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Rub og stub over stok og sten Ole Stephensen Hent PDF Hvis man skal beskrive Ole Stephensen med et

enkelt ord, må det være ’folkelig’. Derudover er han svineheldig. Og har prøvet det meste. Fra han som 14-
årig udgav sit eget månedsblad og solgte sin egen digtsamling, til han bagvaskede en politimorder og fik 14
dages fængsel for at desertere under værnepligten. Alt sammen inden han fyldte 23 år. Senere måtte han
træffe valget mellem at blive en Øbberbøv eller krigskorrespondent i Mellemøsten. Og mellem at blive

underholdnings- eller faktachef. I 1980’erne var han med til at bryde Danmarks Radios monopol og stå bag
de mest sælgende folkekomedier i dansk filmhistorie, da han sammen med kollegaen Jarl Friis-Mikkelsen
opfandt Walter & Carlo. Han har været prisvindende tv-vært på Eleva2ren og Go’ morgen Danmark og
storforbruger af kvindelige medværter. Han har spredt sig over alle dele af tv-produktion, fra kritiske

dokumentarprogrammer til folkelig underholdning. Og i alle årene er det gået stærkt. Da han i en alder af 53
år blev smidt ud af TV 2, besluttede han at starte forfra. Som 60-årig meldte han sig under de politiske faner,
og to år senere sprængte han opstillingslisten, da han fik så mange personlige stemmer ved kommunalvalget,

at han røg fra sidstepladsen på den konservative liste til en fjerdeplads. I bogen leverer han sjove og
underholdende historier om stort set alt og alle i den danske mediebranche, og blandt mange andre møder

man så forskellige typer som Suzanne Bjerrehuus, Jack Nicholson, Eva Jørgensen, Line Baun Danielsen, John
le Carré, Walter & Carlo, Øb og Bøv, Tony Curtis, Peter Belli, 14 lottovindere, Jarl Friis-Mikkelsen, en gen

stridig borgmester, Erik Balling, Pia Kjærsgaard, en nazist, Karen Thisted og Jørgen Schleimann.
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