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- og størst af disse Jens Hostrup Hent PDF Forlaget skriver: En krimi skal bestå af et (eller flere) mord og
efterfølgende opklaring, og denne bog følger da også den kendte opskrift, men det er så det!

Behandlingen af det obligate tema følger på ingen måde den gængse opskrift, for forfatteren er ude på at
ruske op i læseren. Der spares ikke på krudtet nogen steder, og da bogen også er samfundskritisk, bliver der
langet ud til højre og venstre, og ingen går fri. Samtidig er sagen yderst pinlig for visse personer, og det er

sideløbende med, at utraditionelle midler tages i brug af Rimm, politimanden, der har fået sagen.

Sagen er Rimms hidtil vanskeligste, og han bliver hårdt spændt for i det langvarige opklaringsarbejde, men
man er kommet til den rette, for hvis man tror, at Rimm er en mand, der giver op over for vanskeligheder, så

vil man se, at vanskeligheder netop ansporer Rimm til at gøre sit yderste, koste hvad det vil.  

Uddrag af bogen:
»Nå, men endelig fik han sig arbejdet hen til det, han havde lagt op til gennem den foregående times

forelæsning, han gjorde en kunstpause, hvorefter han salvelsesfuldt og med et stort smil sagde:

Hver eneste sand lærer vil være interesseret i at skrive under på en loyalitetserklæring, og jeg har her
udfærdiget et dokument, som I skal skrive under på, med mindre I ønsker at arbejde et andet sted. Nu skal jeg

læse op:

´Undertegnede erklærer herved sin uforbeholdne tillid til og loyalitet overfor rektor gennem sin underskrift.
Underskriften sikrer, at læreren vedholdende holder sig til sit lærerløfte efterretteligt og øjeblikkeligt og nøje
retter sig efter enhver besked eller ordre fra rektor. Ved brud på denne aftale eller ved at nægte at udføre
beskeden, vil man have sikret sig øjeblikkelig afskedigelse efter rektors afgørelse. Rektors afgørelse er

inappellabel.´

Som sagt vil enhver ordentlig lærer ønske at skrive under på dette dokument, der vil sikre et godt
undervisningsgrundlag for eleverne og et fremragende godt arbejdsklima på gymnasiet, hvilket vil højne

standarden på skolen, som i højeste grad er tiltrængt.«

Om forfatteren:
Jens Hostrup har gennem et liv med forskelligartede arbejdsforhold som land-arbejder, chauffør, militærmand,
forretningsmand, lærer, maler/grafiker og forfatter erhvervet sig et omfattende livsgrundlag med tilhørende

erfaringer og ærgrelser og glæder at trække på til sine fritvoksende og fabulerende skrøner.

 

Forlaget skriver: En krimi skal bestå af et (eller flere) mord og
efterfølgende opklaring, og denne bog følger da også den kendte

opskrift, men det er så det!

Behandlingen af det obligate tema følger på ingen måde den gængse
opskrift, for forfatteren er ude på at ruske op i læseren. Der spares
ikke på krudtet nogen steder, og da bogen også er samfundskritisk,
bliver der langet ud til højre og venstre, og ingen går fri. Samtidig er
sagen yderst pinlig for visse personer, og det er sideløbende med, at
utraditionelle midler tages i brug af Rimm, politimanden, der har fået

sagen.

Sagen er Rimms hidtil vanskeligste, og han bliver hårdt spændt for i



det langvarige opklaringsarbejde, men man er kommet til den rette,
for hvis man tror, at Rimm er en mand, der giver op over for
vanskeligheder, så vil man se, at vanskeligheder netop ansporer

Rimm til at gøre sit yderste, koste hvad det vil.  

Uddrag af bogen:
»Nå, men endelig fik han sig arbejdet hen til det, han havde lagt op

til gennem den foregående times forelæsning, han gjorde en
kunstpause, hvorefter han salvelsesfuldt og med et stort smil sagde:

Hver eneste sand lærer vil være interesseret i at skrive under på en
loyalitetserklæring, og jeg har her udfærdiget et dokument, som I
skal skrive under på, med mindre I ønsker at arbejde et andet sted.

Nu skal jeg læse op:

´Undertegnede erklærer herved sin uforbeholdne tillid til og loyalitet
overfor rektor gennem sin underskrift. Underskriften sikrer, at
læreren vedholdende holder sig til sit lærerløfte efterretteligt og
øjeblikkeligt og nøje retter sig efter enhver besked eller ordre fra
rektor. Ved brud på denne aftale eller ved at nægte at udføre

beskeden, vil man have sikret sig øjeblikkelig afskedigelse efter
rektors afgørelse. Rektors afgørelse er inappellabel.´

Som sagt vil enhver ordentlig lærer ønske at skrive under på dette
dokument, der vil sikre et godt undervisningsgrundlag for eleverne
og et fremragende godt arbejdsklima på gymnasiet, hvilket vil højne

standarden på skolen, som i højeste grad er tiltrængt.«

Om forfatteren:
Jens Hostrup har gennem et liv med forskelligartede arbejdsforhold
som land-arbejder, chauffør, militærmand, forretningsmand, lærer,
maler/grafiker og forfatter erhvervet sig et omfattende livsgrundlag
med tilhørende erfaringer og ærgrelser og glæder at trække på til sine

fritvoksende og fabulerende skrøner.
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