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Årtiers Originaler 

- en moderne historiebog

150 sider, 214 kr., Byens Forlag

Kan købes på www.byensforlag.dk

ORIGINAL BOG OM
BYENS ORIGINALER

ANMELDELSE Man kan skrive 
historie på mange måder, og 
Anders Højberg Kamp har 
valgt at bygge sin ”moderne 
historiebog” ved at vælge seks 
personligheder, der hver især 
prægede et årti fra 1950’erne 
til det første i det nye årtu-
sinde, kaldet nullerne. 

Med omhu har han udset 
sig en håndfuld originaler, 
som turde skille sig ud fra 
mængden og dermed kom til 
at sætte deres præg på en pe-
riode. Det er godt tænkt og su-
verænt udført, portrætterne 
bygger på grundig research, 
gedigne interviews og jour-
nalistens evne til at nå tæt 
ind på livet af de spændende 
mennesker, som nu, hvor de 
er lidt på afstand af deres be-
drifter, får lyst til at røbe en-
keltheder, der ikke tidligere 

har været fremme. Vel doku-
menteret, vel illustreret.

Champagne
Første levende billede er 
Marquis Marcel de Sade alias 
Jørgen Vase Schmidt (adelstit-
len købte han i Andorra), der 
i 1950’erne levede et farverigt 
dobbeltliv. Om dagen var han 
bogholder i et oliefirma, gift 
og far til to børn. Om aftenen 
holdt han de mest overdådige 
fester som nattelivets konge. 

Anders har besøgt den nu 
81-årige livskunstner i hans 
600 kvm store lejlighed på 
Frederiksberg Allé og druk-
ket en flaske champagne med 
ham, mens han underholdt 
om sin karriere som celebrity, 
kun midlertidigt afbrudt af 
en fængselsdom for bedra-
geri mod sin arbejdsplads. 

Det var jo ikke gratis at invi-
tere alle de kendte danskere 
og udlændinge, der med for-
nøjelse lod sig afhente i li-
mousiner med marquisens 
vimpel på forskærmen.

Han fremhæver, at 50’erne 
var dannede, høflige og or-
dentlige tider, hvor man ikke 
bare sagde du til hinanden. 
Men dog spiste ferietabletter 
(amfetamin) for at kunne 
holde sig vågen og feste på 
Adlon til den lyse morgen. 
Der er stadig stil over adels-
manden.

Tjald og syre
I en helt anden afdeling fin-
der vi 1960’ernes Stig Møller, 
70 år og stadig aktiv musiker, 
som især blev en legende, da 
han dannede Steppeulvene 
sammen med Eik Skaløe, 
man kan stadig opleve Stig 
Møller Band den første man-
dag i måneden på Drop Inn. 
Den antikke hippie fyrer 
en joint eller to, mens han 
trakterer Anders med beret-
ninger fra en tid, da røgen 
bølgede og fantasiens faner 
foldede sig ud. Verden stod 
åben, man kunne køre på 
motorcykel til Afghanistan. 
Et nærbillede af de glade 
60’ere, som forandrede Dan-
mark.

Kattens egne veje
Suzanne Brøgger var helt sig 
selv: ”Det er jo paradoksalt, at 
historiens gang er sådan, at 
fordi jeg stadig lever, kommer 
jeg til at stå for 70erne. Men 
jeg har ikke været i Femølej-
ren, jeg har aldrig boet på 
Christiania, jeg har aldrig væ-
ret i kvindebevægelsen, jeg 
har aldrig været rødstrømpe. 
Jeg interesserede mig ikke for 
politik”, erklærer hun. 

Tværtimod blev hun, kat-
ten der gik sine egne veje, hå-
net af den nu afdøde ultra-
feminist Suzanne Giese, der 
stemplede hende som reaktio-
nær og prøvede at holde hende 
udenfor legenden om kvin-

dernes frigørelse. Men Brøg-
ger havde sin egen og mere 
aristokratiske tone og udgav 
litteratur, der hævede sig over 
agitationsniveauet, og var ikke 
bange for at gøre op med sine 
dogmer. Først fejede hun ægte-
skabsbegrebet af bordet, siden 
blev hun gift – og mor.

Superiværksætteren
Også Klaus Riskær er stadig 
på banen, nu som samfund-
stænker og plantageindeha-
ver i Uruguay. Som ung havde 
han Lenin i fuld størrelse 
hængende på væggen, samti-
dig med at han skrev en bog 
om aktier til ungdommen. 

Siden oprettede han Børs-
information, der analyserede 
store virksomheder, så de ry-
stede i bukserne. Han brugte 
sin viden til selv at tjene en 
formue på aktier, han opret-
tede tv- og radiostationer, 
købte seks provinsaviser, ble-
vindvalgt i Europaparlamen-
tet for Venstre og levede i sus 
og dus med kæmpevilla, store 
biler, fede fester og smukke 
kvinder. CyberCity, der se-
nere blev købt af Telenor, vi-
ste hans indsigt i internettet 
på et tidspunkt, hvor de fær-
reste forstod og brugte det – 
men noget gik galt, han blev 
sigtet for bedrageri og skyld-
nersvig og idømt fængsels-
straf – to gange. 

Om han blev behandlet 
ekstra hårdt, fordi han ra-
gede så højt op, skal vi lade 
usagt, men trods modgang 
har han bevaret det humør 
og den virkelyst, der gjorde 
ham til en central firserfi-
gur. Vi får et indblik, der vi-
ser flere nuancer af den er-
hvervsmand, som medierne i 
mangel af bedre kalder ”kon-
troversiel”.

Den bitre mandel
Søren Fauli føler sig sat 
udenfor af de toneangivende 
kredse i dansk film og synes, 
at han er blevet uretfærdigt 
behandlet, fordi han ikke fik 

lov at slippe sit talent løs og 
vinde en Oscar. Til gengæld 
gjorde han karriere, da han 
fornyede dansk reklamefilm 
– mange så naturligvis skævt 
til denne kommercielle akti-
vitet.

Hans indtryk af 90erne er 
deprimeret, men han er også 
en mand, der ikke lader sig 
slå ud af sin selvmedliden-
hed. I dag er han medejer og 
chefideolog i lavpriskæden 
”Normal”, hvad han jo ikke 
selv er eller vil være.

Valkyrien
Endelig tager bogen livtag 
med Joan Ørting, der i sine 
første fyrre år havde masser 
af kærester og fortalte vidt og 
bredt om intime detaljer i me-
dierne, hun blev 90er-trendy. 
Brevkassedronningen – hov, 
der var man lige ved at er-
statte et a med et u – blev for-
elsket for alvor, giftede sig og 
blev skilt igen. Pengene flød 
rigeligt, men en dag måtte 
det også stoppe, så Anders fin-
der hende på Langeland med 
fritgående dyr. Hun tror, at 
sexrobotter bliver fremtiden. 
En dyster vision fra en varm 
og vild valkyrie. 

Som Poul Henningsen 
(PH) kaldte en af sine bøger: 
Vi er selv historie. Han ville 
have anerkendt Anders Høj-
berg Kamps intelligente for-
tolkning af seks årtier.

TEKST JACOB LUDVIGSEN        FOTO MARIE BRUUN CAPION

MARQUIS MARCEL DE SADE, STIG MØLLER, SUZANNE 
BRØGGER, KLAUS RISKÆR, SØREN FAULI OG JOAN ØRTING
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TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE ”De urolige” er en længe 
ventet bog, der næsten ikke burde 
kunne leve op til forventningerne. 
Men det gør den. Det er ikke kun det 
vidunderlige sprog med poesi, humor 
og selvironi, det er især det, der ikke 
står sort på hvidt. Alt det herlige mel-
lem linjerne, som man selv skal digte 
og se for sig og så alt det, der kommer 
ud mellem sidebenene, der gør, at det 
er en fryd at blive budt indenfor i en 
tumultisk boheme-barndom med to 
lejre: En livlig og sær far og en selv-
optaget skuespillerinde mor.

Bogen er født af en datter, der 
savner sin sære trold af en far. Sam-
men har de lavet nogle optagelser, 
hvor han fortæller. Tanken var at de 
skulle skabe en tænksom bog. Men 
båndstumperne beviser at eftertænk-
somheden er svundet ind. Der kom-
mer ingen anekdoter eller vulkanske 
udbrud fra hans arbejdsliv.
Afskriften af den træge dialog mellem 
den trætte gamle far og hans datter, 

der gerne vil kende ham bedre, er al-
ment menneskelige og rørende. Men 
de fungerer kun, fordi den sørgende 
datter bygger så smukke scenografier 
skabt af ord op til at hænge de små dia-
loger på. Billederne går fra bogen til 
nethinden. Især når hun beretter om 
somrene, hvor hun blev sendt alene 
fra Oslo til Sverige til sin arbejdsforel-
skede fars landsted. Det var den eneste 
måned, hvor far og datter nummer ni 
i flokken var sammen.  

Hele familien er uduelig
Linn Ullmann frygter ikke at udstille 
sine egne og andres uduelighed og det 
er bogens styrke og mantra. Ingen i 
den berømte familie slipper, hverken 
moren, faren, hendes mand eller for-
fatterinden selv er fuldkomne.
Særligt mange øretæver er der til den 
selvoptagede vinsipper-mor, der i pe-
rioder er håbløs som mor og hverken 
formår at pleje omsorg eller lave mad 
til sin for tynde datter.

Opdraget med drama og illusion 
vælger Linn Ullmann at vise den blu-
færdige hverdag frem. Hun husker al-
mindeligheder som ketchupsamtaler, 
ritualer, særheder og fine ord mellem 
nære, der snart skal skilles af døden.

Balletlette ord 

Det handler meget om kærlighed til en 
far, hun gerne ville have kendt bedre, 
hendes faderkompleks kan læseklub-
ber landet over sovse i og forfatterin-
den skærer det ud i pap, for dem der 
er dårlige til at læse det uskrevne, ved 
at servere en delikat fascination af en 
fotograf, der kunne være hendes far. 

Man bliver taget ved hjertet af det 
balletlette sprog. En rutineret læser 
vil nok mene, at bogen litterært er 
uden struktur, biografigenren tilla-
der det fragmenterede, til tider ind-
forståede, men det her er en roman og 
dramaturgisk ville faderen nok kalde 
fra graven og sige: Spar på violinerne 

og de private følelser i den sidste 8. del 
af bogen og fyr et par socialrealistiske 
godbidder fra din (pri)madonna-mors 
mystiske univers af til at holde liv i 
læseren og den gamle her. 

cb@kbhavis.dk

Linn Ullmann

De urolige

Roman, Gyldendal, 245 Kr.

DE UDUELIGE
”De urolige” er hukommelsesglimt om filminstruktøren Ingmar Bergmann og skuespilleren Liv 
Ullmann, set med deres fælles datter Linn Ullmanns bidende blik - men bevægende blidt fortalt.
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TEKST CAMILLE BLOMST

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
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MEDRIVENDE 
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SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95 
PRIS TIL KØBENHAVNER- 
AVISENS LÆSERE 

KUN 89,- KR. 
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring 
men er også et forbløf-
fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
på Ekstra Bladet og Squash 
reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
revsere!

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Når man ser, hvad der i de 
seneste år er udkommet af politikerbio-
grafier, kan man undre sig over, at der 
skulle gå 40 år efter Viggo Kampmanns 
død i 1976, før der blevet skrevet en bio-
grafi om ham, der vel om nogen var vel-
færdsstatens arkitekt. Det råder journa-
listen Poul Smidt nu bod på med Viggo 
Kampmann – modig modstandsmand, 
klog finansminister, ustyrlig statsmini-
ster.

Smidt fortæller om opvæksten i Fre-
dericia. Efter en flot statsvidenskabelig 
eksamen slog den unge Viggo Kamp-
mann sig ned i København. I et kort, 
men stormfuldt, ægteskab blev Kamp-
mann far til to sønner, bl.a. Jens, der 
senere blev minister. Efter skilsmissen 
mødte Kampmann Eva Brinch, der var 
hans hustru i de næste 30 år, og med 
hvem han fik tre døtre.  
Pengeombytning

Som fuldmægtig i Statistisk Departe-
ment, mødte Kampmann Vilhelm Buhl, 
der trak ham med ind i Finansministe-
riet, hvor han var igangsætter af den po-
pulære pengeombytning, som H.C. Han-
sen havde sat i værk som finansminister 
i Buhls befrielsesregering. Værnemager-
nes formuer skulle gøres værdiløse.
Det var også Kampmann, der udformede 
teksten til loven om udrensning af tjene-
stemænd, der under besættelsen havde 
været for tyskvenlige og udvist udansk 
sindelag. I 1950, da Jens Otto Krag udløste 
en ministerrokade, overtog Kampmann 
Finansministeriet. 

Vicestatsminister
Efter Hedtofts død i 1955, fortsatte Kamp-
mann som Finansminister, og han påtog 
sig flere vikarjob for den kræftsyge H.C. 
Hansen, der havde gjort ham til en slags 
vicestatsminister under sin sygdom, og 
ved H.C. Hansens død i 1960 blev det 
Kampmanns opgave at videreføre den 
såkaldte Trekantsregering. 

Han måtte opgive også at være fi-
nansminister, og et par nye radikale 
ministre kom til, mens valget i novem-
ber 1960 for første gang gav Socialdemo-
kratiet over en million stemmer (42,1%), 
noget der aldrig siden er blevet overgået, 
og samtidig blev der tale om en toparts-
regering. 

Året efter fik Danmark for første 
gang et Kulturministerium med Julius 
Bomholt som minister. At Kampmann 
overlevede de første år som statsmini-
ster er imponerende, især da han som 
maniodepressiv var så ustabil, at der til 
stadighed måtte flere embedsmænd til 
at dække ham op, når han forsvandt el-
ler var indisponeret. Ofte gik der dage, 
hvor ingen vidste, hvor statsministeren 
befandt sig. 

I kongens navn
Bl.a. måtte man på et tidspunkt hente 
ham i en elskerindes lejlighed, da der 
var presserende opgaver, som Kamp-
mann skulle udføre. Senere måtte en 
embedsmand stoppe Kampmann i Ka-
strup Lufthavn for at fortælle ham, at 
han ikke som statsminister måtte forlade 
Danmark uden Kong Frederiks tilladelse. 

Det hele endte i august 1962 på 
Sundby Hospital, hvor Kampmann var 
indlagt, fordi der måske var tale om en 
mindre blodprop, og her overlod han 
statsministerposten til Jens Otto Krag, 
der lod sig erstatte som udenrigsminister 
af Per Hækkerup. Det var lidt tidligt at 
lade sig førtidspensionere som 52-årig, og 
i de følgende år var Kampmann bl.a. re-
daktør for Verdens Gang, men desværre 

blandede han sig efter manges mening 
for meget i hvad, der skete i hans gamle 
parti. En af de sidste gange, hvor man så 
hans kontrafej i avisen, var i annoncerne, 
hvor 4 danske statsministre opfordrede 
befolkningen i at stemme JA til EF.  

Få år før sin død i 1976 blev Viggo 
Kampmann skilt fra Eva, og i 1970 blev 
han gift med den 25 år yngre Ulla Fogh, 
som han kendte fra en smugkro. Det var 
hende, der efter hans død brændte både 
hans bøger og hans arkiv, hvilket gjorde 
det lidt mere vanskeligt for Poul Smidt at 
skrive sin fremragende biografi.

jl@kbhavis.dk

Poul Smidt 

Viggo Kampmann - Biografi

Gennemillustreret med fotos. 

479 sider. Gyldendal

VIGGO KAMPMANN 
VELFÆRDSSTATENS 

ARKITEKT
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TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE 33 personer, der stod Jakob 
Ejersbo nær, kommer til orde i journalisten 
Rune Skyum-Nielsens Jakob var her – med un-
dertitlen Bogen om Ejersbo. Der er altså ikke 
tale om en biografi i gammeldags forstand, 
men mere en slags kavalkade, der i kronolo-
gisk orden fortæller historien om en af vor tids 
mest markante danske forfattere. De mange 
små udpluk fra familie, venner og samarbejds-
partnere er omkranset af den fortløbende føl-
jeton fra den ekspedition, som en kvintet fore-
tog sammen med et hold af indfødte bærere 
til toppen af Kilimanjaro i august 2013 med 
det formål at sprede den halvdel af Jakob Ejers-
bos aske, som en velvillig bedemand overlod 
til Morten Alsinger i en blikdåse, fra Uhuru 
Peak i næsten 6.000 meters højde. Den anden 
halvdel af asken ligger på Assistens Kirkegård, 
hvor Ejersbo blev bisat i juli 2008. Kort tid før 
Jakob døde som 40-årig, havde han sagt til 
sin gamle kammerat Morten: ”Hvis det her 
lort slå mig ihjel, skal du tage min aske med 
derop,” på den tur, som Jakob selv skulle have 
deltaget i, når han var færdig med at skrive 
sin Afrika-trilogi.  

Forældrene fortæller
De første tilbageblik i 1973, er fra forældrene 
Hanne og Mogens, der beretter fra Tanzania, 
hvor familien var udstationeret, og det hele 
slutter i 2008/09. Her er det Jakobs forlægger 
Johannes Riis fra Gyldendal, der fortæller om 
færdiggørelsen af trilogien efter Jakob Ejers-
bos død. 

Bogen er baseret på breve, mails og sms’er, 
og i hvert afsnit er det den enkelte bidragyder, 
som lægger navn til sin egen erindring. På 
den måde er det lykkedes for Skyum-Nielsen 
at sammensætte et portræt af en forfatter, 

der var splittet imellem sit tilhørsforhold til 
to kontinenter, og som i sin desperate søgen 
efter kærlighed, lod forfatteren Ejersbo jagte 
Afrikaprojektet så meget, at mennesket Ja-
kob ikke havde plads til sine forhold til de 
kvinder, der elskede ham, og som han vel 
også elskede. 

Nordkraft
Drømmen om at stifte familie og få børn, når 
Eksil, Revolution og Liberty var udkommet, 
blev desværre aldrig til noget. Det satte en 
aggressiv kræftsygdom en stopper for. Hel-
digvis nåede Jakob Ejersbo at opleve succesen 
med gennembruddet Nordkraft, der indbragte 
ham både litteraturpriser, og som blev filma-
tiseret, og gudskelov havde han overskud nok 
til ikke at lade sig tirre af Weekendavisens 
Lars Bukdahl, der nærmest førte en kampagne 
imod ham, selv efter at han var død. Jakob var 
her er illustreret med fotografier og udklip, og 
jeg kan ikke mindes, at jeg har læst et bedre 
portræt af en kunstner. 

jl@kbhavis.dk

Rune Skyum-Nielsen 

Jakob var her – Bogen om Ejersbo. 

464 sider. Gyldendal

Peter Olesen

Stille København

Gennemillustreret i farver af 

fotografen Kurt Rodahl Hoppe. 

184 sider. Frydenlund

JAKOB EJERSBO 
IN MEMORIAM -
FREMRAGENDE 
KUNSTNERPORTRÆT

MED PETER OLESEN TIL
HOVEDSTADENS 
STILLE OASER
ANMELDELSE Den altid velop-
lagte journalist Peter Olesen, 
der har gjort det til en livs-
opgave at få almindelige dan-
skere til at opdage vores lands 
mange herligheder, har begået 
en ny bog Stille København, 
hvor han tager læseren med 
til de åndehuller i hovedsta-
den, hvor man får lidt fred og 
ro fra storbyens larm. 

I den flot gennemillustre-
rede bog er der bl.a. kapitler 
om Grønnegården, gårdrum-
met Sankt Petri Passage, Råd-
hushaven, Glyptotekshaven, 
Bibliotekshaven, Heerup Ha-
ven bag Energistyrelsen på 
hjørnet af Amaliegade og 
Toldbodgade, hele området 
ved Toldboden og Kastellet, 
Østre Anlæg, Botanisk Have 
og Kongens Have og på Ve-
sterbro Saxoparken og Otto 
Krabbes Plads for enden 
af Westend og ikke at for-
glemme et af byens smuk-
keste kvarterer Den gule By 
også kaldet Kineserbyen, der 
ligger skjult mellem jernba-
nens mange spor på Otto 
Bussesvej, hvor 30 små ræk-
kehuse nu er udbudt til salg 
efter i næsten 100 år at have 

været beboet af DSB-funkti-
onærer. 

Foruden Nørrebro med 
bl.a. Assistens Kirkegård og 
Østerbro med Classens Have 
og Charlottehaven er der også 
små afstikkere til Valby og 
Frederiksberg. Peter Olesen, 
der tidligere i samme hånd-
bogsserie har skrevet om 
Valby og Frederiksberg, er en 
medrivende guide og formid-
ler, som får os københavnere 
til at nyde hjørner af byen, vi 
måske tidligere overså. 

jl

TEKST JANNIK LUNN
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ANMELDELSE ”Der sidder en 
mand i en sporvogn” er titlen 
på Mogens Klitgaards gen-
nembrudsroman, som forla-
get Jensen & Dalgaard har 
gjort os den store tjeneste at 
genudgive med forord af litte-
raturprofessoren Hans Hertel 
fra Kronprinsessegade. Hans 
redegørelse for Klitgaards 
liv og skæbne er uhyre vær-
difuld og sætter forfatterska-
bet og den socialrealistiske 
tragedie fra tiden kort før 2. 
verdenskrig i perspektiv. 

Hertel citerer det spørgs-
mål, som de franske mestre 
Honoré de Balzac og 100 år 
senere Georges Simenon stil-
lede: Hvem kan være hoved-
person i en roman, og de sva-
rede begge: Hvem som helst 
man møder på gaden, hvis 
man driver ham til det yder-
ste”.

Mogens Klitgaard (1909-
45) blev forældreløs, fik prygl 
i Det kgl. Opfostringshus, 
fortsatte som gartnerelev i 
Rødby til 10 kr. om måne-
den plus kost og logi, stak af 
til Skåne og solgte nipsenåle 
og manchetknapper ved dø-
rene. Derefter sømand, ciga-
retsmugler, vagabond, tjener, 
opvasker, inkassator, politik 
agitator og falsk globetrot-
ter, der solgte postkort fra 
sine opdigtede eventyr.

Sult og tuberkulose
Lyder det eventyrligt, roman-
tisk, farverigt? Ja, måske for 
en ung forkælet velfærdsop-
fostret dansk dagdriver; for 
Klitgaard var det en bitter 
kamp for at holde sulten fra 
døren, tuberkulosen indhen-
tede ham, og han blev indlagt 
på sanatorium i Roskilde. 
Det gav ham tid til at læse 
og skrive, han drømte om at 
blive forfatter.

Da han atter var ude i den 
rå virkelighed, blev han bil-

lardmarkør på en beværtning 
fra kl. 12 til 2 nat, 84 timer 
og 30 kr. om ugen. På sit usle 
kvistkammer brugte han for-
middagen på at skrive, han 
havde kun råd til 25 ark papir 
ad gangen. På blot tre måne-
der havde han sin roman om 
den fallerede manufaktur-
handler August Lundegaard 
færdig, den blev antaget af 
Povl Branners Forlag og blev 
hyldet af anmelderne, trykt i 
fire oplag og solgt til Sverige 
og Holland.

Pludselig var Klitgaard en 
kendt forfatter, der fik tilbud 
fra flere sider og blev uhyre 
produktiv.

Klamt København
Romanen slår tonen an fra 
starten:

”En klam københavnsk ja-
nuarmorgen kørte en lastbil 
op foran en mindre manufak-
turforretning i den gamle del 
af byen. Det grå dagslys havde 
endnu knapt kunnet sprede 
det tunge, våde mørke i den 
sølede gade. En sådan mor-
gen har folk ikke megen in-
teresse for næstens anliggen-
der, og flytningen af den lille 
butiks inventar og nogle fat-
tige møbler vakte ikke større 
opmærksomhed. Flyttemæn-
denes tunge, grove skikkelser 
baksede i mørket med kasser 
og sammensnørede dyner, en 
kone kom ud af den smalle 
butiksdør med nogle fattige 
potteplanter i favnen -.
Op ad dagen begyndte det at 
regne. En mand kom og klæ-
bede en plakat på forretnin-
gens glasrude: Til leje”.

Manufakturhandler Lun-
degaard er gået fallit trods 
alle bestræbelser på at opret-
holde forretningen og fami-
liens eksistensgrundlag, og 
side for side følger vi hans 
deroute. Råstoffet hentede 
Klitgaard fra sin egen tilvæ-

relse, men fortællingen er 
ikke selvbiografisk. 

Hans Hertel peger på, at 
den ironiske tone minde om 
Hans Scherfig, men at Klit-
gaard var først. Begge for-
fattere var overbeviste kom-
munister ligesom Martin 
Andersen Nexø og Hans Kirk, 
der begge støttede og opmun-
trede deres unge kollega. 

Storbyrealismen deler han 
med en række af samtidens 
europæiske forfattere, som 
prøver at forklare småborger-
lige menneskers forvirring 
og mangel på forståelse af 
den totale samfundsomvælt-
nings nødvendighed.

Underslæb og åger
Med angst følger man Lun-
degaard og hans familie gen-
nem året 1936, godt krydret 
med samtidens begivenhe-
der. Den stakkels mand begår 
underslæb og er i kløerne på 
ågerkarle, sønnen Poul del-
tager i et mislykket røveri af 
en tobakshandler, datteren 
Anna arbejder i et stormaga-
sin – hendes far synes, at den 
slags varehuse er skyld i, at 
folk holdt op med at handle 
hos ham – og fru Lundegaard 
er forgrædt og søger trøst i re-
ligionen.

Hvorfor skal man som læ-
ser udsætte sig selv for en sør-
gelig historie om havarerede 
mennesker for 70 år siden? 
Det skal man, fordi den er 
så djævlegodt komponeret i 
en blanding af sorg, humor 
og en snert af optimisme, 
og fordi det er værdifuldt at 
vide, hvordan livet formede 
sig for tidligere generationer, 
så man kan sammenholde 
virkeligheden dengang og 
nu. Efter 2. verdenskrig op-
stod velfærdsstaten, men vi 
kan ikke tage den for givet, og 
ude i verden er der millioner, 
der må hutle sig igennem som 

både Klitgaard og hans per-
soner. De alt, alt for mange 
unge europæiske arbejdsløse 
ville kunne genkende sig selv, 
dersom de havde mulighed 
for at læse Klitgaard.

Den nye udgivelse inde-
holder også radioromanen 
”Elly Petersen” og radiono-
vellen ”Brunkul”. Klitgaard 
var fortrolig med det nye me-
die og tryllebandt lytterne. 

Under den tyske besæt-
telse flygtede han med sin 
familie til Sverige, hvor han 
var flittig ved skrivemaski-
nen, men ved hjemkomsten 
var han stærkt svækket af tu-
berkulose; lillejuleaften 1945 
døde han, blot 39 år gammel.

Hermed mistede Danmark 
en af 1900-tallets stærkeste 
stemmer, hvis han havde fået 
flere år tildelt, ville hans for-
fatterskab have udviklet sig 
til det fuldkomne, men lad os 
være glade for det, han efter-

lod. De tre dramaer, kan man 
ikke ryste af sig, og de tåler at 
blive læst mere end en gang. 
Hans Hertels introduktion er 
i sig selv en perle, der får både 
Klitgaard og Lundegaard til 
at skinne videre i vores år-
hundrede.

KØBENHAVNERKLASSIKER GENUDGIVET

EN MENNESKELIG
TRAGEDIE 1937
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Mogens Klitgaard med forord 

af Hans Hertel

Der sidder en mand i en sporvogn

Elly Petersen Brunkul

Jensen & Dalgaard, 340 sider – 298 kr.

Anton Hansens tegning af Elly Petersen rammer Mogens Klitgaards univers.
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   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-

Mogens Klitgaard med forord 

af Hans Hertel

Der sidder en mand i en sporvogn

Elly Petersen Brunkul

Jensen & Dalgaard, 340 sider – 298 kr.

ANMELDELSE  ”Hans henrettelse vil befri verden 
for et menneskeuhyre,” sådan skrev New York 
Times 19. marts 1886, nogle måneder efter, at 
den 29-årige Jens Nielsen var blevet henrettet 
på Horsens Straffeanstalt. Det står at læse i 
historikeren Poul Duedahls fine biografi Ond-
skabens øjne, der handler om den sidste, som 
er blevet henrettet i Danmark i fredstid. 

Duedahl fortæller historien om den syv-
årige Jens, der blev sendt ud og tjene hos en 
bonde på Jyderup Mark, og allerede her ud-
mærkede drengen sig som både tyveknægt og 
dyreplager for at opnå kammeraternes beun-
dring. Da Jens havde sat ild til den gård, hvor 
han tjente, blev han sendt til Flakkebjerg Op-
dragelsesanstalt, hvor dagens ret er prygl og 
hårdt arbejde. 

London brænder
Senere indsættes han i Vridsløselille Straffe-
anstalt. Derfra sendes han som 18-årig med 
skib til Canada, men rejser videre til New 
York, hvor han får hyre på et skib, der fører 
ham til Europa, hvor han ender i London. 
Her sætter han igen ild, denne gang til Ro-
yal Victoria Dock, hvilket udvikler sig til en 
kæmpebrand. 

Da han vender hjem i 1883 fortsætter han 
sin forbryderbane i Danmark med tyveri og 
afbrænding af fire gårde i Valby og en i Hvid-
ovre. Han idømmes i 1884 tugthusarbejde i 16 
år og indsættes i Horsens Straffeanstalt, hvor 
han forsøger at myrde en fængselsbetjent, Året 
efter bliver han dødsdømt, Christian 9. benå-
der ham, og straffen ændres til tugthusarbejde 
på livstid. Efter endnu et mordforsøg, bliver 

han året efter igen dødsdømt, men igen benå-
det af kongen. 

Skarpretteren
Efter sit tredje mordforsøg bliver han døds-
dømt i 1892, og denne dødsdom bliver under-
skrevet af Christian 9., hvorefter henrettelsen 
fuldbyrdes af skarpretter Theodor Seistrup 
med sin tunge økse hugger hovedet af Jens 
Nielsen. 

Poul Duedahl har med sin biografi givet 
et fremragende billede af en begavet skarns-
knægt, der via bestialske straffemetoder ud-
viklede at så stort had til samfundet og til dets 
øvrighedspersoner, at han endte under bød-
lens økse, mens én af de andre skarnsknægte, 
som var på opdragelsesanstalt sammen med 
Jens Nielsen, endte som stifter af Nordisk Film. 
Hans navn var Ole Olsen.

TEKST JANNIK LUNN

Poul Duedahl

Ondskabens øjne

Illustreret med fotografier og samtidige stik. 

366 sider. Gads Forlag  

EN SKARNSKNÆGTS 

ENDELIGT
VI HAR OGSÅ SPÆNDENDE BØRNEMENUER
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ÅRETS JAGTVIN

6975
TILBUD PR. FLASKE

Normalpris: 99,75 pr. fl.

SPAR
30,-

2015 IL CADERE 
Appassimento Rosso, Puglia IGT, Italien

Hos Skjold Burne udvælger vi hvert år Årets Jagtvin så den  
matcher sæsonens vildtretter bedst. Dette er en vin som under-
støtter og fremhæver de fine nuancer i de forskellige vildttyper. 
En vin som har den perfekte balance mellem frugtsødme og  
understøttende rygrad i form af en behagelig tannin.
 
Årets Jagtvin, Il Cadere, er en kraftfuld sag med en fin sødme, 
lækker chokolade og masser af intensitet, oplagt til sæsonens  
traditionelle vildtretter.
 
VinAvisen: “…denne rødvin er oplagt som “jagtvin” …og har gen-
nemgået den metode, der kaldes “appassimento på vinstokke”, dvs. 
at druerne ikke har tørret på stråmåtter, men hængende på vinstok-
kene. I smagen er der mørke bær og noter af chokolade…”


