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teaterinstruktøren Detlef Sierck sig i skuespillerinden Lydia. Tiden er præget af nazismens fremmarch og da
Detlef begynder at bevæge sig fra teatret til filmen, kommer han i kontakt med nazitoppen. Detlef indleder en

affære med den jødiske skuespillerinde Hilde. Sammen flygter de via Rom og Schweiz til USA og i
Hollywood begynder Detlef et nyt liv som Douglas Sirk og fejrer store triumfer som 50’ernes technicolor-
film. Ikke mindst da han introducerer den unge Rock Hudson på det store lærred.   ROCK HUDSON SKAL
IKKE DØ I UKRAINE er en dokumentarroman og et drama så mættet, at det er svært at forstå, at der lå et
virkeligt liv bag.   Thorstein Thomsen (f. 1950.) har skrevet mere end halvfjerds bøger, manuskript til
spillefilm og flere hundrede sange. Senest udkom SNE PÅ HENDES ANSIGT (2008) og AT ELSKE

CHARLOTTE (2009). Pressen skriver: »Thorstein Thomsen har skrevet en fascinerende emigranthistorie -
og en romanbiografi af internationalt format - om dansk-tyskeren Detlef Sierck, der som Douglas Sirk er
blevet genopdaget som én af Hollywoods klassiske filminstruktører … en fængslende, stor romanbiografi -

netop ved at gå ydmygt til stoffet og respektere, at sandheden om et menneske ikke findes, men kan søges.« –
Marie Louise Kjølbye, Information  »Det er et gigantisk projekt, forfatteren Thorstein Thomsen endnu en
gang har kastet sig ud i. Med to verdenskrige, kunst og kærlighed som sin skueplads. Men sikke en rejse vi
får! Og på de sidste 50 sider sad jeg – indrømmet! – og ventede utålmodigt på finalen. Men da den endelig

kommer og raffineret binder Landauer, Douglas Sirk og Fassbinders sjæle sammen i den visionære,
kunstneriske treenighed, der burde være drivkraften i al skabelse, fyldes hjertet til bristepunktet.« – Liselotte
Wiemer, Kristeligt Dagblad  »»Romanens kvalitet overgår langt dens omfang, og det er stort, og den har et
vingefang af en sådan bredde, at vi overflyver de historiske begivenheder med Detlef/Douglas og Hilde og
Rock og alle de andre fra intimiderende nazister, kontrære filmdirektører og producenter til hjælpsomme
nordmænd. Det er kunst, og det er underholdende og tankevækkende.« ***** – Johs. H. Christensen,
Jyllands-Posten  »Især lykkes det Thomsen at gengive Sirks kunstneriske projekt med stor viden og

indlevelse ... Thorstein Thomsen skal have stor tak for at bringe Sirks film og liv frem til danske læsere og
tilskuere i det 21. århundrede.« ***** – Sophie Engberg Sonne, Politiken » … en medrivende og flot

konstrueret historie pibler frem af romanforfatterens greb.« ***** – Thomas Kaarsted, Fyens Stiftstidende
»velskrevet dokumentarroman baseret på omfattende research.« **** – Ebbe Iversen, Berlingske Tidende 

»Fængende læsning om en dameglad og viljestærk mand.« – Frank Sebastian Hansen, Ekstra Bladet
»Historien er smukt gennemarbejdet … informativ, nuanceret og underholdende.« **** – Jan Vandall,

MetroXpress »Persontegningen er meget sikker, Sirks store ego forskønnes ikke, og skildringen af de empati-
og karakterinvalide nazister er nærmest underspillet og ironisk … En rigtig ”forstyr mig nu ikke”-roman.«

**** – Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau
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da Detlef begynder at bevæge sig fra teatret til filmen, kommer han i
kontakt med nazitoppen. Detlef indleder en affære med den jødiske
skuespillerinde Hilde. Sammen flygter de via Rom og Schweiz til

USA og i Hollywood begynder Detlef et nyt liv som Douglas Sirk og
fejrer store triumfer som 50’ernes technicolor-film. Ikke mindst da
han introducerer den unge Rock Hudson på det store lærred.   ROCK
HUDSON SKAL IKKE DØ I UKRAINE er en dokumentarroman og
et drama så mættet, at det er svært at forstå, at der lå et virkeligt liv
bag.   Thorstein Thomsen (f. 1950.) har skrevet mere end halvfjerds
bøger, manuskript til spillefilm og flere hundrede sange. Senest
udkom SNE PÅ HENDES ANSIGT (2008) og AT ELSKE

CHARLOTTE (2009). Pressen skriver: »Thorstein Thomsen har
skrevet en fascinerende emigranthistorie - og en romanbiografi af
internationalt format - om dansk-tyskeren Detlef Sierck, der som
Douglas Sirk er blevet genopdaget som én af Hollywoods klassiske
filminstruktører … en fængslende, stor romanbiografi - netop ved at
gå ydmygt til stoffet og respektere, at sandheden om et menneske
ikke findes, men kan søges.« – Marie Louise Kjølbye, Information 
»Det er et gigantisk projekt, forfatteren Thorstein Thomsen endnu en
gang har kastet sig ud i. Med to verdenskrige, kunst og kærlighed
som sin skueplads. Men sikke en rejse vi får! Og på de sidste 50

sider sad jeg – indrømmet! – og ventede utålmodigt på finalen. Men
da den endelig kommer og raffineret binder Landauer, Douglas Sirk

og Fassbinders sjæle sammen i den visionære, kunstneriske
treenighed, der burde være drivkraften i al skabelse, fyldes hjertet til
bristepunktet.« – Liselotte Wiemer, Kristeligt Dagblad  »»Romanens
kvalitet overgår langt dens omfang, og det er stort, og den har et
vingefang af en sådan bredde, at vi overflyver de historiske

begivenheder med Detlef/Douglas og Hilde og Rock og alle de andre
fra intimiderende nazister, kontrære filmdirektører og producenter til
hjælpsomme nordmænd. Det er kunst, og det er underholdende og
tankevækkende.« ***** – Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten 

»Især lykkes det Thomsen at gengive Sirks kunstneriske projekt med
stor viden og indlevelse ... Thorstein Thomsen skal have stor tak for
at bringe Sirks film og liv frem til danske læsere og tilskuere i det
21. århundrede.« ***** – Sophie Engberg Sonne, Politiken » … en

medrivende og flot konstrueret historie pibler frem af
romanforfatterens greb.« ***** – Thomas Kaarsted, Fyens

Stiftstidende »velskrevet dokumentarroman baseret på omfattende
research.« **** – Ebbe Iversen, Berlingske Tidende  »Fængende
læsning om en dameglad og viljestærk mand.« – Frank Sebastian
Hansen, Ekstra Bladet »Historien er smukt gennemarbejdet …
informativ, nuanceret og underholdende.« **** – Jan Vandall,
MetroXpress »Persontegningen er meget sikker, Sirks store ego
forskønnes ikke, og skildringen af de empati- og karakterinvalide



nazister er nærmest underspillet og ironisk … En rigtig ”forstyr mig
nu ikke”-roman.« **** – Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau
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