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Med Claes Kastholms død 6. februar 2016 mistede Danmark en af sine skarpeste og mest markante skikkelser
inden for journalistikken og den offentlige debat.  

 

I denne bog hædres han for med vid, bid og humor at have præget den offentlige mening igennem en
menneskealder. Han var en fri ånd, aldrig underlagt vanetænkning og en arg modstander af ideologier og

forudsigelighed. Man kunne være uenig med ham, men ligeglad var ikke en mulighed. Hans tekster var aldrig
ufarlige eller uvedkommende. I sin karriere var han vidt omkring. Som nyslået kandidat i Nordisk Litteratur
blev han i 1979 litteratur- og tv-anmelder ved Politiken, siden kom han til Ekstra Bladet, hvor han også i
nogle år kom til at fungere som chefredaktør, før han endelig sluttede sig til Berlingskes hold af Groft sagt-
skribenter. På Berlingske blev han også fast klummist, først med klummen ´Kastholm´ i lørdagsavisen og
siden med ´Læst og påskrevet´ i søndagsavisen. Kastholm engagerede sig også i samfunds- og kulturlivet

uden for spalterne som konsulent hos Det danske filminstitut og som formand for Kunstrådets
litteraturudvalg, og han var med til at stifte Den Europæiske Filmhøjskole og den liberale tænketank Cepos.  

 

Denne bog præsenterer et udvalg af hans bedste tekster fra hele karrieren. Udvalget er redigeret af forfatter og
tidligere chefredaktør ved Ekstra Bladet, Sven Ove Gade. Bogen er desuden udstyret med et fyldigt portræt af

Claes Kastholm skrevet af forfatter og journalist ved Weekendavisen, Hans Mortensen.
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