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Løven vil servere
stor litteratur

tryk af Charles Bukowskis
debutroman fra 1971 ”Post
office” – med gratis Fernet
Branca og cigar.
»Det hører sig til, når man
skal læse Bukowski,« siger
den nyslåede forlagsejer med
et smil.

Lige på og hårdt
»Hans romaner handler om
druk, hor og hestevæddeløb
– om virkeligheden. Det gør
den stærk. Den er hård, brutal og virkelighedsnær. De
store armbevægelser, som
han skrev med, tør man ikke
længere udgive i Danmark,«
siger Kenny Jess Brandt.
I forbindelse med etableringen af forlaget har den
unge café-ejer skrevet et manifest, hvori han skyder med
skarpt mod de bærende forlag i Danmark, som efter
hans mening er med til at forfladige bogmarkedet.
»Mit mål er at give den store litteratur tilbage til danskerne. Jeg mener ikke, at det
er udtryk for et reelt ønske fra
læserne om primært at læse
krimier, der er årsag til, at
boghylderne er fyldt med
den slags. Vi skylder os selv
muligheden for at kunne
vælge bredt,« siger Kenny
Jess Brandt, der er uddannet
cand.mag. i idéhistorie og lit-

N Løves Bog- og Vincafé holdt
i går reception med cigar og
Fernet Branca i anledning af
dens første bogudgivelse.
N Ejeren, Kenny Jess Brandt,
vil gøre klassikere som Charles
Bukowskis ”Post ofﬁce” –
”Ekstrabudene” – tilgængelige
for aarhusianerne.
LOUISE BULL NYVANG
jpaarhus@jp.dk

Bøgerne er i centrum hos
Løves Bog- og Vincafé i Nørregade. Fra gulv til loft og
væg til væg udsmykker bøgerne ikke bare cafeen, de er
også til salg, og de er ikke
mindst ejerens, Kenny Jess
Brandts, store passion.
Nu opretter han sit eget
forlag, så han kan få flere
store klassiske forfattere på
hylderne.
»Det er fuldstændig åndssvagt, at man ikke kan få bøger af Bukowski, Dostojevskij
eller Dumas. I stedet bugner
hylderne hos boghandlerne
af spændingsromaner, krimier og triviallitteratur,« siger
Kenny Jess Brandt, der i går
markerede Løvens Forlags
første udgivelse – et genop-

Kenny Jess Brandt regner med,
at den første udgivelse, ”Ekstra
Budene” nok skal blive udsolgt.

teratur, og egentlig ville han
helst have levet fra 1870 og
ind i 1900-tallet.
»Dengang krængede man
sit hjerte ud. Man turde tage
fat i de store emner og de
store følelser, uden at det
blev plat. Den triviallitteratur, vi omgiver os med i dag,
hænger mig langt ud af halsen. Der findes så mange fantastiske bøger, som vi bare
ikke bliver præsenteret for,
og det vil jeg gerne være med
til at lave om på,« siger
Kenny Jess Brandt.

De glemte mesterværker
Det er café-ejerens plan at
udgive to bøger om året –
pengene skal stadig tjenes på
bog- og vincafeerne, som ligger i Aarhus og i København.
Foreløbig er der planer om at
udgive to serier på hver 10
bøger under titlerne ”Mesterlige debuter” og ”Glemte
mesterværker”. Næste bog i
rækken bliver ”Dagenes
Skum” af Boris Vian.
»Jeg skal ikke leve af at
være forlægger. Og selvfølgelig skal forlagene kunne tjene
penge på de bøger, de udgiver. Jeg synes bare, at det
kunne bare fedt, hvis man
kunne finde en balance, for
jeg er ikke i tvivl om, at denne bog nok skal tjene sig
ind,« siger Kenny Jess
Brandt, inden han med
Bukowski og manifestet under armen haster ud i en taxa,
der fragter ham til et DR-studie, hvor han på P1 skal gå i
dybden med sine visioner for
det danske bogmarked.

Blandingen af café og og
boghandel er ikke normal, men
den giver Kenny Jess Brandt
muligheden for at markedsføre
kvalitetslitteratur.
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Visit Aarhus’
chef skifter job
N Jens Haugsted står fra
nytår i spidsen for Midtjysk
Turisme.

kompetenceudvikling
og
opbygning af mere professionelle turistdestinationer.

ERLING VESTER JACOBSEN

Får stor ros

erling@jp.dk

Sten Tiedemann, bestyrelsesformanden for Visit Aarhus, beklager i en pressemeddelelse Jens Hausteds
beslutning:
»Han har gennem sine
mindre end to år ikke alene
rettet op på økonomien og
afleveret et regnskab med
overskud i 2010, men han
har også sat mange vigtige
og markante aftryk i indsatsen for turismen i Aarhus.
Han har været med til at
styrke indsatsen for erhvervsturismen, øget fokus
på krydstogter til Aarhus, og
han har med omlægningen
af den service, som gæster
får, når de kommer til byen,
gjort byen til et forbillede.«
Jens Hausted glæder sig til
at arbejde med turismen i
hele Midtjylland under ét.
Den 1. februar tiltræder
Peer H. Kristensen som direktør for Visit Aarhus. Han
har tidligere været direktør
på Vejlefjord, direktør i
turismeudviklingsselskabet,
der dækkede de tidligere Vejle og Sønderjyllands amter,
og salgs- og marketingchef i
Fyntour.

Chefen for Visit Aarhus, Jens
Haugsted, flytter ved årsskiftet til Midtjysk Turisme, det
regionale turistselskab, hvor
han skal stå i spidsen for en
stærkt øget indsats for
turismen i hele Midtjylland.
Jens Haugsted var med til
at skabe Midtjysk Turisme i
2006, og han var chef, indtil
han i begyndelsen af 2010
flyttede til Aarhus.
»Men det er en større organisation med helt andre opgaver, jeg vender tilbage til,«
siger Jens Haugsted.
Region
Midtjyllands
Vækstforum står nemlig bag
en handlingsplan i et samarbejde mellem region, kommuner og turisterhvervet,
som på fem år skal øge omsætningen i turisterhvervet
med halvanden mia. kr.
Der er tre indsatsområder:
Erhvervsturisme, kystturisme og mersalg til turisterne
ved Gudenåen, langs Hærvejen og ved Limfjorden.
Midtjysk Turisme skal styre
de store projekter på tværs af
indsatsområderne,
bl.a.

Fordienkelt
tid er
fra
kr.
penge

Julegavetilbud
i morgen
Hold øje med dagens julegavetilbud, der kun gælder på dagen
og så længe lager haves. På gensyn!
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