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Danmarks første demokrat får nyt liv 

 

I denne historiske roman giver debutanten Anne-Pia Jørgensen nyt liv 

til Doktor Jakob Dampe, kendt som ”Danmarks første demokrat” og 

en af de store politiske martyrer i Danmarkshistorien. 

 

Det er nemt at glemme, at det blot er under 200 år siden, man kunne 

ende sit liv i fængsel, hvis man talte imod den enevældige konges 

magt. Doktor Dampe, som var stærkt politisk aktiv, blev kastet i 

fængsel på livstid – først i Kastellet og senere i eksil på Christiansø øst 

for Bornholm. Men i romanen er han ikke helt alene. Den unge Marie 

Johannes-datter, som arbejder som rengøringshjælp i Kastellet, 

begynder et venskab med ham, som kan blive livsfarligt for dem begge. 

At tale med Dampe straffes hårdt, men Marie løber risikoen, fordi han 

er den eneste, som vil lære hende det, hun ønsker sig allermest: at 

læse og skrive. 

 

Velkommen til Kongens København 

Verden i 1821 var en helt anden. Kvinder havde meget få rettigheder, 

autoriteterne var hårde og ubarmhjertige, og man måtte klare sig, som 

man bedst kunne. Anne-Pia Jørgensen bringer denne tidsalder til live i 

så høj en grad, at man næsten kan lugte rendestenene i byen og senere det salte hav omkring Christiansø. At lade 

Danmarks første demokrat møde Marie, som er en kvindelig fritænker, gør bogen til en samfundsdebat forklædt som 

en god historie. Læseren vil gang på gang overveje, hvad der er sket i verden siden Doktor Dampes dage. 

 

En glemt martyr 

”Jeg blev slået af Dr. Dampes hårde straf for hans tro på – og kamp for – demokrati; noget, vi tager som en selvfølge i 

dag, men som han ofrede en stor del af sit liv på. Det mest tragiske er næsten, at han stort set er glemt i dag, at hans 

kamp er glemt. Det gav mig lysten til at lade ham komme til orde,” siger Anne-Pia Jørgensen og tilføjer, at hun for at 

gøre bogen så autentisk som muligt har besøgt Dr. Dampes celler på Christiansø og Kastellet, ligesom hun har tegnet 

mange af bipersonerne efter virkelige beskrivelser i Dr. Dampes dagbøger. 

 

Om forfatteren: 

Anne-Pia Jørgensen, født 1969, Cand. Mag. i Dansk og Teatervidenskab, arbejder som underviser på en social- og 

sundhedsskole.  
_______________________________________________________________________________________ 

Anne-Pia Jørgensen giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 61 31 86 72 eller på anne-pia44@hotmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 
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