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”Den vantro terrorist” er skrevet af den debuterende forfatter Jesper 
Nilausen, der har fundet inspiration til sin top-aktuelle thriller i sin 
hverdag som reporter i ind- og udland for TV 2 Nyhederne. 
 
Hovedpersonen i bogen, journalisten Morten Rütz, får sit livs chok, da 
han pludselig møder sin gamle kollega fra Jyllands-Posten på gaden i 
New York. For kollegaen Ole Rasmussen døde for et halvt år siden i et 
terrorangreb mod avisens redaktion i København… 
 
Kriminalredaktør og snushane 
Jesper Nilausen er 56 år, uddannet journalist og har i 20 år haft sin gang 
hos TV 2, hvor han i mange år var redaktør for ”Station 2 Special”, 
”Station 2 Politirapporten” og det aktuelle nyhedsmagasin ”Dags Dato”. 
Mange af de mennesker, han har mødt – både dem på den rigtige side 
af loven og dem på den forkerte - har inspireret ham til hans første 
barske spændingsroman: 
 
”Det har altid irriteret mig, at journalistik stopper netop dér, hvor 
historierne bliver mest spændende. Som journalist fremlægger jeg fakta, 
men det er folks motiver, jeg i virkeligheden har lyst til at beskæftige 
mig med. Hvorfor har hovedpersonerne gjort, som de gjorde? Hvad 
ligger der i virkeligheden bag? Jeg vil granske folks hoveder, men det kan jeg ikke som journalist. Som forfatter 
derimod kan jeg vende og dreje mine hovedpersoner, som jeg vil. I mange krimier er de onde meget onde, og de 
gode er rigtig gode. Men virkeligheden er jo ikke så enkel. Mennesker er drevet af mange faktorer, som vi ikke ser 
eller kender til. Jeg har nydt at sætte mig ind bag facaden og virkelig lære mine personer at kende. De er 
mennesker, og selv om det, de gør, er forkert, handler de set med egne øjne på den eneste mulige måde.” 
 
Autenticitet og troværdighed 
Hovedpersonen i thrilleren, Morten Rütz, er en noget falleret journalist, der har en lang række barske oplevelser 
med sig i bagagen. Autenticitet og troværdighed betyder meget for Jesper Nilausen, så at hovedpersonen deler 
profession med ham selv, var et naturligt valg: 
 
”Det er klart, at man tager noget af sig selv med ind på siderne. Det kan ikke være anderledes. Journalistikken er 
en verden, jeg kender, og jeg ved, hvordan tingene fungerer, og hvad der er realistisk. Et plot i en god 
spændingsroman må gerne være både hæsblæsende og kompliceret, men lige meget hvor verdensomspændende 
en konspiration det nu er, man fortæller om, så skal historien i min optik altid være troværdig, for at jeg selv 
lader mig rive med.” 
 
Lige meget hvor tilfredsstillende det er for Jesper Nilausen, at kunne tage den længere når han skriver 
spændingsromaner, end når han laver journalistik og TV-indslag, har det dog ikke betydet, at han har tænkt sig 
at lægge journalistikken på hylden og blive fuldtidsforfatter.  
  
”Jeg elsker mit job. Det er her, jeg kan få lov til at udleve min naturlige nysgerrighed, og det er ofte her, jeg bliver 
inspireret af de mennesker, jeg møder, og de historier, jeg er med til at afdække. Der er mange flere historier, 
hvor den her kom fra. Jeg er allerede ved at skrive den næste,” afslører Jesper Nilausen.  
 
I forbindelse med udgivelsen af ”Den vantro terrorist” bliver Jesper Nilausen interviewet sammen med Lars 
Kjædegaard og Morten Hesseldahl på BogForums Bog café scene lørdag den 28.10 kl 13.15.  
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