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Hvem er Nielsen? Morten M\u00f8ller Hent PDF ”Hvem er Nielsen?” spurgte Gestapos torturbøddel i jagten
på den kommunistiske modstandsleder. Men Børge Houmann med de mange dæknavne fik dansk og tysk
politi aldrig fat i. For første gang kommer nu en samlet fortælling om Børge Houmann og kommunisternes

illegale tilværelse i det besatte København. Bogen tager læseren med til de hemmelige trykkerier på
Frederiksberg, til fængselsbarakkerne i Horserød og til BOPA’s sabotage- og likvideringsaktioner. Den

beretter om de kvinder, som hjalp Houmann helskindet gennem fire år under jorden. Om varig kærlighed i
skjulestederne på Nørrebro. Om modstandskampens fysiske og psykiske pris. Men det er også en fortælling
om, hvor meget en politisk idé kan fylde i et menneskes tilværelse. Om en eksistentiel forvandlingsproces fra
håbefuld digter til stålsat partisoldat. Om et liv i kommunismens tjeneste fra Josef Stalin til Murens fald.
Børge Houmanns dramatiske tilværelse byder på en anderledes rejse gennem Danmark og Europa i det 20.

århundrede.

 

”Hvem er Nielsen?” spurgte Gestapos torturbøddel i jagten på den
kommunistiske modstandsleder. Men Børge Houmann med de mange

dæknavne fik dansk og tysk politi aldrig fat i. For første gang
kommer nu en samlet fortælling om Børge Houmann og

kommunisternes illegale tilværelse i det besatte København. Bogen
tager læseren med til de hemmelige trykkerier på Frederiksberg, til

fængselsbarakkerne i Horserød og til BOPA’s sabotage- og
likvideringsaktioner. Den beretter om de kvinder, som hjalp
Houmann helskindet gennem fire år under jorden. Om varig

kærlighed i skjulestederne på Nørrebro. Om modstandskampens
fysiske og psykiske pris. Men det er også en fortælling om, hvor
meget en politisk idé kan fylde i et menneskes tilværelse. Om en
eksistentiel forvandlingsproces fra håbefuld digter til stålsat



partisoldat. Om et liv i kommunismens tjeneste fra Josef Stalin til
Murens fald. Børge Houmanns dramatiske tilværelse byder på en
anderledes rejse gennem Danmark og Europa i det 20. århundrede.
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