
” Beriger vor viden om og opfattelse af 1700-tallet … 
Det kan ikke gøres bedre.” Bent Blüdnikow, Berlingske

”  Medrivende skildrer Ulrik Langen, hvor hårdt den danske kongemagt i 1790’ erne slog ned på 
borgere, der stod fast på deres rettigheder.” David Rehling, Information

� � � � � �

”Det kan ikke gøres bedre.”
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F Å S  O G S Å  S O M  E - B O G

Ulrik Langens DET SORTESTE HJERTE er en dramatisk 
historie om en tragisk personskæbne i Enevældens København
Ulrik Langens DET SORTESTE HJERTE er en dramatisk 

Berlingske

PREBEN HARRIS: HAN ER 
født I 1935 og HAR dERmEd 
EN lANg HukommElSE 
om vERdEN Af I gåR, som 
stefan Zweig kaldte sine 
memoirer..................s.14

NYHEdER  |  omtAlE  |  PRESSE
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BoGtRÆet
IntRo Ordenes oprindelse er en videnskab 
for sig, den kaldes etymologi. Ordet BOG er 
ældgammelt og afledt af BØG. Det stammer 
fra en tid, hvor man skrev på plader af bø-
getræ. Ordbog over det Danske Sprog, der i 
28 bind fylder halvanden meter på reolen og 
blev udgivet af Gyldendal fra 1919 til 1956, 
kan erhverves antikvarisk for mellem 3.000 
og 10.000 kr. Indholdet kan hentes gratis på 
internettet; her gives den enkle forklaring på 
ordet BOG. Tjek sproget.dk.

Intet nutidsmenneske kunne drømme om 
at bestille en stak – sikkert kostbare - bøgepla-
der hos en snedker for at skrive på dem. Da 
Johann Gutenberg i Mainz oprettede sit bog-
trykkeri i 1450, var det en teknisk revolution; 
for første gang kunne man ved hjælp af løse 
bogstaver bygge en bogside og trykke den på 
papir i mange eksemplarer. Indtil da blev alt 
kopieret med fjerpen og blæk. Gutenberg gik 
desværre fallit, men hans navn vil for altid 
lyse i den europæiske kulturhistorie.  

Modeordet paradigmeskift kan oversæt-
tes med markant ændring af en opfattelse 
eller praksis. Digitalisering er utvivlsomt den 
største forandring gennem 5-600 år. Dels er 
de løse typer kørt på lossepladsen, dels er 
det muligt at fremstille papirløse bøger til 
læsning på en skærm. Nu raser diskussionen 
om den trykte bogs fremtid.

Københavneravisen findes på nettet, men 
ville intet være værd uden papirudgaven. Til-
gængeligheden, bekvemmeligheden og stof-
ligheden er afgørende kvaliteter, som også i 
fremtiden, hvor længe den så end måtte være, 
spiller en afgørende rolle for publicister, jour-
nalister og læsere. Og læserne bestemmer. 
Hvis alle en dag foretrækker den elektroniske 
version, vil udgiverne rette sig efter det eller 
bukke under.

Netop fordi flere dagblade synes at have 
nedprioriteret bogstoffet, har Københavnera-

visen besluttet at gøre det modsatte. Vi plan-
ter hermed et bogtræ, der som alle andre 
træer begynder i det små og gradvist vokser 
sig store og stærke. Vi ved, at vores læsere vil 
værdsætte nyheder om bøger og bogfolk på 
papir og glæde sig over træets grønne blade.

dIGItAlIseRInG eR UtvIvlsoMt 
den støRste FoRAndRInG Gen-
neM 5-600 åR. DELS ER DE LøSE 
TYPER KøRT PÅ LOSSEPLADSEN, 
DELS ER DET MULIGT AT FREMSTILLE 
PAPIRLøSE BøGER TIL LÆSNING PÅ EN 
SKÆRM. nU RAseR dIskUssIonen 
oM den tRYkte BoGs FReMtId. 
køBenHAvneRAvIsen FIndes På 
nettet, Men vIlle Intet vÆRe 
vÆRd Uden PAPIRUdGAven. 

JACoB lUdvIGsen
SENIOR EDITOR

nYHed historien om percussionisten Simona Abdallah, der er vokset op 
i den århusianske ghetto Gellerupparken. Et sted hvor en ung muslimsk 
kvinde ikke nødvendigvis har retten til at bestemme over sit eget liv. 
Det har Simona Abdallah erfaret på sin egen krop og i Lykkens brud 
får vi hendes historie – der på samme tid er en opløftende historie om 
personlig frigørelse og en barsk historie om personlige tab.

Simona Abdallah voksede hun op i en stor palæstinensisk flygtnin-
gefamilie, der ankom til Danmark som en relativt frisindet familie i 1986. 
Efterhånden som tiden gik, blev de indrulleret i den ghettoens indspiste 
arabiske miljø, hvor strikse adfærdsnormer, social kontrol og sladder 
var en stor del af hverdagen. Det gik især ud over pigernes frihed. Og 
det fik Simona Abdallah at mærke, da hun som helt ung indså, at den 
eneste mulighed for at komme hjemmefra og væk fra Gellerup var ved 
at blive gift. 

Simona blev forlovet første gang som 16-årig, men efter fire forlovel-
ser, hvoraf to endte i hver sit ulykkelige ægteskab, stod det krystalklart 
for Simona Abdallah, at det hun ville med sit liv ikke kunne forenes med 
livet som en god, arabisk hustru. hun ville være professionel musiker 
og leve af at spille på den arabiske darbuka-tromme, som hun havde 
forelsket sig i som helt ung, og som det traditionelt er forbeholdt mænd 
at spille på.

I dag er 33-årige Simona Abdallah en internationalt anerkendt per-
cussionist, men vejen til drømmekarrieren og personlig selvbestemmelse 
har været brolagt med mange konflikter og svære opgør.

nYHed Marie Curie (1867-1934) er gået over i videnskabshistorien som 
forskeren, der opdagede polonium og radium. Og hun var den første, der 
benyttede ordet “radioaktiv” - heraf romanens titel. Som den første 
kvinde modtog hun i 1903 nobelprisen, som hun delte med sin mand - 
og i 1911 modtog hun den igen som den første nogensinde, der havde 
modtaget prisen mere end en gang.

I sin store og udtømmende romanbiografi, DET BLÅ LYS, tegner Stig 
Dalager ikke blot et portræt af videnskabskvinden Marie Curie og hendes 
banebrydende forskning, men også af mennesket bag: hendes drømme, 
desperation og hendes kærlighed. 

Samtidig giver romanen et levende tidsbillede af et Europa i foran-
dring på tærsklen til den moderne tidsalder. handlingen spænder over 
mere end et halvt århundrede: fra 1860ernes russisk besatte Polen over 
La Belle Epoque i Paris og helt frem til mellemkrigstiden i 1930erne. 

Romanen ligger på flere måder i forlængelse af Dalagers store 
h.C.Andersen-roman, REJSE I BLÅT, der er oversat til en lang række 
sprog og blev nomineret til den prestigefyldte Impac Prize.

Simona Abdallah

lykkens bruds

Informations Forlag

Udgivelse: 31. august

Stig Dalager

det blå lys

Lindhardt og Ringhof, 664 sider

vejledende pris: 349 kr.

Udgivelse: 31. august 2012

GHettoPIGen

dRøMMe, 
desPeRAtIon 
& kÆRlIGHed



Haruki Murakamis 1Q84  BOG 1 - 3
fra Klim

Forfatteren kan skabe en hel verden med sine egne spilleregler 
lige midt i den historiske etablerede virkelighed. Det er denne 
opmuntrende fortællemagi, Murakami udfolder for fuld 
udblæsning i tre- bindsværket ‘1Q84’. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥  Kim SKotte, PolitiKen

Kernelæserne kan roligt sænke skuldrene og ind stille negle-
bidningen: dette nye værk imødekommer alle de forvent-
ninger, man måtte have til en ægte Murakami.

★★★★★  otto Pretzmann, nordjySKe

‘1Q84’ er en moderne kærlighedshistorie med et vildt og 
gådefuldt plot, som er helt umuligt at løsrive sig fra.

★★★★★  jonaS HindSHolm Bentzen, BørSen

Det er en ublandet fryd at for  dybe sig i dette værks rablende 
underfundige univers, som oversætteren har transporteret 
over i et dansk, der sitrer af dæmpet melankoli, sort humor, 
sprød poesi og en nøgtern realisme. 

larS Bonnevie, WeeKendaviSen

Murakami viser i al sin underfundige mildhed stadig kløer 
som få andre forfattere i vor tid.

★★★★★★  jaKoB levinSen, jyllandS-PoSten

»

«

Alle gode gange tre
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nYHed Danmarks højest dekorerede soldat nogensinde, Niels Oxen, 
hutler sig gennem tilværelsen i Københavns Nordvestkvarter. Den 
traumeramte krigsveteran lever af at samle flasker og spise madaf-
fald fra supermarkeder. 

I håb om at få fred for sine indre dæmoner tager det tidligere 
medlem af Jægerkorpset sammen med sin hund til Nordjylland og 
slår lejr dybt inde i Rold Skov for at leve det simple liv. Men drøm-
men bliver til et mareridt for Niels Oxen.

Efter et natligt besøg på et middelalderslot i skovens udkant 
mistænkes han pludselig for drabet på slotsherren, en tidligere 
ambassadør og stifter af en indflydelsesrig tænketank.

Politiets Efterretningstjeneste dukker påfaldende hurtigt op, 
og inden den pressede krigsveteran får set sig om, er han sammen 
med den uortodokse Margrethe Franck fra efterretningstjenesten 
hvirvlet ind i efterforskningen af en række gådefulde drabssager, 
der tilsyneladende kun har ét til fælles: Hængte hunde.
’De hængte hunde’ er første bind i en ny serie om krigsveteranen 
Niels Oxen.

Om forfatteren:
Jens Henrik Jensen, forfatter og journalist, slog igennem med trilo-
gien Kællingen i Kraków (1997), Hofnarren i Murmansk (1999) og 
Ulven i Banja Luka (2002). Han indledte derefter den anmelderroste 
serie om kriminalassistent Nina Portland med Økseskibet (2004), 
Kulmanden (2007) og Spøgelsesfangen (2010). Flere af Jens Henrik 
Jensens bøger er udgivet i en række europæiske lande.

Jens henrik Jensen 

de hængte hunde

Politikens forlag, 416 sider

vejledende pris: 300,-kr.  

Udgivelse: 18. september 2012

dRøMMen 
DER BLEv TIL ET 

MAReRIdt

skønlItteRAtUR verdens vinter er andet bind i Ken 
Folletts store trilogi om det 20. århundrede fortalt 
gennem fem familier – to engelske, en tysk, en russisk 
og en amerikansk. 

Børnene fra Giganternes fald er nu næsten 
voksne, og vi følger dem og deres forældre i årene 
omkring Depressionen, Den spanske borgerkrig og 2. 
verdenskrig – tæt på magtens centrum, på slagmar-
kerne og i kampen for overlevelse hjemme i byerne. 

verdens vinter er en fortælling om de store 
verdens-historiske begivenheder gennem en række 
gribende skæbner, som mødes og skilles, krydser 
hinanden på tværs af kontinenter og er med til at 
præge historiens gang.

Ken Follett er en af verdens bedst sælgende 
forfattere og har på verdensplan solgt over 100 mil-
lioner bøger, heraf 1 million alene i Danmark. han er 
især kendt for sine store middelalderomaner Jordens 
søjler og Uendelige verden og er også nået bredt 
ud med sin nye store trilogi om det 20. århundrede. 
Første bind Giganternes fald udkom verden over i 
september 2010 og er indtil nu solgt i over 150.000 
eksemplarer i Danmark. Tredje og afsluttende bind 
udkommer i efteråret 2014.

kRIMI Cilla og Rolf Börjlind er to af Sveriges mest efterspurgte ma-
nuskriptforfattere. Nu debuterer de med krimien Springflod.   

På en strand på den svenske ø Nordkoster bliver en ung gravid 
kvinde levende gravet ned i den bløde havbund. Kun hovedet stik-
ker op. Endnu er der ebbe – inden længe kommer havet og tager 
hende. Politiet får aldrig identificeret den myrdede kvinde, og sagen 
forbliver uopklaret. For efterforskningslederen Tom Stilton får det 
katastrofale konsekvenser. 

Femogtyve år senere plages Stockholm af en række brutale 
overfald og mord på hjemløse i byens parker. 

Den 23-årige Olivia Rönning går på Politiskolen. Da hun får til 
opgave at arbejde med en ’cold case’, vælger hun strandmordet. Som 
det første forsøger hun at få fat i Tom Stilton, men den tidligere 
efterforskningsleder er forsvundet. 

Springflod er første bind i serien om det uortodokse makkerpar 
Rönning & Stilton. Bogen er allerede inden udgivelse i Sverige solgt 
til 17 lande. 

Ken Follett

verdens vinter

Oversat af: Alis Friis Caspersen

Rosinante, 936 sider

vejledende pris 399,95 kr. 

Udgivelse: 14. september 2012

Cilla & Rolf Börjlind

springflod

Oversat af: Bente Møller Sørensen

Rosinante, 442 sider

vejledende pris 299,95 kr. 

Udgivelse: 7. september 2012

kAMPen FOR 
oveRlevelse

kRIMI-deBUt



lindhardtogringhof.dk            facebook.com/lindhardtogringhof

 ”Marie Curie er stor i sig selv. Kunsten er at 

videregive denne storhed. Den behersker Stig Dalager til 

fuldkommenhed, og Det blå lys bør overvælde ikke blot de danske, 

men også de udenlandske læsere.”  Jyllands-Posten

 

 ”Det er svært at lægge Stig Dalagers roman fra sig ... Han vil helt fortjent 

vinde mange nye læsere med sin roman om madame Curie.”  Politiken

 

”Dalager formår på ubesværet måde at få Maries livshistorie med, så man ser 

hende som et helt menneske.”  Kristeligt Dagblad

NY STOR 

ANMELDERROST 

ROMANBIOGRAFI AF 

STIG 
DALAGER
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PoRtRÆt I 30 år fra 1971 til 2001 var Preben Har-
ris direktør for Folketeatret i Nørregade. Udover at 
ophøje det til en af Københavns mest interessante 
scener med plads til både ny dansk dramatik og 
ægte folkelighed gennemførte han en omfattende 
modernisering af bygningskomplekset.

Nu har Harris udgivet et bind erindringer af stor 
kulturhistorisk betydning; 
han er født i 1935 og har 
dermed en lang hukommelse 
om verden af i går, som Stefan 
Zweig kaldte sine memoirer. 
Bogen er let læst, men sent 
glemt, fordi den rummer så 
mange glimt fra hans teater-
karriere og private liv. Han 
sparer ikke sig selv.

Barndomshjemmet på Fre-
deriksberg beskrives nøje, og 
vi er vidner til et par ung-
domshændelser. Først var 
Preben næbbet overfor præ-
sten; da han bad ham nævne 
den største bog i verden, 
foreslog knægten telefonbo-
gen, og så måtte han afslutte 
konfirmationsforberedelsen 
hos en anden præst. Da han lige inden højtide-
ligheden og festen gav sin forhadte og sadistiske 
matematiklærer et los i røven, så han havnede i 
kulspanden, besluttede hans far at sende ham på 
Bogø Kostskole. En damefrisør og en køkkenpige 
gjorde drengen til mand.

Til sin fars fortrydelse, som titlen fastslår, ville 
Preben hellere være skuespiller end elev i hans 
firma for forlorne tænder. Læseren og føres rundt 
i det københavnske og aarhusianske teaterliv med 
hele perlerækken af store scenekunstnere fra an-
den halvdel af 1900-tallet. Det er mageløs fortæl-
lekunst og værdifuld teaterhistorie; de fleste af 

hans kolleger og forbilleder 
er borte, og portrætterne af 
dem har den rette balance; 
de er personlige, men aldrig 
perfide.

Men tænk, at Holger Ga-
brielsen begik selvmord… det 
har vist aldrig været fremme. 
Hvem var Gabrielsen? Han 
var en af sin tids største skue-
spillere, mød ham og John 
Price, Ebbe Rode, John Hahn-
Petersen, Bodil Ipsen, Helge 
Kjærulff-Schmidt, Johannes 
Meyer, Osvald Helmuth, Lily 
Broberg og mange andre 
kendte.

Da Harris blev instruktør 
og direktør, stoppede han 
som skuespiller – og da han 

blev pensioneret på Folketeatret, gik han atter på 
scenen. Trods sin relativt høje alder er han fortsat 
aktiv; senest er han på turné med Shakespeare. 
Hans one man show bærer titlen ”Konger, slyngler 
og helte”, oversat af Niels Brunse og iscenesat af 
Thomas Bredsdorff, og rummer hele essensen af så-

vel den engelske dramatiker som den københavn-
ske teaterkonge. Monologen havde urpremiere på 
Svanekegården, Harris’ særlige hjemmebane. Han 
er deltidsbornholmer og satte sig for en snes år 
siden i spidsen for bygning af et kulturcenter i 
en forfalden købmandsgård. Her har Harris også 
indrettet et teater, hvor han har optrådt i nye 
skuespil om systemkritikeren, dr. J. J. Dampe fra 
Studiestræde, der under enevælden blev spærret 
ind på Christiansø, og Gudhjem store maler, Oluf 
Høst. Jo, den gamle gubbe spænder vidt.

For teaterinteresserede og ikke mindst talent-
spirer, der drømmer om selv at blive skuespillere, 
rummer erindringsværket både inspiration og den 
værdifulde lange hukommelse, der er vigtig for at 
kunne skue frem.

Preben harris: 

Min søn gøgler. sørgeligt!

Gyldendal, 235 sider.

vejledende pris: 279,95 kr.

Udkom 31. august 2012

KøBENhAvNSK KULTURhISTORIE:

PReBen 

HARRIs
seR tIlBAGe

TEKST JACoB lUdvIGsen  FOTO RoBIn skJoldBoRG

nU HAR HARRIs UdGIvet et BInd 
eRIndRInGeR AF stoR kUltUR-
HIstoRIsk BetYdnInG; HAn eR 
Født I 1935 oG HAR deRMed en 
lAnG HUkoMMelse oM veRden AF 
I GåR, soM steFAn ZweIG kAldte 
sIne MeMoIReR. BOGEN ER LET 
LÆST, MEN SENT GLEMT, FORDI DEN 
RUMMER SÅ MANGE GLIMT FRA hANS 
TEATERKARRIERE OG PRIvATE LIv. 



Vangsgaards Antikvariat
Fiolstræde 34

1171 København K

www.vangsgaards.dk

Gå på oplevelse i Nordens største antikvariat

Titusindvis af bøger fra syv århundrede
 - et overrødighedshorn af viden




