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MAN SkAL HELT fREM TiL SiDE 350 for at få noget at vide om 

OLE STig ANDERSENS åR som chef 
fOR POLiTiETS EfTERRETNiNgSTjENESTE fRA 1975 TiL 1984, 
som naturligvis er det kapitel af hans liv, DER HAR STøRST iNTERESSE fOR 

en NYSgERRig offentlighed. 

� � � � �
“Her er et både morsomt og originalt blik på 

døgnets begivenheder (…) Stor kunst.” 
Ekstra Bladet

P O L I T I K E N S F O R L A G . D K
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FØLG OS PÅ  JP/POLI T I KE NS FORLA G

SMØGER

Rygning
fører til mis-
dannelser.

SMØGER

Rygning får dig 
til at tale

gammeldags.

SMØGER

Rygning
ælder

huden.

SMØGER

Rygning er 
ufatteligt vane-

dannende.

SMØGER

Rygning kan 
gøre dig til 
filmskurk.
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AT TÆNKE SIG

2012

100% 
DANSK 
SATIRE

ISBN 978-87-400-0282-9

Karl Halvtag, talsmand for stamgæsterne 
på Bodega Den Gule Negl

 Man kan jo dø af så meget. Nu kan 
du bare tage sådan en som Elly, der 
var stamgæst på Neglen i årevis.
 Pludselig en aften, hvor vi alle 
sammen sad og hyggede os – ikke 
mindst Elly, der var godt stegt – rejste 
hun sig fra bordet og sagde, at nu 
skulle det være slut med at drikke og 
ryge, og nu ville hun starte på et nyt 
og sundere liv og aldrig mere komme 
på Neglen.
 Så gik hun ud ad døren og blev kørt 
ned af et cykelbud. Det var jo aldrig 
sket, hvis hun var blevet siddende 
ligesom vi andre     .

Ole Rasmussen Gorm Vølver

EfTERRETNiNgScHEfENS
egne HEMMELigHEDER
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iNTRO ”Vi er papirromantikere”, vrænger en 
såkaldt livsstilsekspert, der finder det pinligt, 
at e-bøger har svært ved at slå an herhjemme. 
Ih, hvor skal vi skamme os. 

Bogforum i Bella Center 
viste, hvor gammeldags vi er. 
30.000 mennesker sværmede 
omkring bugnende borde 
med friske nyheder og fem 
styk for en hund. De ville 
se forfatterne, røre ved bø-
gerne, mærke atmosfæren. 
Hvorfor sad de ikke bare 
hjemme og downloadede?

Fordi den fysiske bog på 
papir har nogle kvaliteter, 
som den elektroniske ikke 
kan give. Bevares, den er 
praktisk, kræver ikke reol-
plads og overflødiggør papir, trykkerier og 
boghandlere.

Men den mangler stoflighed og person-
lighed.

Netop i december mærkes forskellen. Glæ-
delig jul, du kan hente min gave på nettet. 
Tusind tak, det var vel nok betænksomt af dig!

Fornøjelsen ved at finde netop den bog, som 
et familiemedlem har ønsket sig, ved at pakke 

den ind og mærke forventningen, kan kun 
vanskeligt erstattes af digitale overraskelser.

En god roman bliver flad på skærmen. 
Måske er det et spørgsmål om tilvænning, om 
”romantik”, men fremskridtet har sin pris. Er 
det for meget at skelne mellem de levende og 
de døde bøger?

Vi er et lille sprogområde, og alligevel 
udgiver gamle og nye forlag mange tusinde 
titler, skønlitteratur såvel som faglitteratur. 

Nogle bliver bestsellers, andre 
steadysellers og atter andre 
havner på bunden af salgsli-
sterne. Sådan er det jo, mar-
kedet bestemmer.

Nogle forlag skærer ned på 
nyhederne, andre skruer op. 

Glæden ved at give og mod-
tage hører julen til, og derfor 
knytter forfattere og forlag 
store forventninger til julesal-
get. Lad os ikke skuffe dem – el-
ler de af vores kære, der hellere 
vil have en bog end så meget 
andet. Hos boghandleren kan 
bogen byttes, hvis giveren har 

valgt forkert – måske har modtageren allerede 
selv købt den.

Bogforum var en stor succes, alle var enige 
om, at der var mere plads, mere lys og mere 
luft end i Forum. I de kommende uger vil ån-
den fra messen forplante sig til boghandelen, 
og hundredetusindvis af mennesker ser frem 
til at få deres bogønsker opfyldt.
Glædelig læsejul!

jAcOB LUDVigSEN
senior editor

gLæDEN VED AT giVE Og 
MODTAgE HøRER jULEN 
TiL, og derfor knytter 
forfattere og forlag 
store forventninger 
til julesalget. LAD OS 
ikkE SkUffE DEM – ELLER 
DE Af VORES kæRE, DER 
HELLERE ViL HAVE EN BOg 
END Så MEgET ANDET.

»Et velresearchet og  
indsigts fuldt værk … 

fortæller, hvordan vi blev 
den nation vi er i dag.«

�  Jyllands-Posten

»Kaare R. Skou er et 
levende leksikon … drevet 
af fast overbevisning om, 
at politik nytter noget.«

 ♥♥♥♥  Politiken

Ryg: ti tel (anbringes 15 mm fra top) - 

Forfatt er  og forlag som anbringes på 

tværs og 12 mm fra bund.

Beskåret format: 185 x 265 mm (b x h)

Sideantal: 608
Indbinding: Fræset/limet

Papir: 115g Arcti c Matt 

Rygudførelse: Tykryg
Pap: 2.3 mm
Bogblok: 35 mm
Rygbredde: 39.6 mm
Totale bredde: 452.2 mm

Total højde: 301 mm

SOHN
SOHN

Politi k der forandrede Danmark er 65 fortællinger om den mest betydningsfulde lovgivning i 

demokrati ets ti d. Meget af Folketi ngets politi k bliver aldrig ti l andet end krusninger på sam-

fundets overfl ade, men enkelte beslutninger bliver stående generati on eft er generati on. Bo-

gen er fortællingerne om beslutninger, der satt e sig spor i eft erti den, og politi kerne bag dem, 

som langtf ra alti d er de politi kere, der er gået over i historien som de store. De er politi kerne 

i lovgivningens maskinrum. Gennem de 65 fortællinger møder vi de overvejelser, de gjorde 

sig, følger de kampe, de kæmpede, og får at vide, hvor skillelinjerne gik. I den betydende lov-

givning gik de oft e helt andre steder, end vi i dag foresti ller os, når vi møder den politi k, der 

forandrede Danmark.

Værnepligten • Grundloven • Næringsloven • Jernbaneloven • Valgmenighedsloven • Gym-

nasieloven • Fabriksloven • Den Skandinaviske Møntunion • Gendarmeriloven • Margarinelo-

ven • Arbejdsmarkedets Grundlov • Parlamentarismen • Indkomstskatt en • Skoleloven 1903 

• Loven om menighedsråd • Navneloven • Prygleloven • Dagpengeloven • Den første afgift s-

buket • Augustloven 1914 • Kvindernes valgret • Retsplejereformen • Naturfredningsloven 

• Jordlovene 1919 • Medhjælperloven • Tugthusloven • Straff eloven • Socialreformen 1933 

• Racehygiejnen • Ferieloven • Kommunistloven • Retsopgøret 1945 • FN • Marshall-hjælpen 

• Retskrivningsreformen • NATO • Folkepensionen • Folkeskolereformen 1958 • U-landshjæl-

pen • Helhedsløsningen • Indvandrerstoppet • Momsen • Personregisterloven • Styrelseslo-

ven • SU • Kildeskatt en • Sygesikringen • EF • Miljøreformen • Bistandsloven • Eft erlønnen

• Udlændingeloven • Kartoff elkuren • Det Indre Marked • Storebæltsforbindelsen • TV 2 

• Det Nati onale Kompromis • Menneskeretti  ghederne • Arbejdsmarkedsreformen • Tvindlo-

ven • Anti terrorloven • Irakkrigen • Muhammedkrisen • Arvefølgeloven • Indvandrerprøven 

• Finanspagten

Kaare R. Skou (f. 1947) er uddannet journalist fra Danmarks Journalist-

højskole og har arbejdet med politi sk journalisti k på Christi ansborg i 30 

år først for Radioavisen og siden for TV 2. Han er forfatt er ti l en række 

bøger om politi k, blandt andet Demokrati ets Danmarkshistorie (1999), 

det politi ske leksikon Dansk Politi k A-Å (2005) og den store fortælling 

om det danske demokrati  fra grevinde Danner ti l Anders Fogh, Land 

at Lede (2008). Han er en eft erspurgt foredragsholder og blev i 2012 

hædret med Carsten Nielsen Legatet for sin politi ske journalisti k og sin 

indsats i Pressenævnet.

WWW.SOHN.DK
ISBN 978-87-7122-064-3
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Kaare R. Skou 

POLITIK DER 
FORANDREDE 
DANMARK

Kaare 
R. Skou

SOHN

Køb bogen hos boghandleren eller på 
 www.sohn.dk

SOHN
Undgå julestress. Køb bogen på 

www.sohn.dk og få den pakket ind 
som gave og tilsendt gratis

KR. 349,-
INFORMATIONSFORLAG.DK

382 SIDER RIGT ILL.AF KURT JACOBSEN

”en faglig og kompetent fremstilling” 

”en stærk, interessant og læseværdig bog, der sættter 
Lenin ind i rette sammenhæng og placerer ham, hvor 
han hører hjemme – blandt historiens forbrydere.”

Jyllands-Posten

Hans Mortensen, Weekendavisen

Bent Jensen, Jyllands-Posten

BøgER MED Og 
UDEN gLæDE



Hudløst ærlig samtalebog med Fritz og Poul fås hos din boghandler! 

Julen er sgu 
sådan en fræk t id
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LENE JOHANSEN

KNUD DEN HELDIGE
KNUD FOLDSCHACK er mest kendt for sin håndtering af sager som Christiania, Jagtvej 69, Danica White og COP 15. 
I Knud den heldige kommer vi helt tæt på den grufulde barndom, der har været med til at skabe Knuds retfærdighedssans, 
på den farverige ungdom, der har givet Knud det ståsted i livet, han manglede i sin barndom, og på hans samfunds-
engagement som advokat.

SiLD ER gODT! fiSk ER gODT!

DEN VAR ENgANg 
på gammel strand

ANMELDELSE Selv granitstatuen af 
fiskerkonen fra 1940 er indtil videre 
fjernet fra Gammel Strand, som frem 
til 2018 eller længere er en metrobyg-
geplads. Den sidste fiskekone var Do-
ris Marx, der efter 44 år på sin post 
lagde op i 2008, men stadig er aktiv 
på www.fiskekonen.dk, hvorfra hun 
sælger frisk fisk sammen med sin 
søn Kenneth.

Velkendt er det, at middelalde-
rens sildeeventyr blev en drivkraft 
for det fiskerleje, der voksede op 
og blev København. Lone Ømann 
benytter med et citat af historike-
ren Palle Lauring lejligheden til at 
banke en pæl gennem legenden om, 
at biskop Absalon grundlagde byen. 
Længe før ham fandtes en klynge 
huse og hytter, og arkæologerne gør 
fund af stadig ældre rester. Allerede 
i stenalderen var der aktivitet, hvor 
Gammel Strand siden blev anlagt.

Det første kendte fiskemarked 
lå på den nuværende Amagertorv 
og omtales i 1449, siden rykkede 
det til den plads, der kendes som 
Vandkunsten, et par hundrede år 
senere fandt det sin form på Gammel 
Strand og eksisterede frem til 1958, 
da sundhedsmyndighederne satte 
en stopper for det; i det følgende 
halve århundrede stod stadig færre 

koner på dispensation, men fiskene 
måtte de hente på det nye fisketorv.

En politiplakat fra 1751 med or-
densregler for fiskekonerne er beva-
ret og vises som dokument. Konerne 
skulle lade være med at overdænge 
kunderne med skældsord og i det 
hele taget opføre sig ordentligt, ellers 
vankede der. Tegneren Claus Seidel 
forestiller sig, hvordan håndhævel-
sen af god orden har fundet sted.

Den veloplagte historie bringer 
os forbi en af verdens første foto-
grafer, A. T. C. Neuburg, og hans 
komplicerede teknik. Han besøgte 
København i 1840 og tog fra sit 
værelse på Royal Hotel (nuværende 
Ved Stranden 18) et daguerreotypi af 
Gammel Strand. Mere kendt er hans 
fotografi af billedhuggeren Bertel 
Thorvaldsen. Man ser, hvor lidt og 
hvor meget, der har ændret sig i 
175 år.

Ømann øser af mange kilder. Ar-
tikler fra Illustreret Tidende 1869, en 
radioudsendelse fra 1942 og Stadsar-
kivets interviews med ældre køben-
havnere fra 1969, og hun har fun-
det en mængde billeder. Flere viser, 
hvordan eksklusive fiskehandlere og 
fiskerestauranter havde etableret sig 
i husene på Gammel Strand

Kun Krogs Fiskerestaurant er ble-

vet tilbage. Man kan ikke opdrive 
så meget som en flad rødspætte på 
Gammel Strand. Men minderne og 
anekdoterne lever og fastholdes i 
denne fine bog, der hører hjemme 
i enhver samling af bøger om den 
fiskerby, som Absalon nok regerede 
over, men ikke grundlagde.

Lone ømann, der er jurist og journalist og har redigeret årsskrifter for det kongelige Bibliotek, 
har skrevet et betydningsfuldt kapitel af københavns historie. fiskekonerne på gammel 

Strand, der i over 300 år forsynede borgerne, er et stykke kultur, der ikke længere eksister. 
råbene ”Sild er godt! fisk er godt!” er for stedse forstummet.

tekst jAcOB LUDVigSEN

lone Ømann

gammel Strand

Om folk, fisk og fejder

forlaget multivers

160 sider, 228,- kr.



København: Torvegade 55-57  Tlf: 3257 2814
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23  Tlf: 4587 5404 
Hillerød: Helsingørsgade 10  Tlf: 4824 8161
Roskilde:   Tlf: 4632 3248

En god jul
starter med den rigtige 
bog i en god stol

lone Ømann

gammel Strand

Om folk, fisk og fejder

forlaget multivers

160 sider, 228,- kr.
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kom til AFRikA og et skRidt længeRe...

Godthåbsvej 6, Baghuset - 2000 Frederiksberg C
Tel: 33 22 40 40 - www.brandstrup.dk

Botswana UntoUched MoBile safari på 15 dage fra kUn 19.995,- pp./v.2p.
København - Johannesburg, Tuli Block, Kubu Island, Khwai River, Moremi Game Reserve, Savuti Game Reserve, Chobe National Park & 

Victoria Falls - København

brandstrup travels

oplev sydafrikas højdepUnkter på 19 dage fra kUn 19.249,- pp./v.2p.
København - Johannesburg, Mpumalanaga, Kruger National Park, Durban, Garden route: George (Wilderness), Botlierskop Private Game 
Reserve, Mossel bay, Montagu, Cape Town - København

ALPACAHUSET
med

Det Skotske Hjørne

www.alpacahuset.dk
Store Kongensgade 90, København • Tlf. 33 14 12 28 

Åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14
December: Søn. 16. og 23. kl. 12-16. Man. 3., 10. og 17. kl. 11-17

Julegaveidéer

♥ Alpaca strømper eller
♥ Alpaca handsker eller
♥ Alpaca tørklæder eller
♥ Alpaca huer eller
♥ Alpaca veste eller
♥ Alpaca cardigans eller
♥ Alpaca sweatre eller
♥ Alpaca capes eller
♥ Alpaca plaider eller
♥ Alpaca sjaler eller
♥ Alpaca børnetøj eller...

Mulighederne er mange
men kvaliteten er 100%

Også i 
cashmere Kig ind og se hvad andre ikke har

100 % Baby Alpaca
















RÆVENS SORTE BIBLIOTEK

kOMMENEDE UDgiVELSE Øjesten er en krimi fra københavns ga-
der, om fædre og døtre og fædre og sønner. det er en fortælling om 
galskab og kærlighed og om hvordan en morder bliver til. Øjesten er 
jakob melanders debut som forfatter, og bogen er allerede før udgi-
velsen solgt til udgivelse i tyskland, holland og rusland.

i en villa i den mere mondæne del af københavn holder en mand et 
grotesk middagsselskab. igen og igen.

politiassistent lars Winkler skal lede efterforskningen. han bor 
med sin 16-årige datter maria i en slidt treværelses på nørrebro. 
konen har forladt ham til fordel for hans gode ven – og overordnede. 
flyttekasserne står uåbnede og togene dundrer af sted lige uden for 
hans vinduer, mens lars kæmper for at få sit liv tilbage på sporet. 
krydret med lige dele afhængighed af klassisk rockmusik og speed. 

i drabsafdelingen er atmosfæren anspændt. på trods af hjælp fra 
afdelingens nye unge håb, sanne Bissen, vogter lars Winklers fjender 
på ham. og hans fortid, som længe har været en offentlig kendt hem-
melighed i politiet, er ved at indhente ham.

Øjesten er første bind i serien om lars Winkler.

jacob melander

øjesten

rosinante

udkommer 25. januar 2013

gALSkAB 
& kæRLigHED
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ANMELDELSE Hvis man forestiller sig, 
at en dansk James Bond nu lægger 
kortene på bordet, skyldes det en for-
enklet forestilling om det nationale 
og internationale arbejde, der påhvi-
ler en efterretningschef. Selv under-
streger han indledningsvis, at han 
ikke var operativ chef og derfor ikke 
kan berette om konkrete aktioner og 
stadig er bundet af sin tavshedspligt. 
Alligevel kan han fortælle meget om 
sit arbejde og røber enkeltheder, der 
ikke tidligere har været kendt, fx om 
udvisning af CIA-agenter.

Barsk barndom
Ole Stig Andersen fører os med til 
barndomshjemmet på Østerbro med 
en åbenhjertighed og inderlighed, der 
er stærkere, end hvad man umid-
delbart kunne forvente. Forfatteren 
dykker ned i dybe familiehemmelig-
heder og reflekterer detaljeret over, 
hvad man husker og fortrænger. Hans 
hukommelse rækker tilbage til hæn-
delser, da han var to år.

Hans far havde et voldsomt tem-
perament og slog både kone og børn. 
Først da Ole nærmede sig 18 år, satte 
han sig til modværge. ”Vil du slå 
din far?”, råbte denne. ”Ja, nu kan 
det være nok!”. Faren blev blid som 
et lam, og Ole havde forvundet sin 
angst. Samtidig kunne manden lej-
lighedsvis være rar, gæstfri og hjælp-
som.  Man får indtryk af en psykopat, 
der ikke kunne styre sig og endte med 
at tage sit eget liv ”på en dramatisk 
måde”, som vi ikke får mere at vide 
om. Oles hjemmegående mor var deri-
mod verdens bedste kammerat, her 
var ingen mørke skyer, og det var 
hende, der læste højt for Ole og hans 
søster. Han begræder, at fjernsynets 
indtog i stuerne ødelagde den gam-
meldags hygge og forvandlede aktive 
mennesker til passive.

Vi får meget at vide om hverdagen 
og dens småborgerlighed, et begreb 
han forklarer med omhu og hæfter på 
sin egen person, idet han anerkender 
borgerlighed som et kulturbærende 
fundament. Han afskyr snobberi og 
det forældede system med tildeling 
af ordner og medaljer. 

Kontrasten til barneårene opstår, 
da han som gymnasieelev i 1957-
58 opnår et års ophold på en high 
school i Californien og bor hos en 

velhavende familie, hvor han finder 
sig godt tilpas. 

Jurist og regensianer
Ved hjemkomsten begynder han at 
studere jura efter først at have over-
vejet at blive ingeniør, jetpilot eller at 
studere statskundskab. 

Vi får et førstehånds indtryk af 
livet på Københavns Universitet, hvor 
han især fremhæver retsfilosoffen 
Alf Ross som det 20. århundredes 
største danske jurist. Ole inddrages 
i en gruppe, der skal revidere profes-
sorens lærebog i folkeret. Læsning og 
løjer foregår på Regensen i Købmager-
gade; Ole føjer nye træk til legenden 
om dette mageløse kollegium med 
sære skikke og ung elskov. Et helt ka-
pitel bærer overskriften ”de seksuelle 
engle og dæmoner”. 

1. marts 1965 starter han fra bun-
den i Justitsministeriet, og ingen har 
vist tidligere tegnet et så nærgående 
billede af personer og arbejdsgange 
og den opdragelse, man bliver udsat 
for, mens man stiger i graderne efter 
et sindrigt karrieremønster. Ole roser 
de gode chefer og kolleger og lan-
ger ud efter andre, 
både med og uden 
navns nævnelse. 
Dommer Mogens 
Hornslet burde 
efter forfatterens 
og andre frem-
trædende jurister 
aldrig have stået i 
spidsen i den så-
kaldte Tamilsag, 
der førte til rege-
ringen Schlüters 
fald. Hans skrå-
sikre konklusioner 
var diskutable, og 
hans klapjagt på 
visse embeds-
mænd førte til død 
og degraderinger. 
Her benytter Ole virkelig sin taletid 
til at opgør, og han bemærker, at 
undersøgelser af denne karakter ikke 
længere udføres af en enkelt person. 

Modvillig PET-chef
Departementschef Niels Madsen øn-
skede en efterretningschef, som han 
kunne have fuld tillid til. Modstræ-
bende sagde Ole ja, skønt han prøvede 

at undslå sig ved at henvise til, at 
han var kæreste med en fremtræ-
dende kvinde på venstrefløjen, der 
ikke identificeres. Dette forhold gik 
i stykker ligesom tre af hans fire 
ægteskaber. 

Blandt sine forgængere nævner 
han ”grosserer” Arne Nielsen. Denne 
havde et hemmeligt kontor ude i 
byen, hvor der stod grosserer A. Niel-
sen på dørskiltet, hvilket vakte en del 

opmærksomhed, 
da det blev afslø-
ret. Oles chauffør 
kunne berette om 
”hans mange jule-
lege og omstæn-
dighederne ved 
hans dramatiske 
død i Bruxelles”. 
Det er kendt, at 
den 44-årige Niel-
sen blev fundet 
på et hotelværelse 
under et NATO-
møde, men hvad 
skete der? Det rø-
ber Ole ikke.

PET’s beman-
ding og ressourcer 
var små, der var 

kun en enkelt million i den hemme-
lige kasse, og kapaciteten til telefonaf-
lytning var ikke imponerende. På sit 
kontor, som han beskriver som grimt 
og smagløst, stod pengeskabet med de 
dybeste hemmeligheder. Østagenter, 
der søgte at påvirke og infiltrere, var 
blandt de typer, som PET skulle over-
våge. Det var kendt, at polske tropper 
var udset til spydspidsen i tilfælde af 

et angreb på Danmark. 
Optræk til terror måtte hindres. 

Ole lancerer den spændende teori, at 
fristæderne Christiania og Tvind blev 
en slags ventiler, der skånede Dan-
mark for rædsler i lighed med dem, 
Baader-Meinhof banden udsatte Vest-
tyskland for.

Erindringsværket er omfangsrigt 
og usædvanligt, forfatteren giver me-
get af sig selv og delagtiggør læserne 
i sine moralske og filosofiske overve-
jelser om verdens indretning og tvin-
ger med sin viden og argumentation 
læseren til at tænke over tilværelsen. 
Bogen er ikke let læst, men den er 
trods visse fortielser sjældent åben-
hjertig og tegner billedet af et system 
og menneske, der i en høj alder ransa-
ger sig selv og sin omverden.

PS: Vil man vide mere om PET’s 
arbejdsmetoder i praksis, skal man 
prøve at få fingre i efterretnings-
manden Ib S. Norgaards ”Spionjæ-
ger i Danmark” fra 2003, der trods 
PET-censur rummer bemærkelses-
værdige billeder af en agents opera-
tionelle opgaver.

anmeldelse af jAcOB LUDVigSEN

efterretningschefens
EgNE HEMMELigHEDER

ole stig andersen

En PET-chefs erindringer 

620 sider

349,50 kr.

forlaget sohn

man skal helt frem til side 350 for at få noget at vide om Ole Stig Andersens år som chef for Politiets 
Efterretningstjeneste fra 1975 til 1984, som naturligvis er det kapitel af hans liv, der har størst interesse 
for en nysgerrig offentlighed. 

OLE ROSER DE gODE cHE-
fER Og kOLLEgER Og LAN-
gER UD EfTER ANDRE, BåDE 
MED Og UDEN NAVNS NæV-
NELSE. dommer mogens 
hornslet Burde efter 
forfatterens og andre 
fremtrædende jurister 
aldrig have stået i spid-
sen i den såkaldte tamil-
sag, DER føRTE TiL REgE-
RiNgEN ScHLüTERS fALD
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LEV UNgT, 
Dø STæRkT

Et folk skal ære sine helte, ikke glemme dem. fra besættelsestiden husker de fleste efterhånden kun 
nogle få: churchill-gruppen, Hvidsten-gruppen samt flammen og citronen, der alle er gjort udødelige 
gennem fortræffelige spillefilm.

anmeldelse af jAcOB LUDVigSEN

ANMELDELSE Nu er der mulighed for at lære endnu 
en personlighed fra dengang at kende. Den køben-
havnske journalist, romanforfatter og jagerpilot 
Jens Gielstrup har 70 år efter sin dramatiske død 
fået sin egen biografi. Film er forenkling og gen-
digtning, sådan er mediets natur, mens bogen 
kan holde sig tæt til sandheden og dokumentere 
personligheden.

Journalisten og naturvidenskabsmanden Mar-
tin Sundstrøm, der er født i 1975, 
har sat sig for at komme helt ind 
på livet af Jens Gielstrup, som 
han af gode grunde aldrig har 
kendt, men er blevet fascine-
ret af, og det bliver hans læser 
også. Hvis verdenskrigen ikke 
var brudt ud, ville Gielstrup 
(1917-1943) være blevet en be-
tydningsfuld forfatter. I 1939 de-
buterede han med ”Kys til højre 
og venstre”, der chokerede og 
begejstrede, og han blev straks 
belønnet med H. C. Andersens 
mindemedalje. 

Genoptryk romanen!
Denne signatur er blevet så op-
taget af fænomenet Gielstrup, 
at det gav anledning til at gen-
læse den sjælsrystende og delvis 
selvbiografiske roman om ungdom, spiritus og 
overfladisk erotik, gennemsyret af dødsdrift. Ber-
lingske Tidendes anmelder har ret i, at den burde 
genudgives. Den er nærmest uopdrivelig

Sundstrøms bog hører hjemme på bestsellerli-
sterne og burde have givet anledning til massiv 
omtale, for den er medrivende og veldokumenteret. 
Gielstrup kan siges at have visse lighedstræk med 
hippiemartyren Eik Skaløe, men rager med al 
respekt op over ham.

Sundstrøm er gået frem med historikerens nøj-
agtighed og har opsøgt en række mennesker, der 

stadig husker Gielstrup. Fra sin tidligste barndom 
på Fyn, der blev brat afbrudt, skrev Jens digte 
og historier. Hans far Knud har brugt familiefor-
muen, og hans søskende og mor træder til på den 
betingelse, at Knud emigrerer til Argentina. Jens 
ser ham aldrig igen, og hans mor begynder en ny 
tilværelse i København. 

Skitsebøgerne er bevaret, og man gyser over en 
tegning fra 1930 af et krigsfly, der styrter i havet. 

For sådan endte livet for Jens 
i 1943.

Han vinder en prisopgave, 
udskrevet af dagbladet B.T., som 
ser talentet og i 1936 ansætter 
ham som journalist. I embeds 
medfør bliver han kæreste med 
den langt ældre kabaretsanger-
inden Aase Ziegler, der indvier 
ham i erotikkens glæder, men 
kasserer ham. I et langt brev til 
sin nærmeste ven Per fortæller 
han, hvad der er sket. Hændel-
sen bliver et omdrejningspunkt 
i romanen.

Heldigvis forelsker Jens sig 
i pigen Ea, og livet bliver mere 
harmonisk.

Krigen bryder ud
Politikens chefredaktør Niels 

Hasager ser en stor reporter i Jens og ringer: - Ved 
De hvad, De hører jo til herovre på Rådhuspladsen. 
Dette tilbud kan Jens ikke modstå. Han kan få men-
nesker til at åbne sig, og nogle af de væsentligste 
artikler genoptrykkes i biografien.

Verdenskrigen er brudt ud, Jens bliver i begyn-
delsen af 1940 stationeret som medarbejder ved 
Politikens redaktion i London, hvor han opnår et 
nært venskab med korrespondenten Sven Tillge-
Rasmussen og hans kone Marianne. Det er menin-
gen, at Ea skal besøge ham, men den 9. april bliver 
Danmark besat, og de ser aldrig hinanden igen. 

Jens tilslutter sig en kreds af danske journalister, 
der får til opgave at oprette Radio Danmark med 
de nyheder, som censuren derhjemme ikke tillader.

Hvad han først sent opdager er, at hans barn-
domsven Per Borum er blevet grebet af nazismen 
og redigerer det giftige studenterblad Akademisk 
Aktion og tyskernes håndlanger i Danmarks Radio. 
Det er ubegribeligt og tragisk, at deres baner går 
i diametralt modsatte retninger. Borum fik to et 
halvt års fængsel for landsskadelig virksomhed.

Men propaganda er ikke nok for Jens, han over-
vinder mange forhindringer for at blive frivillig 
i Royal Air Force, og det lykkes for ham at blive 
Spitfirepilot. Detaljeret berettes om strabadserne 
på luftbaserne, den hårde træning og romancen 
med Doris Temple, som stadig lever og har fortalt 
Martin Sundstrøm om den korte lykke.

Mandag den 23. august 1943 kl. 10,40 er alt forbi. 
Tyskerne nedskyder Jens og hans Spitfire under en 
træfning ved den hollandske ø Texel. Han kendte 
risikoen og havde skrevet et afskedsbrev. Jens 
Gielstrup faldt med ære, han blev 26 år og ofrede 
sit liv i kampen mod Hitlers Tyskland. Hans død 
skabte stor fortvivlelse blandt familie, venner og 
de mange beundrere.

Dette er ikke minimalistisk pip og pjat. ”Man 
skal dø ung” er en intens skildring af en helt, der 
gav sig selv 100 % i livet, litteraturen og kampen 
mod tyranniet. Ingen kan undgå at blive bevæget.

VERDENSkRigEN ER BRUDT 
UD, jENS BLiVER i BEgYN-
DELSEN Af 1940 STATiO-
NERET SOM MEDARBEjDER 
VED POLiTikENS REDAkTiON 
i LONDON, hvor han opnår 
et nært venskaB med kor-
respondenten sven tillge-
rasmussen og hans kone 
marianne. det er meningen, 
at ea skal BesØge ham, 
MEN DEN 9. APRiL BLiVER 
DANMARk BESAT, Og DE SER 
ALDRig HiNANDEN igEN.

martin sundstrøm

Man skal dø ung

317 sider

299 kr.

informations forlag



magiskemURakami

Det er fortællemagi, murakami udfolder for fuld udblæsning i trebindsværket ‘1Q84’.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
kim skotte, Politiken

murakami viser i al sin underfundige mildhed stadig kløer som få andre forfattere i vor tid.

Jakob levinsen, JyllanDs-Posten

en klassisk kærlighedshistorie, der vil blive hængende som en lysende måne i bevidstheden.
mogens RUDe, JyDske vestkysten

Det er stort, det er ambitiøst, det er vildere end noget, murakami tidligere har skrevet.
JePPe kRogsgaaRD ChRistensen, beRlingske

Jeg skal være den sidste til at takke nej til et eventuelt bind 4.
henRik QUeitsCh, ekstRa blaDet


