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HUN BEDROG HELE VERDEN 			
Hun løj sig adgang til modstandskredse, hun løj i retssalene, hun løj i
sine ægteskaber og over for sine patienter. I en ny bog træder nye kilder
frem og føjer nye brikker til den besynderlige historie om storstikkeren
»Jenny Holm«.
I 1966 giftede Gunnar sig med den mere end ti år ældre Anne Marie, som han
havde truffet på Frederiksberg nogle få måneder tidligere. De levede sammen
i ti år, før ægteskabet gik i stykker. 50 år senere blev han opsøgt af tidligere
chefanklager ved Retten i Kolding, Henrik Werner Hansen, der var i gang
med at skrive en bog om den berygtede storstikker »Jenny Holm«, kvinden,
der under besættelsen opererede fra nazisternes hovedkvarter, Staldgården
i Kolding. Men hende havde Gunnar ikke hørt om. Da det gik op for ham, at

Henrik Werner Hansen

han havde været gift med »Jenny Holm«, blev han chokeret, men oplysningen

KAMÆLEONEN

fik også mange ting til at falde på plads – hvorfor havde hun fx altid kategorisk

Jenny Holm:

nægtet at blive fotograferet?

Gestapoagent. Nazijæger.

Historien om Jenny Holms stikkerkarriere, er ikke ukendt. Som andre unge
kvinder lod hun sig besnære af det magtfulde, spændende job hos besættelsesmagten, omgivet af rå mænd, som begærede hende. Hun havde psyken til
at acceptere den ydmygende og hårdhændede behandling, hendes ofre blev
udsat for i Gestapos fængsler, og under retsopgøret påstod anklageren hende
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dødsdømt for de alvorlige forbrydelser, hun havde begået. Hun slap med 16 års
fængsel og afsonede kun fem.
Bogen »Kamæleonen« illustrerer de groteske tilstande, der herskede i Danmark under og efter besættelsen. Det, der gør historien om Jenny Holm særlig
interessant, er hendes evne til at ændre personlighed. Da krigen lakkede mod

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

enden, tilbød hun sig hos de allierede og gik nu med samme ildhu som hos

myndigheden, i perioden

nazisterne ind i jagten på sine tidligere arbejdsgivere og elskere.

1980-2005 som chefanklager

Efter krigen og afsoningen giftede hun sig to gange og formåede at skjule sin
fortid for begge ægtemænd. Og hun nedsatte sig som healer og udnyttede sine
medfødte »elektriske hænder« til at lindre smerter hos de talrige berømtheder
fra ind- og udland.
»Kamæleonen« udgives af Haase Forlag og fås i alle landets boghandlere fra
den 2. maj.
Vedlagt anmelder-/orienteringseksemplar.

ved politimesterembedet i
Kolding, hvor han i 2006 blev
konstitueret som politimester.
Efter sin pensionering har
Henrik Werner Hansen
foruden at holde foredrag
og skrive bøger og artikler
arbejdet ved Kolding Politimuseum.
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