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HORSENS - Ole Sohn, 
den tidligere fagfore-
ningsformand og by-
rådsmedlem i Horsens, 
er i dag aktuel med en 
ny bog.

Det er efterfølger til hans 
afsløring af kommunisten og 
folketingsmanden Arne 
Munch-Petersens skæbne, for 
den nye bog drejer sig om 
Munch-Petersens hustru, El-
na Hiort-Lorentzen. En kvin-
de, der gennem bogen »Et liv i 
kamp og kærlighed« får oprul-
let et liv, som på mange måder 
er en utrolig skæbne i det i dag 
så fredelige Danmark.

Elna Hiort-Lorentzens liv 
bød på oplevelser fra flere 
kontinenter og en livslang po-
litisk kamp i en tid, hvor ver-
denskrige og Stalins vanvid i 
den russiske kommunismes 
navn kom til at virke afgøren-
de ind på hendes personlige 
liv.

»Et liv i kamp og kærlig-
hed« kan sagtens læses alene, 
men har man læst bogen om

Arne Munch-Petersens skæb-
ne, sættes beretningen om El-
na Hiort-Lorentzen i yderlige-
re relief.

Vedkommende
Ole Sohn er dokumentari-

sten, der grundigt - men også 
læseværdigt og vedkommende - 
tager læseren med gennem
Elna Hiort-Lorentzens liv. 
Fra den dengang opbyggelige 
sygeplejeuddannelse, videre 
til oplevelser i Chile samt 
kampen hjemme for at få æn-
dret Dansk Sygeplejeråd fra at 
være standens forening til at 
være en egentlig fagforening.

Den tidligere DKP-formand 
beskriver hendes indtog hos 
kommunisterne - et politisk 
engagement, der på én gang 
gav hendes liv indhold og 
medførte et tragisk forløb, 
hvor hun i mere end et halvt 
århundrede måtte leve i uvis-
hed om sin mand, Arne 
Munch-Petersens dramatiske 
skæbne og endeligt.

Han fortæller om hendes 
tid som leder af en ferie-kolo-
ni, hvor børnene ved hjem-
komsten til Københavns Ho-
vedbanegård i samlet flok 
istemte »Internationale«. Og 
om Elna Hiort-Lorentzens op-
hold i Moskva, hvor hun trods 
sin blinde tiltro til kommunis-
mens lyksaligheder til sidst al-
ligevel bliver utryg, men dog 
ikke fornemmer Stalins ter-
ror-regime.

Om de slag, hun som kom-
munist blev udsat for, da Sta-
lin indgik en ikke-angrebs-
pagt med Hitler i 1939, og om 
hvordan hun under besættel-
sen møder op hos en kollega 
med en stor revolver under 
frakken - til en vis overraskel-
se for kollegaen, der ellers 
kendte hende som »en pæn pi-
ge«.
Elna Hiort-Lorentzen hav-

ner på et tidspunkt i tysker-
nes maskinpistol-ild, men 
undslipper og klarer sig 
uskadt gennem besættelsen 
med kun en enkelt, kortvarig 
anholdelse.

Dobbelt-spil
Senere er hun - ubevidst -

vidne til en række top-kom-
munisters dobbelt-rolle i be-
stræbelserne på at finde sin 
forsvundne mand, der aldrig 
som planlagt kom hjem fra 
Sovjetunionen i 1937. I stedet 
arresteres han af det hemme-
lige russiske politi, NKVD, og 
den 12. november 1940 døde 
Arne Munch-Petersen af tu-
berkulose i et NKVD-fængsel.
Ole Sohn hævder flere ste-

der, at DKP-lederen Aksel 
Larsen i flere tilfælde løj over 
for Elna Hiort-Lorentzen: Ak-
sel Larsen vidste tidligt be-
sked med Arne Munch-Peter-
sens skæbne, men tav over for 
hustruen om sin vigtige viden.
Da en russisk diplomat i 

1990 officielt overbringer El-
na Hiort-Lorentzen en besked 
om manden skæbne, er der 
derfor med blandede følelser, 
hun tager imod Sovjetunio-
nens erkendelse og officielle 
beklagelse. Hun tænker til-
bage på den tro på og støtte til 
et system, som hun virkede 
for i et langt liv - blot for at 
opleve, at det samme, nu 
umenneskelige system var år-
sag til hendes mand død.
Sohn skriver med stor ind-

sigt om den særlige samhørig-
hed og blinde troskab, som 
mange kommunister udviste i 
1930'erne og 1940'erne - her-
under Elna Hiort-Lorentzen. 
Men han evner også at kombi-
nere den politiske saga med en 
indføling i den medmenneske-
lighed, Elna Hiort-Lorentzen 
gennem et langt liv som 
sygeplejerske praktiserede.
Dansk Sygeplejeråd har 

støttet bogudgivelsen - og bo-
gen giver da også periodisk et 
indblik i rådets historie. 
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