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Manden, der ville til himmels Line Holm Nielsen Hent PDF I september 1906 indløb bulletiner fra den lille ø,
Lindholm, om en vaskeægte sensation. Det var lykkedes multiopfinderen, urmageren og

motorcykelfabrikanten J.C.H. Ellehammer at få sit luftskib til at flyve!

Dermed var Ellehammer – en lille dansker, begavet med få midler, men stor iderigdom – den første flyvende
europæer, og Danmark var trådt ind på verdensscenen som en afgørende spiller i flyvehistorien.

Ellehammer kom i Kraks Blå Bog, fik Ridderkorset og sin bedrift gengivet på danske frimærker, hans liv blev
genstand for en populær spillefilm og i 100 år har hele museumsfløje dedikeret udstillinger til hans person.

Problemet var bare, at det var løgn. På baggrund af en lang række historiske kilder, avisarkiver, upubliceret
materiale og interview med blandt andet Ellehammer-eksperterne Louise Karlskov Skyggebjerg og Toni

Mygdal-Meyer, kortlægges det hvordan en tvivlsom myte gled ind i danmarkshistorien som faktum – og hvad
det fortæller om vi danskerne som folk.

Line Holm Nielsen er prisbelønnet journalist på Berlingske. Hun er forfatter til den Cavling-nominerede
dokumentariske beretning "Kuppet - historien om danmarkshistorien største røveri", der udkom i 2013.
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