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Ond skæbne Niels Peter Juel Larsen Hent PDF Forlaget skriver: "Denne røver, dette udyr, denne tiger blandt
mennesker … hans karakter er en blanding af forfængelighed og gemenhed, af hovmod og nederdrægtighed;

underfundighed, halsstarrighed og ondskab præger ham. I hans kolde, ubevægelige ansigt, der ligner
jernmalm, synes der, når han er rolig, en indesluttet fortvivlelse, men når han kommer i affekt, ses en vild,
dyrisk grusomhed … forvorpenhed og grusomhed forener sjældne forstandsegenskaber med en urokkelig

karakter."

Sådan beskrev den anerkendte videnskabsmand Jens Veibel Neergaard Ole Kollerød, der i år 1840 blev
henrettet for det bestialske mord på Lars Papirkusk. Neergaards beskrivelse af Ole Kollerød vakte den
dannede overklasses frygt og fascination for dette smukke, intelligente uhyre, der var startet som simpel

indbrudstyv og endt som morder.

130 år senere dukkede et manuskript op, der indeholdt Ole Kollerøds egen udlægning af historien skrevet fra
hans fængselscelle, efter han var blevet dømt til døden. Ole Kollerøds erindringer giver samtidig et unikt

billede af livet på bunden af guldalderens samfund. I "Ond skæbne" skildrer journalist og forfatter Niels Peter
Juel Larsen Ole Kollerøds skæbne i romanform.

Niels Peter Juel Larsen (f. 1942) er mag.art. i litteraturvidenskab og har i en årrække arbejdet som journalist
på Danmarks Radio. I 1985 forlod han Danmarks Radio og flyttede til Berlin, hvor han siden har levet som

forfatter, journalist og reporter.
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halsstarrighed og ondskab præger ham. I hans kolde, ubevægelige
ansigt, der ligner jernmalm, synes der, når han er rolig, en indesluttet

fortvivlelse, men når han kommer i affekt, ses en vild, dyrisk
grusomhed … forvorpenhed og grusomhed forener sjældne

forstandsegenskaber med en urokkelig karakter."

Sådan beskrev den anerkendte videnskabsmand Jens Veibel
Neergaard Ole Kollerød, der i år 1840 blev henrettet for det

bestialske mord på Lars Papirkusk. Neergaards beskrivelse af Ole
Kollerød vakte den dannede overklasses frygt og fascination for dette
smukke, intelligente uhyre, der var startet som simpel indbrudstyv og

endt som morder.

130 år senere dukkede et manuskript op, der indeholdt Ole Kollerøds
egen udlægning af historien skrevet fra hans fængselscelle, efter han
var blevet dømt til døden. Ole Kollerøds erindringer giver samtidig
et unikt billede af livet på bunden af guldalderens samfund. I "Ond
skæbne" skildrer journalist og forfatter Niels Peter Juel Larsen Ole
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forlod han Danmarks Radio og flyttede til Berlin, hvor han siden har

levet som forfatter, journalist og reporter.
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