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Syv elefanter kom spadserende
Roman

Erik Valeur - Det syvende barn
####¤¤
Sådan lyder den børnesang,
som børnehjemmets forstanderinde, Magna, synger for
lille Marie, hver gang et barn
forlader Kongsvang for at
tage hjem med sine nye forældre.
Marie er fortælleren i Erik
Valeurs debutroman ”Det syvende barn.” I 1961 blev hun
og seks andre børn indkvarteret på Elefantstuen - og et af
de syv børn har en hemmelighed.
Marie er født handikappet, og som den eneste af de
syv bliver hun derfor ikke
bortadopteret. Hun er draget mod de seks børn, som
hun har delt sine første spæde dage med på Elefantstuen
- nok til, at hun udspionerer
dem hos deres nye familier.
Knap 50 år senere får hvert
af børnene tilsendt et mystisk
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bogen; for krimi-intrigen såvel som for de psykologiske
portrætter af forholdet mellem adoptivbørn og -forældre
i Erik Valeurs roman. Fremdriften skabes af adoptivbørnenes uafvendelige drift mod
at løse gåden om fortiden og spændingsromanens lige
så uafvendelige drift mod at
gøre det samme.

Forside af bogen ”Det syvende
barn”.
brev, og det er starten på en
langsom optrevling af den
fortid, som nogen for enhver
pris vil holde skjult - mens
andre for enhver pris vil have
den frem i lyset.
Det er disse modstridende
kræfter, som er grundlaget i

Intelligent og dragende
Med spor tilbage fra besættelsen og helt op til en parallel
nutid er ”Det syvende barn”
lidt af et maratonløb. Både
fordi bogen er lang, men også
fordi historiens intrige udvikler sig med en uafvendelig
langsomhed, som ikke er det
mindste forudsigelig.
Det gør bogen til en intelligent, dragende roman, som
man ikke læser på en enkelt
eftermiddag. Det er en imponerende debut - men nu
er Erik Valeur heller ikke hr.

hvem som helst. Med en dobbelt Cavling-pris i bagagen er
han Danmarks svar på Woodward og Bernstein (dem med
Watergate-skandalen,
De
ved).
Der er imidlertid ikke det
mindste journalistiske letbenethed over forfatterens
fortællestil (om man besidder
sådanne fordomme om journalisters fortællestil); den er
lige så stædigt vedholdende
som de elefanter, som pryder
bogens omslag.
Skal pengene passe, så må
de syv små elefanters litterære skaber være en gammel
hanelefant. Og som forfatter
findes der vist værre ting at
være.
Erik Valeur: ”Det syvende barn”.
Roman. 692 s. 300 kr. (Politiken)
Er udkommet
Af Christina Blangstrup Dahl,
Dagbladenes Bureau

Med lukkedag på Wall Street,
en opblussen af gældskrisen i
Grækenland, hvor den toårige rente nåede 50 pct., og et
tabt delstatsvalg til forbundskansler Angela Merkel fik
investorer mandag ammunition til at sende aktiemarkederne yderligere ned.
Det ledende, danske C20indeks, faldt 3,0 pct. til 341,18
efter fald til alle indeksets aktier. Alligevel klarede indekset
sig bedre end flere af de store
markeder. Det tyske, franske
og britiske marked var ved
17-tiden faldet 3-5 pct.
- Markedet er ekstremt
nervøst. I USA faldt aktierne
fredag på de halvlunkne nøgletal, Asien trak også godt
nedad, og der er igen kommet
nervøsitet omkring gældskrisen i Europa, som nok har
speedet bekymringerne på
aktiemarkedet op, siger Mads
Zink, chefaktiehandler i Danske Bank, til Ritzau Finans.
Uden nogen retningspil
fra det amerikanske marked,
som var lukket i forbindelse
med Labor Day, fik nervøsiteten i Europa mandag lov til
at bide sig mere og mere fast.
Bankerne havde det generelt vanskeligt i Europa, og
det smittede af på de hjemlige storbanker. Herunder
Danske Bank og Sydbank, der
endte 5,8 og 4,7 pct. lavere i
68,50 og 95,0.
- Især bankaktierne er der
bekymring for i Europa, og
nogle af de store drenge falder virkelig kraftigt, siger
Mads Zink med henvisning
til specielt Deutsche Bank,
Royal Bank of Scotland og
Credit Suisse, der alle falder
med mindst 8 pct.
Den primære forklaring
på nedturen i netop de tre
aktier var, at de er blandt de
banker, som de amerikanske
myndigheder har sagsøgt for
vildledende markedsføring af
boligrelaterede renteprodukter. De øvrige banker er ifølge
Mads Zink ramt af gældsuroen og de seneste dages skuffende økonomiske nøgletal.
Aktiemarkedet har det i
øjeblikket slet ikke godt med
negative nyheder, og der skal
ifølge Mads Zink ganske lidt
til, før nervøsiteten blusser
op, hvad enten det er fornyede bekymringer om Grækenlands gæld eller et tysk
delstatsvalg.
- Markedet er meget rystet,
og det er tydeligt, at der ikke
er mange, der skal ud at vove
noget, siger Mads Zink.
Foruden bankerne var de
cykliske aktier hårdt ramt
med kraftige kursfald til eksempelvis FLSmidth og D/S
Norden på henholdsvis 5,7 og
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Aktie

Kurs

Ændr.

A.P. Møller - Mærsk B
33.060,00-1.280,00
Carlsberg B
384,00
-7,80
Chr. Hansen Holding
111,50
-2,80
Coloplast B
776,50 -33,50
D/S Norden
143,50
-9,50
Danske Bank
68,50
-4,20
DSV
99,80
-3,90
FLSmidth & Co.
286,70 -17,20
GN Store Nord
33,90
-1,49
H. Lundbeck
108,30
-4,40
NKT Holding
178,80
-9,10
Novo Nordisk B
540,00 -10,50
Novozymes B
704,00 -21,00
Pandora
42,61
-2,39
Sydbank
95,00
-4,65
TDC
44,57
-0,64
Topdanmark
805,00 -20,00
Tryg
277,20
-4,80
Vestas Wind Systems
98,60
-4,70
William Demant Holding
411,40
-6,60

VALUTAKURSER
Valuta
Euro
US-dollar
Pund
Svenske kr.
Norske kr.
Schweiz fr.
Can. dollar
Yen
Aus. dollar
Letl. lats
Lita. litas
Pol. zloty
Cze. koruna
H.K. dollar
Singa. dollar
Tyrk. lira
SDR

Kurs
Ændr.
744,90 -0,06
527,33 +4,73
851,22 +3,62
81,88 +0,23
97,09 +0,05
670,42 +1,21
533,29 -0,96
6,86 +0,06
557,10 -1,84
1.050,19 -0,08
215,74 -0,02
177,12 -1,01
30,45 -0,20
67,69 +0,58
436,97 +2,77
299,28 -0,38
836,44
www.rb-borsen.dk

6,2 pct. til kurserne 286,7 og
143,50.
Der var gode nyheder til
GN, idet distriktsdomstolen
i Amsterdam har dømt, at
den er fuldt ud er bemyndiget
til at tvangsinddrive polske
TPSA's aktiver i landet. Dermed løsnes båndene ikke for
de aktiver, der er indefrosset i
landet.
GN's aktie var dog upåvirket af det seneste kapitel i
en meget langstrakt sag. GN
faldt med 4,2 pct. til kurs
33,90.
Novo Nordisk, der fik sin
anbefaling hævet til "køb" fra
"akkumuler" af Handelsbanken, slap nådigt med et fald
på 1,9 pct. til kurs 540.
Statsobligationer
nvestorerne søgte mandag
igen over i statsobligationer
fra blandt andet Tyskland
og Danmark, hvor de tiårige
renter fortsatte rekordjagten.
Imens sendte en genopblussen af uroen omkring gældskrisen den toårige, græske
rente over 50 pct.
Renten på den toneangivende, tiårige danske statsobligation, 3-21'eren, lukkede
mandag hele 13 basispoint
lavere i 2,07 pct., og den tiårige, tyske statsrente nåede
rekordlave 1,87 pct.
Tysklands forbundskansler,
Angela Merkels, parti, CDU,
tabte i weekenden et delstatsvalg i sin egen hjemstat,
hvilket medvirkede til at øge
frygten for, at opbakningen
til en ny redningspakke for
de gældstyngede lande i Sydeuropa er på retur.

