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Kamæleonen Henrik Werner Hansen Hent PDF Hun blev døbt Anna Marie Christensen. I sit videre livsforløb
benyttede hun mere end ti forskellige navne, de fleste dæknavne for hendes rolle som stikker for Gestapo. Det
kendteste var `Jenny Holm´. Kamæleonen er hele historien om Jenny Holm (1916-1999), kvinden, der mod

krigens slutning skiftede side. Det er historien om hendes talrige ofre og elskere, om den sexfikserede
retspsykiater, hun betroede sig til, den inhabile dommer, der dømte hende, og om ægtemanden, der i 50 år var

uvidende om hendes fortid. Efter retsopgøret og nogle års afsoning formåede Jenny Holm at skjule sin
nazistiske fortid for omverdenen, og hun skabte sig en helt ny identitet og en strålende karriere i København
som kendte menneskers yndlingshealer. Henrik Werner Hansen har i sin research til bogen gransket historiske

dokumenter og eksisterende litteratur og fra familie og bekendte

til Jenny Holm indhentet oplysninger, der ikke tidligere har været

offentliggjort.

Henrik Werner Hansen (f. 1944) er uddannet jurist fra Københavns Universitet. I mere end 35 år har han
arbejdet i politi- og anklagemyndig-heden – i perioden 1980-2005 som chefanklager ved politimesterembedet
i Kolding, hvor han i 2006 blev konstitueret som politimester. Efter at være blevet pensioneret har Henrik
Werner Hansen foruden at holde foredrag og skrive bøger og artikler arbejdet ved Kolding Politimuse-um.

Der var her, han for alvor fattede interesse for sagen Jenny Holm.

 

Hun blev døbt Anna Marie Christensen. I sit videre livsforløb
benyttede hun mere end ti forskellige navne, de fleste dæknavne for
hendes rolle som stikker for Gestapo. Det kendteste var `Jenny

Holm´. Kamæleonen er hele historien om Jenny Holm (1916-1999),
kvinden, der mod krigens slutning skiftede side. Det er historien om
hendes talrige ofre og elskere, om den sexfikserede retspsykiater, hun

betroede sig til, den inhabile dommer, der dømte hende, og om
ægtemanden, der i 50 år var uvidende om hendes fortid. Efter

retsopgøret og nogle års afsoning formåede Jenny Holm at skjule sin
nazistiske fortid for omverdenen, og hun skabte sig en helt ny
identitet og en strålende karriere i København som kendte
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til bogen gransket historiske dokumenter og eksisterende litteratur og

fra familie og bekendte

til Jenny Holm indhentet oplysninger, der ikke tidligere har været

offentliggjort.

Henrik Werner Hansen (f. 1944) er uddannet jurist fra Københavns
Universitet. I mere end 35 år har han arbejdet i politi- og

anklagemyndig-heden – i perioden 1980-2005 som chefanklager ved
politimesterembedet i Kolding, hvor han i 2006 blev konstitueret

som politimester. Efter at være blevet pensioneret har Henrik Werner



Hansen foruden at holde foredrag og skrive bøger og artikler arbejdet
ved Kolding Politimuse-um. Der var her, han for alvor fattede

interesse for sagen Jenny Holm.
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