
  

Sagføreren  der  fik  pornosag  
på  halsen

Johan  Georg  Galster  var  overretssagfører
og  en  meget  omtalt  bogforlægger  i
Thisted  med  en  pornosag  på  halsen.  Det
var  noget,  der  blev  talt  meget  om  i
pressen  over  det  ganske  land  i  1922.  Han
kom  derfor  hurtigt  i  søgelyset,  da
forfatteren  Jacob  Paludan  og  thistedboen
Eric  Eberlin  i  1924  begyndte  at  samle  stof
til  romanen  Fugle  omkring  Fyret.

Galster  var  død  et  par  år  forinden,  men
Eberlin  kendte  ham.  Eberlin  var  søn  af
den  tidligere  borgmester  i  Thisted,  A.
Conradt-Eberlin,  og  i  borgmester-
hjemmet  var  der  ofte  besøg  af  den
farverige  jurist.  Galster  trak  mange
"mærkelige"  mennesker  til  byen  og
egnen,  og  kunstnere  boede  i  hans  lysthus
ved  fjorden.  Der  var  et  levende
kunstnerisk  liv  i  Thy  efter  Første
Verdenskrig  og  gennem  1920´erne.  Og  så
var  Thy  i  nogle  år  "flygtningenes
eldorado".  To  russere,  angiveligt  et
fyrstepar  på  flugt  fra  de  russiske
bolsjevikker,  har  især  sat  sig  spor  i
Thisted,  hvor  de  boede  hos  Galster.  De
kom  også  til  at  optræde  på  forlagets  liste
over  udgivelser  sammen  med  William
Waagner,  Knuth  Becker  og  Bertel  Budtz
Müller.  Men  det  er  især  én  bog,  det  lille
forlag  i  Thisted  er  blevet  kendt  for.

I  1922  udgiver  Galster  en  bog,  som
kommer  til  at  slå  gnister  i  offentligheden.
Og  hos  politiet,  der  møder  op  hos  Galster
og  beslaglægger  restoplaget  af  Kan  Mænd
undværes?  Det  er  det  femte  oplag,
politiet  nu  skal  studere.  Så  lidt  af  en
succes  har  den  været  for  forlaget.
Romanen  er  en  skildring  af  et
kærlighedsforhold  mellem  kvinder.
Angiveligt  den  første  danske  bog  om
lesbisk  kærlighed,  hvor  personerne  har  et
seksuelt  forhold.  Men  det  er  til  "skræk  og
advarsel",  Galster  har  udgivet  romanen
om  den  anonyme  forfatterinde,  hvis
identitet  og  billede  først  bliver  afsløret
fire  år  efter  i  -  Kriminaltidende.  Det  er  i
et  indlæg  i  Thisted  Amts  Tidende  –
samme  dag  som  politibesøget  i  øvrigt  –  at
Galster  forklarer  om  sine  motiver  og  den

Georg  Galster  var  sagfører  og  bogforlægger  i
Thisted  –  og  lagde  ufrivilligt  sider  af  sit  ikke
helt  almindelige  væsen  til  en  af  personerne  i
Paludans  forfatterskab

Huset  på  Hundborgvej  i  Thisted  genlød  af
skud  fra  den  russiske  revolution.



efter  hans  opfattelse  altså  helt

ubegrundede  forargelse,  bogen  har  vakt  i

pressen,  især  to  københavnske

"skandaleblade"  har  været  ude  med  riven.

Og  fået  politiet  på  sporet  efter  ordre  fra

justitsministeriet,  hævder  Galster.

Bogen  bliver  beslaglagt  som  pornografi,

Galster  frifindes  dog  ved  byretten,  men

bogens  videre  udgivelse  standses  af

Vestre  Landsret.  Thisted-sagføreren

idømmes  en  bøde.  To  uger  efter  dør  han,

48  år.

 

       

 

 


