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Du får et lod med i lodtrækningen om et 50” 4K UHD Smart TV fra 
Samsung, når du tager et fi bertjek frem til 31.12.2016. 

Julemanden oplever 
lysets hast juleaft en.
Vil du prøve det hver 
eneste dag med 
fi bernet?
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Poul Erik, Fibia
Tag et 

fi bertjek  
og vind

et Samsung 4K
UHD Smart TV

 www.fi bia.dk/jul16

UHD Smart TV
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LIVSGLÆDE ER KVALITET

- Jeg har tandprotese, men det er der ingen, 
der lægger mærke til længere. Det er livs-
kvalitet. Mine nye tænder er fremstillet efter 
foto af mit oprindelige smil. Det har givet mig 
mit naturlige udseende igen. 
Dyrt? Det kan diskuteres, men for mig er der 
mange andre ting, der er mindre vigtige.

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret
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Knud Simonsen:• 

Tilstandsrapport• 

394 sider• 

Hovedland• 

FAKTA

Af Jørgen Gleerup, sognepræst ved kirkerne 
i Thorsager-Bregnet-Feldballe:

ROMAN    Nogle af stjernestun-
derne i min skoletid var, når 
vi i de ældste klasser en gang 
i mellem kunne overtale vores 
historielærer til at lade under-
visningen i kongerækken lig-
ge, og han i stedet for på ufor-
lignelig vis læste op af nogle af 
forfatteren Finn Søeborgs vær-
ker fra 1950’erne. Det var mest 
noveller, der stod på program-
met. Men disse oplæsninger 
gav appetit på mere fra sam-
me forfatters hånd, og jeg har 
ofte siddet og leet højt, når jeg 
har læst eller genlæst Søeborgs 
romaner med titler som: 'Her 
går der godt', 'Bare det løber 
rundt' og 'Vi har det jo dej-
ligt'. Med en spids, satirisk og 
humoristisk pen havde Finn 
Søeborg en helt særlig og sjæl-
den evne til at beskrive små og 
store menneskers kampe, sej-
re og nederlag i konfrontatio-
nen med en ofte tvivlsom sam-
fundsudvikling. Jeg er glad for 
at have Finn Søeborg bøger stå-
ende i bogreolen, og jeg nyder 
fortsat at læse dem.

Nu ved jeg vel, at en sam-

menligning af forskellige for-
fatteres værker næppe er rime-
lig. Men når jeg i en omtale af 
forfatteren Knud Simonsens 
nyeste roman Tilstandsrap-
port alligevel vælger at tage 
afsæt i ovennævnte læseop-
levelser med Finn Søeborgs 
bøger, så skyldes det dette ene: 
At læsningen af Knud Simon-
sens bog har åbnet mine san-
ser for det samme satiriske og 
humoristiske univers, som jeg 
kender fra Søeborg. 

Knud Simonsen beskriver 
i sin roman livet i Dragsø, en 
lille by på Djursland. I byens 
og egnens største virksomhed 
A/S Scancraft er der sket store 
omvæltninger. Der er kommet 
nye og yngre kræfter til, og det 
har kastet fi rmaets mangeårige 
regnskabschef H. H. Hvidholt 
ud i arbejdsløshed. Lediggan-
gen er svær at tumle for Hvid-
holt, og det lokale jobcenter 
gør ikke dagligdagen nemme-
re.  Han har store økonomiske 
problemer og heller intet vide-
re held i sine kontakter med 
det modsatte køn.

Den tidligere regnskabschef 
vender ofte sin triste virkelig-
hed og alle problemerne med 

vennerne Carl og Storm. Først-
nævnte ejer byens camping-
plads og sidstnævnte er redak-
tør på den lokale Venstre-avis. 
Grovfi len er ofte langt fremme, 
når de tre venner mødes i cam-
pingpladsens baglokale og 
kommenterer livet og udvik-
lingen i Dragsø og omegn, og 
det hele skylles oftest ned med 
et passende antal pilsnere.

Der er nok at snakke om. 
Erhvervschefens tvivlsomme 
meritter, den smarte og velta-
lende direktør Lübeck fra skat-
telyet i Schweiz, som er kom-
met til egnen og har fremlagt 
store planer om skabelsen af 
et nyt feriecenter, Lübeck Golf 
Resort A/S, i en grusgrav og 
byrådsmedlemmerne, som 
fattes både evner og vilje til at 
føre en anstændig politik og 
gerne vender det blinde øje 
til, hvis der er udsigt til nye 
arbejdspladser i denne del af 
udkanten.

Fast arbejde har Dragsø-
pigerne, som byder på eroti-
ske oplevelser til faste og aftal-
te priser. De har god gang i 
forretningen og behøver ikke 
jobcentrets hjælp. På samme 
vis har den unge mand Bri-

Anmeldelse: 
En udkantsfortælling fra det nære
På foranledning af Adresseavisen giver sognepræst Jørgen Gleerup den lokale for-
fatter Knud Simonsens seneste roman, Tilstandsrapport, et par ord med på vejen 

an en rimelig succes med sit 
nystartede fi rma Mikkelsens 
Muldvarpeservice A/S, som 
ikke er registreret i Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen.

Til bogens persongalleri 
hører også vagabonden Kaj 
og maskinfører Peter-Ole, der 
pludselig bliver arving til en 
anseelig formue. Mennesker, 
som på hver deres måde bliver 
påvirket af udviklingen eller 
afviklingen i Dragsø.

En uventet ændring sker, da 
der pludselig dukker et lig op 
i byens grusgrav, og fortællin-
gen får et anstrøg af at udvikle 
sig til en kriminalroman.

Knud Simonsens udkants-

historie er, som det også frem-
går af forlagets præsentation 
af bogen en ”opdateret afspej-
ling af den danske folkesjæl – 
på godt og måske især på lidt 
mindre godt”.

Efter endt læsning sidder 
man netop tilbage med den 
følelse. 

Romanen er en utrolig for-
nem og til tider næsten ætsen-
de beskrivelse af menneskers 
liv i med- og modgang, om 
kampe, sejre og nederlag, 
hvor halve sandheder og hele 
løgne hører til dagens uorden. 
Forfatteren har måske hen-
tet inspiration fra et og andet 
i den nære virkelighed. Det 

er op til læseren at lave egne 
sammenligninger. 

Jeg har både sukket og 
leet under læsningen. Det 
er satire og humor på et 
højt plan, en bog, man 
ikke kun læser én gang!


