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Turèlls ‘beskidte lille historie’ genudgives   
for første gang i 25 år

Forlaget Alhambra genudgiver Dan Turèlls sidste roman,  
Dét døgn, da ..., der af mange kendere opfattes som en af hans 
mest vellykkede. 

Dét døgn da …  er historien om et ganske almindeligt regnfuldt døgn på Vesterbro i 
København. Almindeligt for alle andre end Yvonne, Harry og Bente ...

»Dét døgn, da … udkom efter en slidsom tilblivelsesproces, hvor den blev omkalfatret 
fra radio-tv-manus til roman. Det blev Turèlls sidste skud som romanforfatter – og ikke 
den store, panoramiske roman om de store årganges oplevelser i velfærdssamfundets 
Gründerjahre, mange havde håbet på. Men panoramisk er den ikke desto mindre, 
forstået på den facon, at den handler om et skæbnesvangert døgn i en lille hånd fuld 
menneskers liv. Og den indledes aldeles ukarakteristisk for Turèll, men med simenonsk 
underspillet Schwung: ’Hvor længe havde hun stået der nu?’ […] Det er begyndelsen 
på, hvad Turèll selv har omtalt som ’en beskidt lille historie’, en hverdagsfortælling, der 
viser sig fatal for visses vedkommende.«
Fra Henrik Palles efterskrift

Med Dét døgn da … ønskede Turèll at begynde en ny serie af krimier efter den 
populære MORD-serie. Romanen indvarslede en fornyelse i hans forfatterskab med 
sporskift fra den hårdkogte amerikanske krimi a la Raymond Chandler til den flamske 
krimi a la Simenon (Maigret) og blev af mange anmeldere set som en af de allerbedste. 
Desværre døde Turèll året efter og nåede ikke at skrive flere bind i den nye serie.

Dan Turèll blev født den 19. marts 1946 og døde den 15. oktober 1993 som blot 47-årig. 
Han nåede at udgive over 100 titler inden for både lyrik og prosa, og han er i dag en af 
Danmarks mest elskede forfattere. Dét døgn, da ... udkom første gang i 1992.


