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Jane Horney Erik N\u00f8rgaard Hent PDF "Ved daggry den 20. januar 1945 blev den 26-årige svenske

kvinde Jane Horney likvideret med to nakkeskud om bord på fiskekutteren Tärnan i Kattegat ved indsejlingen
til Øresund, mens hun spejdede efter et kontaktskib, der skulle føre hende det sidste stykke ad en illegal rute
til Danmark. Hun vidste ikke, at kontaktskibet aldrig havde eksisteret. Manden, der affyrede de dræbende

skud, var den næstkommanderende i Studenternes Efterretningstjeneste Hjalmar Ravnbo. Han handlede i god
tro. Han følte sig overbevist om, at hun var tysk spion og stikker – og dermed en alvorlig risiko for den

danske modstandsbevægelse. Men var Jane Horney tysk spion og stikker – eller var hun en dansk patriot…"
Det spørger Erik Nørgaard om i sin spændingsmættede bog om den frimodige unge kvinde Jane Horney, der
brød med alle borgerskabets normer og tog til Berlin og København for at opleve verden. Men hvad gjorde
denne verden hende til? Der er blevet lavet film, tv-serier og skrevet utallige artikler for at besvare dette

spørgsmål. Erik Nørgaards bog er et spændende og realistisk bud på svaret. Den danske journalist og forfatter
Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere

priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende journalistik, der stillede skarpt på
vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for

genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.

 

"Ved daggry den 20. januar 1945 blev den 26-årige svenske kvinde
Jane Horney likvideret med to nakkeskud om bord på fiskekutteren
Tärnan i Kattegat ved indsejlingen til Øresund, mens hun spejdede
efter et kontaktskib, der skulle føre hende det sidste stykke ad en
illegal rute til Danmark. Hun vidste ikke, at kontaktskibet aldrig
havde eksisteret. Manden, der affyrede de dræbende skud, var den
næstkommanderende i Studenternes Efterretningstjeneste Hjalmar
Ravnbo. Han handlede i god tro. Han følte sig overbevist om, at hun
var tysk spion og stikker – og dermed en alvorlig risiko for den
danske modstandsbevægelse. Men var Jane Horney tysk spion og

stikker – eller var hun en dansk patriot…" Det spørger Erik Nørgaard
om i sin spændingsmættede bog om den frimodige unge kvinde Jane
Horney, der brød med alle borgerskabets normer og tog til Berlin og



København for at opleve verden. Men hvad gjorde denne verden
hende til? Der er blevet lavet film, tv-serier og skrevet utallige
artikler for at besvare dette spørgsmål. Erik Nørgaards bog er et
spændende og realistisk bud på svaret. Den danske journalist og
forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for
Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder
Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende journalistik, der
stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som
forfatter udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne
skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
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