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Operation Spiegelhauer Anders Stahlschmidt Hent PDF Morten bliver ringet op af B.T. igen. Det er mindre
end en uge siden, de bad ham kommentere truslen fra en mand, Operation X har afsløret: "Spiegelhauer lever
på lånt tid", hed det. Nu er der igen trusler, men fra en helt anden kant. Journalisten har talt med en kilde, som
er tæt på rockermiljøet. Han siger, at i rockerkredse, er Morten Spiegelhauer erklæret fredløs. Rockerne tror,

at Morten har samarbejdet med politiet i forbindelse med et hashprogram. Det er deres opfattelse, at
Spiegelhauer har afleveret 100 gram hash til politiet med fingeraftryk, så pusheren kan spores. Operation X
har ikke samarbejdet med politiet. De 100 gram hash har de brændt. Det fremgår af udsendelsen. Både

cannabinol og fingeraftryk er gået op i røg. Men den forklaring er svær at kommunikere videre til nogen, man
ikke er i dialog med, men som man tværtimod modtager trusler fra igennem en kilde i miljøet - og derefter
igennem en journalist. "Hvad er din kommentar?" spørger journalisten i telefonen. Morten Spiegelhauer

fortæller i denne bog om det risikable og nervepirrende job som vært på dokumentarprogrammet Operation
X. Han fortæller, hvordan mange af udsendelserne har påvirker ham selv. Ikke mindst afsløringen af

chatkonsulenten, der udnyttede mindreårige piger. Det er en bog om, hvordan man overvinder sin egen frygt,
hvordan man finder balancen mellem at være paranoid og letsindig. Morten Spiegelhauer er begge dele.

Sammen med sin kone og to børn måtte han gå under jorden efter en række rystende afsløringer af kriminelle
miljøer i Danmark. TV 2 ansatte et sikkerhedsfirma til at passe på ham. Morten fortæller åbent og ærligt om,

hvordan han måtte gå til psykolog for at få angsten under kontrol. Og hvorfor han ikke stoppede, da
psykologen sagde til ham, at jobbet ville knække ham. Morten Spiegelhauer (f. 1969) er vært på Operation X,

TV 2. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet på blandt andet
månedsbladet Press, Folkekirkens Nødhjælp, Danmarks Radios P1 og P3, hvor han blandt andet var
nyhedsvært og en af hovedkræfterne bag udviklingen af P3 Nyhederne. Desuden har han arbejdet på

forskellige tv-redaktioner, der har lavet programmer til DR 2 Anders Stahlschmidt (f. 1965) er
kommunikationsrådgiver og partner i Lumholt og Stahlschmidt Kommunikation. Han er uddannet journalist
fra Danmarks Journalisthøjskole, tidligere producent og vært på en række forskellige tv-programmer. Har
arbejdet som journalist og redaktionschef for blandt andet DR, TV 2, Det Fri Aktuelt og Nordisk Film.
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