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Enkerne på Bajonetmøllen Erik Juul Clausen Hent PDF Enkerne på Bajonetmøllen III er sidste bind i Erik
Juul Clausens trilogi om to danske familiers skæbne i tre generationer. Vi følger nu familiernes liv i lys og

skygge i perioden fra 1915-1945 og dermed også under de dramatiske indflydelser fra både 1. og 2.
verdenskrig.

Cecilie Nejstgaard fra Nonnemøllens to sønner er ufrivilligt blevet inddraget i 1. verdenskrig som
henholdsvis soldat og feltlæge på tysk side. Gennem deres breve hjem til familien får vi beskrivelser af de

voldsomme slag på nært hold og deres grufulde konsekvenser såsom massedød og granatchok.
Da Cecilie mister både sin søn Ole og sin mand Julius i forbindelse med 1. verdenskrig, bliver hendes
grandnevø Claus Koustrup Kollekolle bestyrer af Nonnemøllen. Det er især gennem hans søn, Stefan

Koustrup, som er hestehandler og spillemand, at vi får indblik i 2. verdenskrig. Stefan er i al hemmelighed
modstandsmand, men spiller violin til de tyske soldaters balaftener, hvor han gennem samtaler med SS-
psykiateren Felix Heide for eksempel får at vide, at Hitler og de andre ledende nazister indtager store

mængder narkotika.
Vi præsenteres desuden for Krystalnatten, Gestapos strategier, Stalins støtte til Hitler og meget mere om 2.

verdenskrig, der endnu en gang står frem som det værste kapitel i menneskehedens historie.

Erik Juul Clausen er født i 1927 i Mønsted, nær kalkgruberne og Kongenshus Hede. Han voksede op på en
gård med udsigt til den store bunker i Karup, Luftwaffes vigtigste støttepunkt i Nordeuropa. Om denne
bunker og 2. Verdenskrig “set fra lynghøjde” skrev han for få år siden en trilogi Operahuset på heden,

Spillemandens krig og Høst 1943.
Efter en årrække som journalist og novelleforfatter debuterede Erik Juul Clausen i 1985 som romanforfatter
med Spionen fra Atlantis, som Harald Mogensen i Politiken kaldte “en solvogn af en roman”. Derefter fulgte
Healeren om Jesus set med romerske øjne, Faraos øje, en krimi fra det gamle Ægypten, Dommedagskometen,

Borgen på Manhattan og andre romaner.
En række af Clausens noveller er udgivet i Frankrig, bl.a. af “La Nouvelle Revue Francaise”, og flere af hans

science fiction-fortællinger har fundet vej til amerikanske magasiner, deriblandt “Galaxy”.
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