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gangspunkt i tre norske brød-
re, der alle uddannes som in-
geniører. Her var første bind
også både betagende, spæn-
dende og meget oplysende.
Og som altid med Guillou ved
man, at han har en klar me-
ning med at skrive som han
gør. Det lever man med når
resultatet er så flot som i Bro-
byggerne.

Japanske Haruki Muraka-
mi kom sidst på året med to
bind i sin trilogi 1Q84. En fan-
tastisk flot serie, hvor det bli-
ver svært at vente på afslut-
ningen. Murakami er en me-
ster i at fortælle en egentlig
kompliceret historie på en
enkelt og besnærende facon,
og så er Mette Holms over-
sættelse ganske enkel genial. 

Thrillers
og krimier 
- fra nord til syd

Interessen for krimier og
thrillers har været kolossal i
årevis. Det afspejler sig dels
ved en talrig udgivelse af
spændingsromaner, men og-
så ved, at de bedste i mæng-
den er helt fremragende. De
spændingsromaner, vi har
valgt, er da også hver for sig
oplagte gave-ideer.

Først og fremmest vil vi fo-
reslå to bøger fra hver sin en-
de af kloden. Nemlig en norsk
og en fra ”down under”, Au-
stralien.

Jo Nesbøs nyeste roman
”Genfærd” er en isnende
spændingsroman. Nesbø er
uden konkurrence, når det
gælder opbygning af uhygge.
Da han for nogle år siden
skrev ”Rødkælk” og senere
”Snemanden”, skrev anmel-
derne at dette var kulmina-
tionen af uhygge. Men Nesbø
har holdt fast. Han er stadig
gysets mester. ”Genfærd” er
også en roman med psykolo-
gisk dybde, for Nesbøs hoved-
person, kriminalmanden
Harry Hole må undervejs i en
opklaring forholde sig til ske-
letterne i egen fortid.

”Den brændte jord” af Pe-
ter Temble er historien om et
mord på en ung kvinde i Sid-
ney, Australien, og om byens
drabschef, der både skal op-
klare mord og forsøge at få
sin gamle far til at lade sig
evakuere fra familiens ejen-
dom, der trues af mægtige
skovbrande. Det sidste er
mindst lige så vanskeligt som
det første. Det er en blænden-
de spændingsroman.

Det samme må siges om sø-
skende-parret Lotte og Søren
Hammers seneste roman
”Ensomme hjerters klub”.
Parret bragede igennem den
litterære lydmur

Med debut-romanen ”Svi-
nehunde”, og de formår at
holde niveau. Deres nyeste
roman er en fortælling med
tråde tilbage til de glade hip-
pie-dage. Som det ofte er til-
fældet med danske spæn-
dingsromaner, også de bed-
ste af dem, er de stærkere på
person- og stemningsskil-
dringer og i tidsbilleder end
på egentlig uhygge. Men ”En-
somme hjerters klub” er en
god bog og rummer en god
historie.

Man kan diskutere, om
norske Gerd Nygårdshaugs
roman ”Mengele Zoo” hører
hjemme i kategorien thrillers
og krimier. Den kunne lige så
godt anbringes under ”uden-
landske romaner”, for den er
lige så meget litteratur, som
den er krimi. Men den ville
under alle omstændigheder
fortjene at blive nævnt. Det er
en fantastisk fortælling om
en dreng, der vokser op i
junglen sammen med fade-
ren. De samler sjældne som-
merfugle, som de sælger. Så
en dag dukker politisoldater-
ne op og slagter alle indbyg-
gerne. Drengen flygter ind i
junglen. Han møder en inkar-
neret jungleboer, som tager
sig af ham. Og mange år sene-
re vender drengen tilbage
som moden mand. Og verden
har fået en målrettet hævner.
Men vælger at kalde ham ter-
rorist. Læserne på den store
norske avis Aftenbladet valg-
te at kåre ”Mengele Zoo” til
den bedste norske bog, de no-
gensinde havde læst. Tag den,
Ibsen og Bjørnson!

Noveller og essays
- kort kvalitet

Der udsendes ikke nær så
mange novelle- eller essys-
samlinger som romaner. Der
er nemlig færre købere. Det

er lidt trist, for ind i mellem er
der fantastisk oplevelser at
hente i short-stories. 

En af de bøger, vi simpelt-
hen MÅ anbefale som gave til
mennesker med humor og
hang til eftertanke er Per Kir-
kebys ”Papirklip”. Som tilfæl-
det er med Kirkebys malerier
rummer hans bøger så me-
gen originalitet, at det er van-
skeligt helt at rubricere dem.
Men ”Papirklip” er nærmest

en samling essays, hvori
kunstneren reflekterer over
livet. Dermed bliver det også
til en bog om kultur, arkitek-
tur, kunst, litteratur, politik,
mennesker og meget, meget
mere. Strålende fortalt og
enestående tænkt. ”Papir-
klip” var den første bog, vi
her i ”kassen” gav seks stjer-
ner. Den er vidunderlig.

Vi anbefaler gerne Leif Da-
vidsens ”Utahs bjerge”, selv
om kollegerne i det danske
anmelderkorps har været no-
get forbeholdne. Politiken
skrev, at ”Davidsen burde hol-
de sig til krimierne”. Det er
åbenbart forbigået anmelde-
rens opmærksomhed, at det
netop er, hvad Davidsen har
gjort. Han har blot skrevet en
række korte krimier. ”Utahs
bjerge” er en samling meget
forskellige, meget overra-
skende historier med et dra-
matisk element og et klart
sprog som fællesnævner. Det
er godt gået.

Endelig vil vi i denne genre
anbefale Sten Kaaløs nye
samling ”Begyndelsen og
slutningen”. Kaalø er først og
fremmest lyriker. Det er i dig-

tene hans lyse, ofte barokke
og absurde leg med ord kom-
mer til deres ret. Men i denne
samling beskæftiger den
gamle hippi sig med begre-
ber som mænd og kvinder.
Det har han forstand på – og
han slipper rigtigt godt fra
det. Der er rørende historier i
bogen, eksempelvis den om
en sengeliggende klovn, der
nu og da tager klovnemasken
på, når sygeplejerskerne
kommer. Der er hverdags-
mennesker i historierne. Om-
sat gennem Kaaløs tempera-
ment løfter det bogen langt
ud over hverdagen.

Biografierne - 
den kritiske 
og de ukritiske

De mest interessante biogra-
fier er sædvanligvis dem, der
trods begejstring for hoved-
personen forholder sig kri-
tisk. Naturligvis er det ikke så-
dan en biografi, Berlingske Ti-
dendes litteratur-redaktør
Jens Andersen har skrevet
om dronning Margrethe. ”M
– 40 år på tronen” er titlen.

Bogen bygger på en lang ræk-
ke samtaler mellem Jens An-
dersen og en forbløffende
åbenhjertig dronning. Ind
imellem kører samtalen hen
over nogle ømme tæer. Ek-
sempelvis om dengang orins
Henrik nærmest flygtede ale-
ne til Frankrig i frustration
over, at kone og sønner fyldte
for meget. Den stolte fransk-
mand følte sig ydmyget. Det
gjorde dronningen og prin-
serne også – fordi papa lave-
de skandale. Vi får også lidt at
vide om overvejelserne, når
ens sønner kører for hurtigt
eller på anden måde kvajer
sig. Men det er kun bagatel-
ler. Overordnet er bogen en
kæmpe hyldest til en mo-
nark, som arbejder hårdt,
som ved, hvad hun vil og ikke
vil, og som har formået at om-
stille kongehuset til tiden –
en linie, som hendes søn,
kronprinsen og ikke mindst
svigerdatteren, kronprinses-
sen, ser ud til at kunne kom-
plettere. Det er en smuk og
tankevækkende bog illustre-
ret med et væld af vidunderli-
ge fotos. En oplagt gaveide til
størstedelen af familien.
Årets biografi – uanset at den
ikke er særlig kritisk.

Kritisk, det er til gengæld
historikeren Niels Aage Jen-
sens bog om polarforskeren
Roald Amundsen. Det viser
sig, at manden, der blev en
myte i levende live, også var
smålig, hævngerrig og selv-
optaget. Men det ændrer ikke
ved, at han var den første
mand på Sydpolen og det før-
ste menneske, der nåede beg-
ge poler. Niels Aage Jensens
bog om Amundsen er spæn-
dende læsning.

Og lad os så tage en enkelt
selvbiografi med. Den slags
er sædvanligvis ikke særlig
kritiske i forhold til hovedper-
sonen. Men sådan er det ikke
med denne.

Morten Sabroe er en gud-
benådet skribent, og det løf-
ter hans ironiske og gribende
selvbiografi ”Fader vor” op på
en hylde for sig selv. Banalt
sagt er det endnu et af Sabro-
es opgør med elefanterne i fa-
milien. Dem, der har fyldt alt,
alt for meget. Og haft så travlt
med at trompetere, at de al-
drig fik øje på kone og børn.
Dem, der satte så store fodaf-
tryk, at det er umuligt at følge
i sporet. Men Morten Sabroe
er ikke bare en anklager. Han
er også en fortolker, en spør-
ger, en beundrer – og nu og
da også en forsvarer. Derfor
er denne selvbiografi så inter-
essant. Det er stor kunst at
pille i egen navle på en måde,
så andre kan lære af det.

under juletræet

En dronning med udsyn... sådan fremstår Margrethe II af Danmark i Jens Andersens fornemme
biografi ”M - 40 år på tronen”, fem stjerner i ”Bogkassen”.

Rune T. Kiddes roman ”Sand-
hedens djævlekløer” er for-
tællingen om Rasputin, man-
den der nåede en toppost i
det russiske hof, men blev
myrdet ved et brutalt atten-
tat.

”Fader vor” er titlen på Mor-
ten Sabroes flot fortalte,
ironiske selvbiografi.

Fortsættes næste side …


