et 
anderledes sted at være. Mange er al-
lerede døde, andre lider af erindrings-
forskydninger, og atter andre vogter 
minderne, der ikke skal forvrænges. 
Flere har afbrudt samarbejdet med 
Øvig i vrede. Derimod har hverken fag-
historikere eller samfundsforskere an-
fægtet fortællingen, som let ville være 
visnet i mere akademiske hænder.

Sort/hvidt
Sidste år udkom første bind af Øvigs 
beretning om Thylejren i sommeren 
1970, og nu foreligger bind to. Her 
kan nye læsere for så vidt godt be-
gynde, men bagefter må man starte 
fra begyndelsen. Symbolet for Øvigs 
krønike er yin-yang, det østerland-
ske tegn hvor sort og hvidt danner 
en cirkel. Den ene bog er hvid og 
skildrer glade euforiske dage med 
hash, humle og hor blandt 15.000 
dagdrivere, freaks, fantaster, fusen-
taster og flippere på en mark i Thy, 
den anden har sort omslag og oprul-
ler bagsiden af sommerlejren: mord, 
selvmord, kriminalitet, sindssyge, 
kønssygdomme, kup og kaos. Lejrens 
strippende klovn, den LSD-hærgede 
Provo-Knud, dræbte sin ven Cola, den 
destruktive Peter Louis-Jensen kom-
promitterede sommerfestivalen ved 
sammen med en bande desperados 
at besætte Hjardemaal Kirke og hidse 
lokalbefolkningen op i en sådan grad, 
at politiet, der ellers blev set som 
fjenden, måtte frelse rebellerne fra 

at blive flået af fiskere og bønder. 
Peter Louis-Jensen vekslede mellem 
at kalde aktionen et kunstværk og en 
protest mod Vietnamkrigen. 

Hans næste ”kunstværk” var at 
gøre demonstrationen mod Verdens-
bankens møde i København i septem-
ber 1970 så brutal som muligt; samme 
indstilling havde en vis Holger Jensen 
fra det forbryderkollektiv, der senere 
blev kendt som den af Gotfred Appel 
dirigerede Blekingegadebande, og som 
Peter Øvig gennempløjede i sit for-
rige storværk. Interessesammenfaldet 
mellem den mest rabiate del af hip-
piebevægelsen og terroristerne fra Ble-
kingegade er ikke til at bortforklare. 
Molotovcocktails brugte de begge to.

Men når Øvig så trænger til bunds 
i Peter Louis-Jensens tragiske fami-
liebaggrund, får man alligevel for-
ståelse for hans vanskelige sind, der 
også formørkedes af jalousi over, at 
kunstnerbrødrene Bjørn Nørgaard og 
Per Kirkeby havde større gennem-
slagskraft.

Oprør – en ungdomspligt?
Henning Prins, Thylejrens organisa-
tor og leder, som Peter Louis-Jensen 
gjorde alt for at genere, udtrykte 
det således: ”Ingen højrefløjsgruppe 
kunne mere effektivt have destrueret 
freds- og hippiebevægelsen end Ap-
pel-folkene og Hjardemaal-gruppen 
kom til at gøre i de dage”. 

Peter Øvig er ikke kun journalist, 
han er også historiker, dramatiker, 
detektiv, dokumentarist og for så vidt 
romanforfatter, for selv om de 1176 
sider er virkelighed, ikke fiktion, er 
hans portrætter og præsentation af 
begivenhederne netop så mættede og 

fængende, som man forventer af en 
velkomponeret roman. 

Hippiernes modstandskamp til for-
del for et nyt samfund, der viste sig 
at være en utopi og som alle sådanne 
uopnåelig, er nu ført til protokol, og 
Øvigs mesterværk vil blive stående 
som den uovertrufne kortlægning af 
et kulturchok, som nogle vil afvise 
som uvæsentligt, men som alligevel 
fik langtrækkende indflydelse på sam-
værsformer, pædagogik, musik, mad, 
mode og kultur i bred almindelighed. 
Man kan drøfte, om alle disse impul-
ser var ubetinget positive, men først 
når man har have pløjet sig igennem 
værket. 

Har ungdommen ret eller ligefrem 
pligt til oprør? Occupy-bevægelsen 
mod finanskrisens skurke bestod af 
otte telte på Rådhuspladsen, og fem 
rabiate står anklaget for brandbom-
beterror mod PET, politiet og pels-
auktionerne. Men den voldsomme 
ungdomsarbejdsløshed kan bryde ud 
i noget, som måske vil blive kaldt det 
europæiske forår.

ANMELDELSE AF jACoB lUdviGSEN

Hip-Hip-HippiE
FRIhEDSBøLGENS StoRHEd oG StYRt

kom til AFRikA og et skRidt længeRe...

Godthåbsvej 6, Baghuset - 2000 Frederiksberg C
Tel: 33 22 40 40 - www.brandstrup.dk

Botswana UntoUched MoBile safari på 15 dage fra kUn 19.995,- pp./v.2p.
København - Johannesburg, Tuli Block, Kubu Island, Khwai River, Moremi Game Reserve, Savuti Game Reserve, Chobe National Park & 

Victoria Falls - København

brandstrup travels

oplev sydafrikas højdepUnkter på 19 dage fra kUn 19.249,- pp./v.2p.
København - Johannesburg, Mpumalanaga, Kruger National Park, Durban, Garden route: George (Wilderness), Botlierskop Private Game 
Reserve, Mossel bay, Montagu, Cape Town - København

Peter øvig Knudsen

Hippie 2 – 

den sidste sommer

647 sider, 349 kroner

Gyldendal



Nu er Karl Ove Knausgårds 

anmelderroste storværk 

endelig komplet. Min Kamp 

bind 6 er en nådesløs og 

selvudleverende skildring af 

livet i alle dets nuancer: tvivlen, 

ambitionerne og relationerne 

til omverdenen.

LINDHARDTOGRINGHOF.DK

  Tak for 
kampen!




