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Signatur: Jan Stage Jan Stage Hent PDF Forlaget skriver: Jan Stage, 1937-2003, var ved sin død især kendt
for sit skønlitterære forfatterskab med bl.a. en række romaner fra spion- og agentverdenen. Samtidig havde
han - efter i mange år at have rejst rundt som korrespondent fra verdens brændpunkter - om nogen fået rollen

som den hårdkogte krigsreporter.

Men bag den barske facade lå en idealistisk tro på social retfærdighed. Som ung deltog han aktivt i
"revolutionen" på venstrefløjen og fungerede også som agent for den cubanske efterretningstjeneste. Og
senere, da idealerne ikke længere kunne forenes med indsigten i "bevægelsens" moralske og økonomiske

korruption, meldte han sig ud af ideologierne.

I "Signatur: Jan Stage" lægges der vægt på denne idealistiske side. Bogens tekster er udvalgt og kommenteret
af kollegaen og vennen Lasse Ellegaard og indeholder et bredt udvalg af hans essayistik og journalistik fra
alle årene og belyser - foruden en række af tidens mest brændbare emner - Jan Stages egen udvikling fra ung,

begejstret kommunist til et reflekterende vidne til historien.

Den legendariske danske journalist og forfatter Jan Stage (1937-2003) var i mange år Latinamerika-
korrespondent for Information. Efterfølgende arbejdede han som rejsende reporter for Politiken og har blandt
andet rejst i krigszoner verden over. Ud over essays og erindringer fra sin tid som korrespondent har Stage
udgivet digtsamlinger og adskillige spionromaner. Hver romans handling udspiller sig i et nyt land, hvor

Stage trækker på sine egne erfaringer som udstationeret reporter.
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spion- og agentverdenen. Samtidig havde han - efter i mange år at
have rejst rundt som korrespondent fra verdens brændpunkter - om

nogen fået rollen som den hårdkogte krigsreporter.

Men bag den barske facade lå en idealistisk tro på social
retfærdighed. Som ung deltog han aktivt i "revolutionen" på
venstrefløjen og fungerede også som agent for den cubanske

efterretningstjeneste. Og senere, da idealerne ikke længere kunne
forenes med indsigten i "bevægelsens" moralske og økonomiske

korruption, meldte han sig ud af ideologierne.

I "Signatur: Jan Stage" lægges der vægt på denne idealistiske side.
Bogens tekster er udvalgt og kommenteret af kollegaen og vennen
Lasse Ellegaard og indeholder et bredt udvalg af hans essayistik og
journalistik fra alle årene og belyser - foruden en række af tidens
mest brændbare emner - Jan Stages egen udvikling fra ung,
begejstret kommunist til et reflekterende vidne til historien.

Den legendariske danske journalist og forfatter Jan Stage (1937-
2003) var i mange år Latinamerika-korrespondent for Information.
Efterfølgende arbejdede han som rejsende reporter for Politiken og



har blandt andet rejst i krigszoner verden over. Ud over essays og
erindringer fra sin tid som korrespondent har Stage udgivet

digtsamlinger og adskillige spionromaner. Hver romans handling
udspiller sig i et nyt land, hvor Stage trækker på sine egne erfaringer

som udstationeret reporter.
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