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Kampklar Ole Sippel Hent PDF I Kampklar – fortællinger fra mit livs frontlinjer dykker Ole Sippel ned i
nogle af karrierens højdepunkter, både som udsendt korrespondent og som frontfigur i de magtkampe, der

udspillede sig bag kulisserne hjemme i DR. Journalist, mellemøstkorrespondent og TVA-chef Ole Sippel var,
på grund af sin indædte tro på frie, uafhængige medier og journalistens rolle som magthavernes upartiske
iagttager og undersøger, en kontroversiel person, som gennem sin karriere blev beskyldt for både at være
antisemit, autoritær og venstreorienteret. I denne bog er vi med ved frontlinjen, både bogstaveligt talt når
kuglerne flyver ham og hans hold om ørerne, og i overført betydning, når interessekonflikter splitter

magteliten og journalistkollegerne i Danmarks Radio. Et ærligt og unikt indblik i en tid, før sociale medier,
nyhedskapløb og breaking news indtog sendefladen og dømmekraften. Teksterne er udvalgt og samlet

posthumt af Ole Sippels gode ven Frank Esmann, der også har skrevet forord foruden korte
introduktionstekster til bogens tre dele.
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