Sådan så Horsens Folkeblads forside ud den 28. marts 1938, dagen efter Mozart Lindberg havde bortført
præsten Gram. Forbrydelsen kostede ham 24 år i psykopatforvaring.

»Jeg tror, jeg
stjæler en præst«
Bog om Mozart
Lindberg, som
sad 59 år
bag tremmer
Anmeldelse:
Erik Glyngfeldt

HORSENS - »Mozart
Lindberg var ved den
strafbare handlings foretagelse hverken
sindssyg eller i højere
grad åndsvag.
Men han befandt sig i en
ved forstyrrelse af sjælsevnerne betinget varigere
tilstand, idet han må betegnes som en udpræget
psykopat af den type, der
er selvovervurderende,
pralende, med hang til ikke blot at udkaste fantastiske planer, men også med
energi til at iværksætte
dem uden hæmninger af
nogen art.
Han er ganske ude af
stand til at indordne sig
under et ordnet samfunds
rammer. Han må optræde,

agere, vække sensation og
omtales“.
Den svada om Mozart
Lindberg kom i 1938 fra
kredslægen, da den dengang 56-årige Mozart
Lindberg stod tiltalt for at
have bortført pastor Torkild Philipsen fra Gram.
Det kan man læse i en
bog, »Mozart Lindberg
-Jeg tror, jeg stjæler en
præst«, om denne mærkelige mand, der drømte om
den perfekte forbrydelse,
men endte med at sidde 59
år i fængsel.
Bogen kom på gaden i
lørdags og er skrevet af tvjournalisten Steen
Bostrup,
der
er
uddannet på Horsens
Folkeblad.

Sad i Horsens
Mozart Lindberg vil være
kendt af mange af Folkebladets læsere. Historien om den besynderlige
forbryder og hans særprægede flugtforsøg fra Statsfængslet i Horsens var den
første artikel i serien om
berygtede fanger og deres
fantastiske flugter, som

Folkebladet tog hul på sidste år.
Forfatteren skriver i forordet til bogen, at Mozart
Lindberg har fortjent at få
sin fantastiske livhistorie
fortalt i en bog.
Det kan man kun være
enig med ham i. Det er en
fascinerende historie om
en mand, der aldrig forstod at finde sin plads i
samfundet. En mytoman,
der helt op til sin død som
95-årig i Sverige 5. juni
1976 udtænkte forbryderiske planer.
Det er historien om en
mand, der ikke er som nogen som helst andre, og en
bog, som det er svært at
lægge fra sig, når man har
fået slået op på første side.

relevante for historien. Der
er også for mange
sidespring, hvor bipersoner overtager hovedrollen.
Men historien om Mozart
Lindberg er så god, at den
kan klare det.
Det største problem ved
bogen er, at den aldrig
kommer rigtigt tæt på
mennesket Mozart Lindberg. Det er stort set kun
Mozart fra officielle dokumenter og avisartikler, der
træder frem i bogen.
Bostrups problem har
nok været, at der ikke er
tilgængelige kilder om
manden bag retsbøgerne
og fængselspapirerne.
Men bogen er alligevel
værd at læse. Mozart Lindberg er en god historie.

Sidespring

Steen Bostrup: Mozart
Lindberg - Jeg tror, jeg
stjæler en præst. 217 s.,
ill., 198 kr. Aschehoug,
Dansk Forlag.

Men det er mest på
grund af Mozart. For ind
imellem lader Steen Bostrup sig lokke på afveje.
Den hænder, at han bliver
for meget journalist og for
lidt forfatter.
Der kommer for mange
detaljer med, som ikke er

