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Så læg en blomst i mit navn Poul H\u00f8i Hent PDF Den danske kriminalbetjent undrede sig tydeligvis.

Hvordan kunne en mand det ene øjeblik være nazistisk terrorist og det næste blive amerikansk dobbeltagent?
Louis Nebels svar var så rystende, at kriminalbetjenten i en ellers prunkløs rapport valgte at citere det ordret
og på tysk: »Es hat mir spass gemacht«. Jeg havde det sjovt. Her er historien om den mand, som 4. januar

1944 dræbte den danske præst og dramatiker Kaj Munk, og som efter drabet skiftede side og spionerede mod
nazisterne i Berlin. Og også historien om, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste og det britiske MI6
efter krigen forsøgte at beskytte samme mand mod det danske retsopgør - og beskytte sig selv. For som en
amerikansk efterretningschef udtrykte det - det ville blive en skandale, hvis det kom frem, at de hemmelige
tjenester havde rekrutteret en nazistisk krigsforbryder, som de vidste »havde været involveret i en ubehagelig
affære i Danmark«. Dette er historien om »den ubehagelige affære«. Singlen er blevet til på baggrund af

skriftlige dokumenter, afhøringsrapporter, telegrammer og indberetninger fra både Rigsarkivet i København
og National Archives i Washington samt en række artikler og bøger. Poul Høi har været journalist på

Berlingske siden 1992 og er udenrigskorrespondent i USA. I 2002 modtog han Cavling-prisen.
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