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Høst 1943 Erik Juul Clausen Hent PDF 'Høst 1943' er en selvstændig fortsættelse af 'Operahuset på heden' og
'Spillemandens krig', som har opnået en stor folkelig genklang gennem Clausens konkrete og detaljerede
skildringer af 2. verdenskrig, især som den blev oplevet og levet i det midtjyske, omkring hvad der skulle
blive Nordeuropas største flyveplads på Karup Hede. Romanen begynder 9. august 1943. Hedebonden og
spillemanden Stefan Koustrup, en enspænder i modstandsbevægelsen, har fundet sammen med sin gamle
kæreste, Laura, nu enke på Hæstrup Møllegård og mor til Eigil, som netop er faldet på østfronten. Efter at
nedstyrtede engelske og polske flyvere samme nat har søgt tilflugt i hans markstald, føler han sig tvunget til
at søge kontakt med den organiserede modstandsbevægelse - kun den kan redde dem til Sverige og videre til

England. Dermed støder han på mure af mistro, fuldt berettiget, synes det, på grund af hans kendte
forbindelser til den anden side, deriblandt SS-lægen Felix Heide. Begivenhederne følger slag i slag i

højsommeren 1943, og hver eneste detalje baserer sig på forfatterens research og fænomenale evne til at
fremkalde fortiden, både for romanens hovedperson og for den danske befolkning. Sabotagen vokser i

omfang, strejker griber om sig, og spændingen mellem danskerne - også indbyrdes - og besættelsesmagten
tager til. Tyskerne frygter gasangreb på flyvepladsen og allieret landgang på Vestkysten. Men værnemagten
opfører sig stadig, som om den tror, den kan vinde krigen. Den sætter sin lid til raketvåbnet, som er på
trapperne, og de nye jetjagere. Flyvestation Grove udbygges med startbaner til jetfly, og endnu flere

landmandsfamilier må forlade hus og hjem. Samtidig benytter Gestapo stadig mere udspekulerede metoder -
heriblandt kvindelige lokkeduer og falske modstandsfolk - for at optrevle de fremvoksende

modstandsgrupper. 'Høst 43' fortæller med både alvor og humor et stykke dansk besættelseshistorie:
Danmarks vej fra at være samarbejdspartner til krigsmodstander. Bogen slutter med udbruddet af

folkestrejken. Erik Juul Clausen er kendt for sine anmelderroste og populære historiske romaner, der tager
udgangspunkt i grundig research og en sprudlende fantasi, fx 'Healeren', 'Faraos øje' (2006) og 'Borgen på

Manhattan' (2007).
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