
 

 

 
 
Pressemeddelelse  

Den Hemmelige Socialdemokrat står ikke 
bag nye politiske afsløringer 

Ny satirisk nøgleroman udstiller de politiske intriger på og 
udenfor Christiansborg, og det er ikke Den Hemmelige 
Socialdemokrat, der har skrevet bogen.  
 
Endnu har ingen forfatter vedstået sig den storsælgende bog, Den Hemmelige Socialdemokrat, 
der udkom i sidste måned på Forlaget People'sPress.  
 
Foreløbig har alle spekulationer og gætterier om den hemmelige forfatter været lige så nyttesløse 
som de har været talrige. For ikke at sparke til mediernes og politikernes klapjagt på den 
hemmelige ophavsmand, skal det hermed afsløres, at den satiriske nøgleroman "Halløj på 
Christiansborg" ikke er skrevet af Den Hemmelige Socialdemokrat. 
 
Denne bogs forfattere er derimod tvillingerne Søren & Morten Ellemose, der gerne vedkender sig 
alle afsløringer, der måtte fremgå af ”Halløj på Christiansborg”, herunder kammerateri, politiske 
rævekager, utrolige sexscener, kønsskifteoperationer og attentatforsøg. 
 
Med ”Halløj på Christiansborg” har forfattertvillingerne skrevet en samfundsrevsende og stærkt 
satirisk bog om politisk grådighed og finanskrisens finurligheder båret af urealisme, humor og slap-
stick komedie. Og hvis det lyder urealistisk, så kan man bare tage et skridt med ind bag facaden. 
 
"Vi valgte satiren som genre for at understrege det groteske i dagens politiske og finansielle 
Danmark, men gang på gang blev vi overhalet indenom af hovedpersonernes virkelighedsfjerne, 
selviscenesættende politiske dagsorden,” fortæller Søren Ellemose, der er den ene halvdel af de 
skrivende tvillingebrødre. 
 
"Det er overraskende vanskeligt at skrive en fyldestgørende satire over det politiske og finansielle 
spindelvæv i Danmark. Virkelighedens politiske billede er til tider så grotesk, at man som forfatter 
kan mangle ord og fantasi til at gøre det værre. Nogle handlinger og personer kan nærmest ikke 
karikeres, men vi gør så sandelig et behjertet forsøg i bogen,” lover Morten Ellemose, der udgør 
anden halvdel af den dynamiske forfatterduo.   
 
”Vi satte os for at skrive en underholdende og vedkommende kritik af det politiske og finansielle 
system. At genren blev satiren blev lidt en tilfældighed for ret beset er det mere en tragedie, at 
lovgivere og erhvervsfolk tænker så egoistisk, grådigt og helt uden forbindelse til de vælgere og 
aktionærer, der har valgt dem og i sidste ende betaler gildet," uddyber Morten Ellemose, der ser 
bogen som et velment opråb til Christiansborg om den udbredte og til tider velfortjente 
politikerlede.  



 

 
 
Om ”Halløj på Christiansborg” 
 
Danmark, april 2014: Det omstridte salg af DONG til kapitalfonden Gold, Digger & Saxman har 
sprængt regeringen. Landets statsminister er nu Arne Koridon, der forladt socialdemokraterne til 
fordel for de borgerlige, men helliger al sin tid på at vinde sæsonens udgave af Vild Med Dans.  
Landets ledelse er derfor overladt til spindoktor Philip von Liederman og erhvervsminister Svend 
Svendsen, der ellers har rigeligt at se til med vælgermøder i Dubai og jagtsafarier. 
 
Midt i dette politiske morads kommer journalistpraktikanten Henning Dahlmose ved en række 
muntre uheld på sporet af et komplot, der involverer ministre, godsejere, spindoktorer og 
ejendomsspekulanter. 
 
Bogen fungerer som en slags satirisk nøgleroman, og læseren vil kunne genkende aktører fra 
magtens korridorer på Christiansborg og erhvervslivets bonede gulve.  
 
Halløj på Christiansborg udkommer 20. marts 2014, er på 312 sider og koster kr. 199.- som almindelig 
paperback, og fås som e-bog til kun kr. 49,95 
 
 
For mere info: Morten Ellemose telefon 22 80 80 32 eller via mail info@forfatterskabet.dk 
 

 
FAKTA-BOKS om bogen 
 
Titel  Halløj på Christiansborg 
Forfatter  Søren & Morten Ellemose 
Omfang  312 sider 
Pris  Paperback (199,00), ebog (49,95) 
Udkommer  20. marts 2014 
Forlag  Forfatterskabet.dk 
 
Forside kan downloades direkte på www.forfatterskabet.dk 

 
 

 
FAKTA-BOKS om Danmarks forfattertvillinger 
 
Søren og Morten Ellemose blev født med bare 10 minutters mellemrum den 14. juni 1972 og har lige 
siden folkeskolens stile haft svært ved at fatte sig i korthed. Søren har udgivet et dusin erhvervshistoriske 
titler, og i 2010 kom Morten på forfatternes landkort med en digtsamling og en novellesamling. 
 
”Uhyre få tvillinger er blevet forfattere i fællesskab, men kemien mellem os passer perfekt. Den ene er 
metodisk og disciplineret, mens den anden er fantasifuld og doven. Vi skriver bøger, vi gerne selv vil 
læse, og har altid skrevet for hinanden. Vi forsøger hele tiden at overgå den anden med kapitler, der 
er endnu mere spændende end det foregående,” fortæller Morten Ellemose. 
 
Som romanforfattere kom tvillingerne på læsernes landkort med den anmelderroste krimi-serie om 
terrororganisationen Manus Albino, hvor de første 3 bind blev udgivet på bare 12 måneder i 2010-2011.  
 
Tvillingerne har allerede udgivet over 20 bøger sammen eller hver for sig, og ikke færre end 10 nye titler 
fra tvillingernes skriveværksted er planlagt til udgivelse i 2014.  
 

 

 


