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Lenz Mikael Busch Hent PDF Forlaget skriver: Mikael Busch, forfatteren til det anmelderroste Stasi-drama
Knud og Vera (2012), er tilbage med en tankevækkende afdækning af sagen om Lenz, den danske

embedsmand, som ti år efter Murens fald blev indhentet af fortiden, afsløret som Stasi-agent gennem mange
år.  

Lige før julen 1999 arresteres en 43-årig dansk EU-embedsmand. Han er taget hjem fra Bruxelles for at
besøge sin gamle mor i Københavns Sydhavn, men havner i en isolationscelle i Vestre Fængsel, sigtet for at
have leveret oplysninger til DDRs efterretningstjeneste gennem 14 år under dæknavnet Lenz. Et halvt år
senere løslades manden, der mistænkes for at være Lenz. Om han er Stasi-agent eller ej blafrer i vinden.
Sagen betragtes pludselig som forældet og bliver alligevel ikke startskuddet til det generalopgør med de

danske Stasi-agenter, som mange - i politiet, i pressen og blandt politikerne - har efterspurgt.  

Lenz - Stasi-agenten, der blev fanget af fortiden er historien om jagten på manden, mange troede var
Danmarkshistoriens potentielt største agent. Det er historien om en ung mands spektakulære rejse fra
Sydhavnens proletarmiljø til eurokratiet i Bruxelles, hvor bogens hovedperson i dag beklæder en

fremtrædende stilling. Lenz er dermed en slags inkarnation af den mest venstreorienterede generation
nogensinde - blot med den forskel, at han i sin fortid gik et skæbnesvangert skridt videre end sine

generationsfæller.  

Lenz er en dokumentarisk beretning baseret på aktindsigter fra det centrale Stasi-arkiv i Berlin, historiske
arkivalier og interviews med en række centrale mundtlige kilder fra hovedpersonens barn- og ungdom.
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