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TEKST CAMILLE BLOMST

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
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

ANBEFALING Jyllandspostens velformule-
rede kulturjournalist Michael Enggaard 
debuterer med en sprogligt overlegen 
gavtyv af en humoristisk underspillet 
københavnerroman. 

I “Svækling” udvikler en svækling 
sig til en darling i spændingsfeltet 
mellem voksenmobning, voksen-
kærlighed og voksne øretæver. Ud 
over at behandle disse tabuer med 
åbent sind, har Enggaard over-
skud til at få flettet flabede stik-
piller til alt fra sundhedsvæsnet til 
Springsteen ind i romanens dna. 

At skrive kvalitets socialrealisme er en 
kunst. Kun vores største forfattere har 
bestået prøven, for det kræver, at man 
elsker fodfolket. Det gør Enggaard, han 
holder med og holder af sine personer lige 
fra den brokkende gamle mand til den 
sporgløse handicappede. Han har resear-
chet og levet sig ind i figurerne og der er 
ikke en ironisk afstand mellem dukkefø-
reren og hans figurer.

Bokser med selvværdet
Hovedpersonen Frank er en voksen ind-
født fra Vesterbro, der aldrig personligt 
har kendt en Djøffer. Som ung var han 
bokser, oplært af sin far, som var oplært 
af sin far. Men en traumatisk DM finale-
kamp slog Frank ud og nu driver han et 
mekanikerværksted ved Enghavevej. Far 
og søn bor hver især på Vesterbro. Herfra 
udgår deres og bogens verden.
Romanens afsæt er at faren, der er la-
germand i Ikea, kommer ud for en ar-
bejdsulykke. “Den Gule”, afdelingens 
mellemleder, ringer Frank op og beder 
ham hente noget i farens omklædnings-
skab, der ikke er helt legalt. Afhentnin-
gen sender den loyale og trofaste søn ud 
i en ny livsbane og ud over at ordne fa-
rens kluntede klatgæld, vælter familiens 
skrøbelige skellet ud af skabet og Frank 
får åbnet op ind til sit ubehandlede bok-
setraume.

Cyklende sygeplejerske støder til 
Ellen arbejder som cyklende sygeplejer-
ske på Vesterbro. Hun lever alene, fordi 
hun brændte sig så slemt på ungdoms kæ-
resten, at hun stadig har onde drømme 
om det. Det vil være forkert at afsløre, 
hvordan Frank og Ellen med hinandens 
hjælp kommer ud af de traumer, de slås 
med. 

Men pointen er at Enggaard bræn-
der for at budskab om at tage vare på 
livet. Ikke vente på at samfundet opda-

ger, at du lider. Man er selv ansvarlig 
for at søge hjælp og kærlighed oven på 
livets uberegnelige ulykker eller sociale 
udtværinger. Og byen er fuld af folk, der 
er der for dig.

Enggaard skriver en blændende skarp 
dialog og rammer jargonen i miljøerne. 
Han har et skønt galleri af ufede og selv-
fede vesterbroske bipersoner, der bliver 
vakt til live med få ord. Specielt den ud-
brændte nabotransvestits skæbne gjorde 
stort indtryk.

Moderne mandehørm og politisk 
ukorrekte smøgpauser
Bogen består af en fornem balance 
mellem mandehørm og maskulin hjer-
tevarme. Et andet savnet element i 
samtidslitteraturen er portrættet af ar-
bejderklassens København og tanker. 
Deres syn på byen er ubeskrevet i vores 
overdukomenterede tid. Man finder ikke 
Frank og Ellens daglige spor på Facebook, 
for de promoverer ikke selv eller deler 
deres indre og ydre sår med sagesløse in-
ternetkammarater. 
For de to typer er en kop kaffe omsorg, 
en måde at vise, at nu tager jeg mig tid 
til dig. En kaffestund er ikke noget, der 
skal gøres til en uudslettelig fortælling 
på nettet. Kaffe er en varm drik, ikke en 
baristavidenskab, og det er lig med over-
skud til at lytte og lære af hinanden. Der 
er masser af snakkekaffe og tænkesmø-
ger i “Svækling” og læseren bliver klogere 
på mennesker ved at tænke med. 

En bog der er sin vægt værd i papir 
Når jeg som læser får rykket ved for-
domme og kommer tættere på naboens 

tanker, så mener jeg, at en roman går 
fra at være en bog til litteratur. Denne 
her roman kan kan læses også om ti 
år, for i “Svækling” er Københavns bag-
have skildret uden cafelatte-selfie-avo-
cadomad-typer og med sin antihipster-
vinkel bliver fortællingen et vigtigt bud 
(også for eftertiden) på virkligheds-hver-
dagen mellem Vesterbro-gadeluderenes 
overlevelse og børnefamiliers stressede 
frem-til-fredags-slik-pressede-ugepro-
gram lige før 2020. 

Først når en roman er værd at hu-
ske, værd at gemme, værd at give videre 
til andre efter endt læsning, er den ef-
ter min mening berettiget til at blive en 
trykt roman og ikke bare en blog i vores 
internettid.

Den første der skal læse “Svækling” 
efter mig er min datter. Den næste må 
blive min svigerfar. Og efter ham min 
svigerinder, der er sygeplejerske, så bredt 
spænder “Svækling”.

cb@kbhavis.dk

Michael Enggaard

“Svækling”

Roman - Politikens Forlag

300 sider - 250 Kr.

ÅRETS VIGTIGSTE DEBUTANT 
LEVERER BRILLIANT 
MODERNE URBANARBEJDERREALISME  



27OKTOBER 2017 ÅRGANG 12 KBH K

TEKST JANNIK LUNN

Katrine Sommer Boysen & Sophie Engberg Sonne

Filmens København – hovedstaden i levende billeder

Gennemillustreret. 271 sider. Gyldendal

FLOT VÆRK OM FILMENS KØBENHAVN

ANMELDELSE  Filmens København af Sophie Engberg 
Sonne og Katrine Sommer Boysen er et gennemil-
lustreret værk om, hvordan hovedstaden er blevet 
brugt gennem filmhistorien både i danske, men 
også i nogle få udenlandske film. Det er klart, at 
Erik Ballings mange Olsen-bande film spiller en stor 
rolle, men også ret nye film er med fx ”Den danske 
pige” og tv-serier som ”Borgen” og ”Forbrydelsen”. 

I kapitlet om de såkaldte noir-film, kan man 
læse om fx Nicolas Winding Refns Pusher-trilogi, 
om Sune Lund-Sørensens ”Mord i mørket”, hvor Ve-
sterbro spiller en stor rolle og om filmatiseringerne 
af Jonas T. Bengtssons bøger ”Aminas breve” og ”Sub-
marino”. Men også tidlige film som ”Bundfald” og 
”Farlig ungdom”, hvor Ib Mossin førte sig frem, er 

med, ligesom Erik Ballings ”Midt om natten” hører 
hjemme i denne afdeling. 

Desuden spiller København naturligvis en stor 
rolle i ”Barndommens gade” og i tv-serier som ”Hu-
set på Christianshavn” og ”Sonja fra Saxogade”. En 
af dansk films største fiaskoer science fiction-filmen 
”Reptilicus” er med og det samme er flere af Erik 
Clausens film sammen med filmperler som Morten 
Arnfreds ”Johnny Larsen”. 

At ”Forelsket i København” omtales er lige så 
naturligt, som at lystspil som ”Ved Kongelunden” 
og ”Det var på Rundetårn” er med, men jeg sav-
ner en skøn københavnerfilm som Benny Ander-
sen-filmen ”Man sku’ være noget ved musikken”, 
Henning Carlsens ”Hør, var der ikke én, som lo?” 

”Dansen med Regitze” og ”Take it Easy”, hvor der 
i de to sidstnævnte er fine sporvognsscener. Hans 
Kristensens ”Flugten”, ”Per” og ”Blind makker” ville 
også have pyntet i bogen, men så er der til gengæld 
et par udenlandske film, der bruger København, et 
par af Alfred Hitchcocks bl.a. ”Topaz”. 

Det er en fin filmbog, spækket med gode fotos 
både i farve og sort/hvid. 

Service & kvalitet med omtanke 
 

Er din garderobe 
klar til vinter ? 
Vi udfører følgende opgaver indenfor: 

 Herretøj, Dametøj, Skindtøj.  

 Læder Pelse og Tasker. 

 Om forandringer & Tilretninger. 

 Reparationer af alle slags Tøj. 

 Reparationer af alle slags Tasker. 

 Reparationer af alle slags Lynlåse. 

 Syning af Gardiner efter dine  

         ønske og mål. 

 Reparation af skindtøj & pelse. 

 Rens & Vask (dag til dag service) 

Åbningstilbud.    
Spar 50 % for alt i hele oktober måned!  

NY SKRÆDDERI OG RENSERI 
350 METER FRA NØRREPORT STATION.  

Nørre Farimagsgade 70 , 1364 København K. 

Info@fixnwear.dk   www.fixnwear.dk 

                       31777281 

Åbningstider 
Mandag- Fredag.   kl.10:00 - 18:00 

Lørdag .                   kl.10:00 –15:00  

Søndag .                   Lukket 
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Hanne-Vibeke Holst

Som pesten

686 sider - Gyldendal

FORNEMT VÆRK 
OM HAVEBYER

STOR SAMTIDSROMAN 
MED KRIMIPOTENTIALE

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen i Han-
ne-Vibeke Holsts store samtidsroman 
Som pesten, den danske læge Karo-
line Branner er netop startet hos Ver-
denssundhedsorganisationen WHO i 
Genéve i en stilling som koordinator 
i organisationens afdeling for pande-
mibekæmpelse, da en aggressiv form 
for influenza bryder ud, en sygdom, 
der bringer mindelser om Den span-
ske syge, som lige efter Første Ver-
denskrig resulterede i mellem 50 
og 100 millioner af dødsfald verden 
over. Der bliver travlhed i Genéve hos 
WHO, hvor chefen dr. Rose Ochola, 
der stammer fra Kampala i Uganda 
og hendes stab, bl.a. russiske Boris 
Belozerov og Karoline Branner, må 
konstatere, at der endnu ikke er tale 
om en pandemi, men også hos den 
lokale afdeling af FN, har den sven-
ske FN-diplomat Hans Bergman, der 
repræsenterer hovedkvarteret, travlt. 
Han er gift med den skleroseramte 
hustru Stéphanie, og så har han sam-
tidig afrikanske Rose Ochola som el-
skerinde.

Der går politik i det hele
Det varer ikke længe, før der begyn-
der at gå politik i det hele, men på 
samme tid bliver der flere og flere 

tilfælde af H7N9-influenzaen. Imid-
lertid er man ikke begyndt at produ-
cere vaccine, for i 2009 blev en in-
fluenzaepidemi så overdramatiseret 
af WHO, at man brændte inde med 
millioner af doser vaccine, som ef-
terfølgende måtte destrueres. Da det 
bliver klart, at der er så mange, der 
er ramt af sygdommen, at der er tale 
om en egentlig pandemi, haster det 
pludselig med at få vaccine klar. På 
samme tid opdager Karoline, at spe-
cielt afrikanere er genetisk dispone-
ret til at blive angrebet af sygdom-
men, og spørgsmålet er, hvordan man 
får fremstillet en vaccine, som fx fat-
tige afrikanere har råd til.

Racisme og latent aggression
Europa er i forvejen midt i den store 
flygtningekrise, og i flere lande bl.a. 
Danmark er der ikke råd til gratis 
lægebehandling. Statsministeren og 
hans altid kampklare integrations-
minister fremlægger en ny asylpakke 
med 34 nye stramninger, der skal få 
landet til at fremstå så lidt gæstfrit 
som muligt. Overalt hvor sygdom-
men er begyndt at koste menneske-
liv, stikker racismen sit grimme fjæs 
frem, for hvis brune og sorte pludse-
lig skal have forrang til at blive vac-

cineret, skal der ikke meget til for at 
tænde den latente aggression, som lig-
ger og ulmer under overfladen. Det 
går endda så galt, at lastbiler bliver 
overfaldet, og vaccine bliver stjålet. 

Lyssky forretninger, løgn og fidus
På hjemmefronten er Karolines mand 
Jasper ifølge ham selv startet på at 
skrive en roman, og han har stadig 
opgaven med at følge sønnen Hugo 
i skole. Her mødes Jasper ofte med 
naboen, italienske Sofia Luzzatti, når 
hun afleverer sin søn Luca. På den 
måde kommer han også i kontakt 
med Sofias mand Roberto Luzzatti, 
der ejer en kæde af pizzeriaer. Jasper 
er i sin tid rejst fra en gæld i Danmark, 
og en dag bliver han opsøgt af et par 
gorillaer, der kræver 25.000 euro, som 
skal betales få dage efter. Derfor be-
der han Roberto om et lån, og det får 
han mod at hjælpe italieneren med 
nogle lyssky forretninger, og snart er 
Jasper fanget i et spindelvæv af løgn 
og fidus. Hvad det går ud på skal ikke 
røbes her, for romanen udvikler sig til 
ikke så lidt af en krimi. 

Som Pesten, hvor titlen hentyder 
til Albert Camus’ roman Pesten, der 
udkom i 1947, og er en allegori over 
den nazistiske besættelse af Frankrig, 

finder sted for et par år siden, mens 
Obama stadig var præsident i USA, 
og hvor Trump kæmpede for at blive 
republikanernes præsidentkandidat. 
Nu gik det ikke så galt i virkelighe-
den, men Hanne-Vibeke Holst har 
med stor dygtighed formået at skabe 
et uhyggeligt billede af en katastrofe, 
der kan komme hvornår som helst. 
Som Pesten er hendes absolut bedste 
roman til dato, og den fortjener ud-
bredelse over den ganske verden.

jl@kbhavis.dk
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FORNEMT VÆRK 
OM HAVEBYER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Helle Ravn og Peter Dragsbos 
bog Havebyen er en beskrivelse af 25 dan-
ske havebyers historie.

Fra land til by
Det var en form for moderne byplanlægning, 
der havde sin storhedsperiode i begyndelsen 
af 1900-tallet. Idéen opstod i England i for-
bindelse med industrialiseringen, hvor et nyt 
proletariat strømmede fra land til by for at 
være i nærheden af deres nye arbejdspladser. 
Mange flyttede ind i nye, men ofte usunde lej-
ligheder i de hurtigt overbefolkede storbyer, 
og fx i København resulterede det bl.a. i ko-
leraepidemien i midten af 1800-tallet. Derfor 
blev der både her og i England og Tyskland 
skabt havebyer som alternativer til samtidens 
høje og tætte karrebebyggelse.

"Arbejderkolonier"
Det var et samarbejde mellem private filan-
troper og intellektuelle samfundsreforma-
torer, der sammen med arbejderbevægelsen 
stod for disse nye og mere sunde boliger, og 
også danske arkitekter rejste til udlandet for 
at hente inspiration. Det resulterede i nogle 
af de første såkaldte ”arbejderkolonier” som 
fx Lægeforeningens Boliger på Østerbro og 
Classens Boliger på Frederiksberg, noget der 
snart blev fulgt op af anlæggelsen af Kartof-
felrækkerne, og det resulterede også i stiftel-
sen af Arbejdernes Boligforening og lignende 
sammenslutninger.

Engelsk forbillede
Mange af havebyerne var en slags ejerboli-
ger, hvor arbejderne indbetalte et beskedent 
bidrag hver uge, og meningen var så, at de 

skulle sidde gældfrit efter cirka 25 år. Efter 
engelsk forbillede var det ofte lange rækker 
af småhuse med forhave og én eller to lejlig-
heder til udlejning. Og idéen bredte sig snart 
også til en del danske provinsbyer, men i be-
gyndelsen var det hovedsageligt i Storkøben-
havn, der foregik. Fx fik både København og 
Frederiksberg hver sin Hvide By, hvor man 
på Frederiksberg mærker det revolutionære 
pust fra fortiden i gadenavnene Friheds Allé, 
Ligheds Allé, Folkets Allé og Broderskabsvej.

Det er lykkedes for bogens forfattere at 
skabe et fint historisk værk med masser af 
farvefotografier og arkitekttegninger, og der 
afsluttes med kapitler om havebyernes haver 
– mellem pryd og selvforsyning, havebyen – 
ligheder og forskelle samt havebyen i dag – 
og i fremtiden. Bogen er også forsynet med 
et større noteapparat og en liste over relevant 
litteratur.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Tonny Mun-
necke, der tidligere har skil-
dret sin opvækst i Sydhavnen 
i erindringsbogen Dreng af tid 
og sted, fortsætter sine histo-
rier om dette ydmyge stykke 
København med Gamle Her-
mod og andre skrøner fra 
Guldkysten. Mellem Valby-
parken og Sydhavnstippen 
gemmer sig en lille verden, 
de lokale kalder Guldkysten. 
Den lille oase er beskyttet 
af vandløbene Lorterenden 
og Gåsebækrenden på kan-
ten af Københavns Sydhavn. I 
en række prægtige anekdoter 
fortæller Munnecke om perso-
ner som Næsen, Kjeld, Bjarne, 
Bror, Maya, Birger og selvfølge-
lig Hermod, der har lagt navn 
til forfatterens skrøner.

Snurrige individualister
Guldkysten er en samling 
mere eller mindre selvbyggede 
træhuse, som har en vis lighed 
med det mere kendte Nokken, 
der ligger for enden af Artille-
rivej på Islands Brygge. Lands-
byen, som man kalder den lille 
enklave, er hovedsagelig be-
boet af en række snurrige in-
dividualister, der sjældent har 
et almindeligt arbejde, men 
som ofte er udflyttere fra de 
nærliggende mere velfriserede 
haveforeninger som fx Have-
foreningen Mozart. Det er et 
område, hvor lovens håndhæ-
vere ikke er særligt velkomne, 
da de ofte kommer med krav 
om indskrænkninger i beboer-
nes frihed.

Udendørs das
Titelfiguren Hermod bor i et 
hus, hvor han trives med sine 
mange årgange af ugeblade, 
som han flittigt tyrer igen-
nem, også når han frekvente-
rer det udendørs das, som er 
fælles for mange af beboerne. 
Her sidder han for åben dør og 
læser ugeblade, mens han be-
sørger både stort og småt. På et 
tidspunkt, hvor ingen har set 
ham i dagevis, besøger Bjarne 
hans hus, kun for at finde ham 
livløs i sengen med dynen 
sparket af. Mens Bjarne får 
samlet naboerne, går en lille 
delegation ind i Hermods sove-
værelse for at se på ”liget”, men 
da de næste gang går derind, er 
sengen tom, og det viser sig, at 

den megen tumult har vækket 
Hermod, der af bagindgangen 
er søgt ud på dasset, hvor han 
sidder med et ugeblad. 

Senere dør samme Her-
mod dog rigtigt, og i en gro-
tesk scene kommer Bjarne 
til at skubbe til kisten, hvor 
man har lagt Hermod med 
det resultat, at kisten gli-
der ud af bagdøren og ud i 
vandet, hvor den i efterårs-
blæsten langsomt flyder ned 
mod Slusen, der regulerer 
vandstanden i Københavns 
Havn.

Den store gevinst. 
Samme Hermod havde kort 
før sin død vundet 100.000 kr. 
i Klasselotteriet på et lod, han 
havde arvet fra sine for længst 
afdøde forældre. Det lod havde 
han arvet sammen med sin sø-
ster Birthe, der af to omgange 
havde giftet sig først med en 
fin herre på Østerbro, hvoref-
ter hun havde taget navnefor-
andring til Kaya, og senere i 
sit næste ægteskab med en for-
retningsmand i whiskybæltet, 
hvor hun efter besøg hos en 
numerolog var kommet til at 
hedde Caisa. Imidlertid havde 
hun ikke deltaget i udgifterne, 
når loddet skulle fornyes, da 
hun ikke ville kendes ved Her-
mod og slet ikke havde besøgt 
ham. Det kommer hun dog til, 
da præmien skal deles, men 
først fratrækker Hermod 40 
års fornyelser samt udgifter til 
sporvogn og bus ud til kollek-
tricen, så der kun bliver 7.120 
kroner tilbage til Birthe, som 
han bliver ved med at kalde 
søsteren for at irritere hende. 

Sådan vrimler Tonny 
Munneckes bog med præg-
tige skrøner, hvor der i nogle 
af personerne er stof til flere 
romaner. 

FINE SKRØNER 
FRA KØBENHAVNS 

SYDHAVN

Tonny Munnicke

Gamle Hermod og andre skrøner 

fra Guldkysten

212 sider. Skriveforlaget

TEKST JANNIK LUNN

Helle Ravn og Peter Dragsbo

Havebyen 

Gennemillustreret i farver

304 sider. Historika 
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ANMELDELSE Danmarks tidligere am-
bassadør i Singapore, cand. polit. Jør-
gen Ørstrøm Møller, udgav i slutnin-
gen af 2016 en engelsksproget bog med 
titlen: ”The Veil of Circumstance!” For-
fatteren valgte en dansk titel til denne 
anmeldelse: ”Sløret løftes for fremti-
dens teknologi, økonomi, politik samt 
menneskets rolle i samfundet”.    

Bogen er udgivet af  ISEAS Publis-
hing – Yusof  Ishak Institute, på In-
stitute of  Southeast Asia Studies og 
har følgende nøgleord som undertit-
ler: Technology, Values, Dehumaniza-
tion and the Future of  Economics and 
Politics. På dansk: teknologi, værdier, 
dehumanisering og fremtidens øko-
nomi og politik.  

Bogen er med andre ord et frem-
tidsstudie, hvad altid er ganske fa-
scinerende, men bestemt også ud-
fordrende og kræver stor viden og 
særlige forudsætninger. J. Ø. Møllers 
faglige kompetence gør den relevant 
og interessant. I det indledende afsnit 
skriver han: ”Denne bog er baseret 
på mine reflektioner om, hvorfor den 
verden, jeg voksede op i for mere end 
halvtreds år siden, nu lider af en mær-
kelig form for dysfunktionalitet. Jeg 
overvejede, fortsætter han, følgende 
titel: ”Hvordan kom vi ind i dette 
roderi og hvordan kommer vi ud af 
det?” – fordi, det er sådan jeg føler 
det.” 

Det er vanskeligt at forstå, fort-
sætter J.Ø. Møller, hvordan civilisa-
tionens kolossale fremskridt, fra 2. 
verdenskrigs afslutning til århund-
redskiftet, i dag ikke alene er under 
angreb, men ligefrem bliver rullet 
tilbage. Det ligefremme svar er, efter 
min selvransagelse, at eliten har fej-
let. En kløft har fået lov til at vokse 
mellem en international, velhavende 
elite og en stor befolknings-gruppe, 

der er ladt tilbage. Folk lever og age-
rer i deres nationer og samfund, men 
langt udenfor det overnationale sy-
stem af  beslutningstagere og uden 
interesse for at understøtte det.” 

I et af kapitlerne beskæftiger han 
sig med forskning og udvikling og 
bringer en liste over de ti lande i 
verden, der anvender den største an-
del af deres BNP - bruttonationalpro-
dukt - på forskning , og hvilke lande 
er mest innovative. Japan er det land 
i verden, der anvender den største an-
del af BNP på forskning og udvikling, 
men Japan er ikke med på topti listen 
over de mest innovative lande. Det er 
Danmark derimod.

En liste over verdens sytten mest 
innovative virksomheder viser, at 
USA har 7 virksomheder med på 
listen, Kina og Japan hver to. Det 
samme gælder UK, Brasilien og Dan-
mark, der også hver har to. Tager man 
befolkningstallet med i vurderingen, 
kommer Danmark suverænt i toppen.

 I en sammenfatning skriver J.Ø.

Møller, at nød og knaphed påvirker 
produktionsprocessen, så der lægges 
større vægt på holdbarhed, genbrug 
og reparation. Vi ser også en øget an-
vendelse af alle former for affald, som 
vi i København oplever det med et 
stort varmeanlæg, der bruger affald 
som brændsel.

Bogens sidste og konkluderende 
afsnit er ikke opløftende. J.Ø. Møl-
lers vurdering er, at verdens økosy-
stem ikke i længden kan magte en 
fortsat eksplosiv befolkningstilvækst 
– fra under en milliard før industri-
aliseringen til syv milliarder nu og 
udsigten til ni milliarder i 2050, med 
en stigende forurening og global op-
varmning til følge.  

Han fortsætter sine afsluttende be-
mærkninger med to iagttagelser. Den 
almindelige borger er optaget af de 
udfordringer, han eller hun møder i 
det daglige liv, som f.eks. prisen på 
fødevarer og den offentlige transport 
m.m.  Eliten derimod fokuserer på 
forståelsen af den globaliserede og di-

gitaliserede verden, og mest på, hvor-
dan man bedst griber og udnytter de 
muligheder, udviklingen åbner.

Globaliseringens fremtid bestem-
mes af,  hvor heldige eller uheldige vi 
er i bestræbelserne på at forene disse 
to modsat rettede perspektiver og mål. 
Vi har en medfødt genetisk trang til 
samarbejde i harmoni med naturen; 
det er efter J.Ø. Møllers opfattelse en 
bydende nødvendighed for vores over-
levelse.

Alternativet er skræmmende, skri-
ver han. Hvis vi slås med hinanden 
om de svindende ressourcer for at fort-
sætte en uhæmmet industrialisering 
og masseforbrugets udskejelser, venter 
der os en ny mørk tidsalder. Den kan 
blive farligere end nogensinde før, da 
den videnskabelige og teknologiske 
udvikling ikke alene kommer os til 
gavn, men også udgør en trussel mod 
vor eksistens. 

Jeg vil varmt anbefale Jørgen Ør-
strøm Møllers indsigtfulde og ind-
holdsrige bog (300 sider med noter). 
Personligt og kritisk beretter den 
om problemernes kompleksitet og de 
enorme udfordringer verdenssamfun-
det står over for.

Jorgen Ørstrøm Møller

The Veil of Circumstance!

ISEAS-Yusof Ishak Institute 

2016 - 298 sider

TEKST CAND. POLIT. JØRN THULSTRUP 

SLØRET LØFTES FOR FREMTIDENS 
TEKNOLOGI, ØKONOMI, POLITIK 
SAMT MENNESKETS ROLLE I SAMFUNDET! 

BOGSALG Det er ikke sædvanligt, 
at en slagterforretning sælger 
andre bøger end nogen, der har 
med mad at gøre. Kultorvsslagte-
ren har, som det fremgår af fo-
toet, valgt at sælge Jacob Ludvig-
sens bog Hobit i Habit, til fordel 
for Jacobs enke Elizabeth.

SLAGTEREN SÆLGER BØGER! 
SLAGTEREN PÅ KULTORVET, ALIAS JENS SLAGTER, SÆLGER BØGER.
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Niels-Birger Danielsen og Erland Leth Pedersen

Svend Staal-gruppen - Nazibetjentene der infiltrerede dansk 

politi Illustreret med fotos. 379 sider. Nyt DPIF

INTERESSANT BERETNING 
OM KORPS AF NAZISTISKE POLITIFOLK

ANMELDELSE  Det er efterhånden ikke helt få bø-
ger, der er skrevet om besættelsestiden i Danmark, 
men ikke desto mindre giver Niels-Birger Daniel-
sen og Erland Leth Pedersen med Svend Staal-grup-
pen et ganske interessant indblik i ét af de mest 
uhyggelige sammenrend af politifolk med et klart 
nazistisk tilhørsforhold, som specielt opererede i 
krigens sidste tid, hvor Danmark stod uden politi. 

Et imponerende arbejde af de to forfattere, efter 
som SS- og politifører Günther Pancke beordrede 
alt arkivmateriale på Politigården destrueret i be-
sættelsens sidste dage, hvilket skete i et kæmpebål 
midt i bygningens centrale søjlegård.

Udnyttede tilliden
Med Hipo-chefen Erik V. Pedersen i spidsen ud-
øvede en række nazibetjente en terror, der indbe-
fattede både tortur og drab. Da de fleste var ud-
dannede politifolk med efterforskningsrutine fra 
kriminalsager, kunne de i deres arbejde udnytte 
den almindeligvis store tillid, der herskede i be-
folkningen til politiet. Og ved ofte at forevise po-
litiskilt kunne de fremskaffe oplysninger, som de i 
rapporter fremsendte til det tyske Sikkerhedspoliti 
eller til Hipos kommandocentral på Politigården.

Deportationen af dansk politi
Der kom rigtig gang i rekrutteringen af politifolk 
med tyske sympatier den 19. september 1944, da 
en luftalarm kl. 11 havde det formål, dels at få be-
folkningen væk fra gader og torve, dels at få politi-
folkene til at samles på kommandoposter og andre 
centrale steder, hvor de blev angrebet af Schalburg-
korpsets vagtkompagni og tyske politisoldater, der 
i løbet af eftermiddagen blev kørt på såkaldte præ-
rievogne til Københavns Frihavn, hvor et fragtskib 
ventede for at sejle de mange politifolk til Tyskland 

og et ophold i kz-lejren Buchenwald. Det samme 
skete samtidigt i en række provinsbyer. Imidlertid 
var nogle specielt udvalgte politifolk, ofte medlem-
mer af DNSAP, blevet forhåndsorienteret, mens an-
dre blev hentet på skibet, hvor de fik lov til at gå i 
land for at blive kørt til Schalburgkorpsets hoved-
kvarter i Frimurerlogen på Blegdamsvej. 

Svend Staal-gruppen 
og alle dens ugerninger
Svend Staal var et dæknavn for Poul Otto Ditlev 
Nielsen, der havde været dekoratør i varehuset Mes-
sen i Købmagergade, inden han i 1940 blev ansat 
som politibetjent med Station 4 på Amager som 
tjenestested. Det lykkedes for ham at rekruttere 
adskillige meddelere rundt om i landet, inden han 
selv ved en næsten farceagtig aktion i februar 1945 
blev skudt af HIPO-folk på Frederiksberg ved noget, 
der vel må betegnes som en fejltagelse. 

Bogen om Svend Staal-gruppen har foruden at 
fortælle om gruppens mange ugerninger en række 
portrætter af de nazistiske politifolk, hvor flere op 
til befrielsen i maj 1945 forsøgte at skifte til vin-
derholdets side ved at tilslutte sig enten de såkaldte 
ventegrupper eller direkte foregive, at de havde væ-
ret frihedskæmpere som fx Aksel Vilhelm Erich-
sen, der optrådte under navnet Erik Svendsen og 
på et billede fra 8. maj 1945 efter sin anholdelse 
optræder med frihedskæmperarmbind. Han var i 
øvrigt én af de mange medlemmer af Svend Sta-
al-gruppen, der slap nogenlunde billigt ved retsop-
gøret. De, der havde fået de længste fængselsstraffe 
blev allerede løsladt i 1950 og -51. Og fx Erichsen 
levede helt til 2007. 

Retsopgøret
Den sidste del af bogen handler netop om retsopgø-

ret, hvor en del forsøgte at stille deres sager bedst 
muligt ved at kaste skylden på en afdød kamme-
rat i stedet for at få det ry som stikker ved at ud-
tale sig belastende om fortsat levende kampfæller. 
Kun ganske få, der direkte havde myrdet nogen, 
blev dødsdømt og henrettet, men flere af gruppens 
medlemmer var allerede inden befrielsen blevet 
likvideret. 

Det hele slutter med over 500 noter og litteratur-
henvisninger og et større navneregister. Niels-Bir-
ger Danielsen, der er historiker og journalist og 
Erland Leth Pedersen, der er kriminalassistent og 
amatørhistoriker har skrevet en underholdende 
bog om et mørkt kapitel i Danmarkshistorien. 

TEKST JANNIK LUNN   

SLAGTEREN SÆLGER BØGER! 

Det gik hårdt for sig især i Besættelsens sidste tid med likvideringer og modlikvideringer, og det var i denne mørke tid, at de nazistiske politifolk begyndte at operere. Her ligger en 
formodet stikker likvideret af modstandsbevægelsen på Egeskovvej i Fredericia i 1944. Foto: Nationalmuseet
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Rygestop?
Motivation er afgørende for at lykkes 
med et rygestop - ofte i kombination 
med en form for nikotinerstatning. På 
apoteket hjælper vi dig i gang med et 
effektivt rygestop.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er en 
smer tende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet 
eller i halsen.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal 
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, 
men du kan gøre noget for at 
lindre symptomerne.

Smerte lindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 
som passer bedst til dig og din smerte.

På vores apotek får du direkte adgang til eksperterne inden for 
sundhed, medicin og sygdom. Alle, du møder på apoteket, er 
uddannet til at give dig den bedste rådgivning. Kom indenfor 
og få svar på dine spørgsmål f.eks. om rygestop, halsbrand, 
smerte lindring og forkølelse. Velkommen på vores apotek.

Spørg bare os…

Spar 20% på nedenstående produkter

På apotekeren.dk kan du få 
ekspederet dine recepter, og få din 

medicin leveret direkte til døren.

Du fi nder også et stort udvalg 
af lækre hudplejeprodukter, 

vitaminer og håndkøbs-
lægemidler.

På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal 
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, 
men du kan gøre noget for at 
lindre symptomerne.

Nicotinell® Fruit tyggegummi 2 mg.
Bliv røgfri én gang for alle med 
Nicotinell. Du fordobler din chance 
for at blive røgfri i forhold til forsøg på 
rygestop uden brug af et nikotinpro-
dukt. Prøv Nicotinell Fruit. 204 stk.

Mucolysin  
Til hoste med sejt slim. Løsner 
slim i hals og lunger og letter 
hosten. Kun 1 bruse tablet dagligt. 
Skovbærsmag. 10 stk. 

Pamol® 500 mg
Pamol® bruges til lindring af svage smerter 
og er febernedsættende. 20 stk.

Otrivin® Menthol næsespray 
Mod forkølelse med tilstoppet 
næse og ved bihulebetæn-
delse. Giver luft i næsen på 
få minutter og virker i op til 12 
timer. 10 ml.

Gaviscon®

Mod halsbrand og 
sure opstød – kan 
anbefales til store 
maver, gravide 
maver og små 
maver (mikstur). 
Mild smag af 
hindbær, citron og 
vanilje. 500 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Gælder fra den 25. september til den 22. oktober 2017

Hansaplast 
sprayplaster, 32,5 ml.

Hansaplast Universal 
strips, 40 stk.

Vichy Antiperspirant deodorant roll-on, 
50 ml.

Multi-tabs Complet, 
90 stk.

Lactocare baby,
7,5 ml.

Multi-tabs Omega3 
Kids, 120 stk.

Lactocare 
Feminine, 12 stk.

*Priserne gælder fra 25. september – 22. oktober 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.


