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I 1964 – året efter mordet på John F. Kennedy – satte hans hustru, 

Jacqueline Kennedy, sig ned med historikeren Arthur Schlesinger, jr., og 

optog syv samtaler om livet med John F. Kennedy, om præsidentperioden 

og om tilværelsen i Det Hvide Hus. Således leverede hun både et historisk 

vidnesbyrd om en af de mest spændende og myteomgærdede perioder 

i amerikansk historie og den fascinerende fortælling om sit eget liv. 

Hun udtalte sig aldrig siden om sine erindringer fra den tid.

I interviewene, som først blev offentliggjort i 2011 og her foreligger på 

dansk, giver Jackie et unikt indblik i sit og John F.s liv og præsidenttiden: 

Sobert og ærligt fortæller hun om John F. Kennedy – som menneske og 

som politiker. Åbenhjertigt og klogt beretter hun om sine indtryk af 

de store politiske skikkelser, hun mødte: de Gaulle, Khrusjtjov, Nixon, 

Martin Luther King og mange fl ere. Og med insiderberetninger om 

de store kriser – ikke mindst Cuba-krisen – kaster hun nyt lys over 

historiske begivenheder, som blev afgørende for verdensudviklingen.

Endelig får vi et levende portræt af Jacqueline Kennedy selv: af en kvinde, 

der blev gift ind i verdenshistorien, og som indtog sin plads med styrke, 

charme og begavelse. Og som måtte opleve, hvordan hele det liv, hun 

havde skabt, med ét slag blev taget fra hende igen: den 22. november 

1963, da Lee Harvey Oswald skød og dræbte John F. Kennedy.
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f o r o r d
af  Caroline Kennedy

i 1964 satte min mor sig ned sammen med arthur M. schlesinger, jr., for 
at dele ud af  sine erindringer og indsigter som led i et oral history-projekt 
[båndoptagede historiske samtaler, o.a.] om john F. kennedys liv og kar-
riere. optagelserne fandt sted mindre end fire måneder efter hendes mands 
død og udgør dermed en gave for historikere og et udtryk for hendes kær-
lighed til ham. For at behandle samtalerne med den passende respekt gjorde 
mine børn og jeg os alvorlige overvejelser, før vi besluttede at offentliggøre 
dem nu i forbindelse med halvtredsårsjubilæet for   min fars indsættelse som 
præsident. tidspunktet virker rigtigt – der er gået tilstrækkelig tid, til at 
de kan blive værdsat for deres unikke indsigter, og samtidig har mange 
kennedys præsidentperiode i levende erindring og vil finde hendes iagt-
tagelser oplysende. jeg håber også, at yngre generationer, som er ved at 
stifte bekendtskab med 1960’ernes historie, gennem disse erindringer vil få 
et indblik i, hvordan historie bliver skabt, og vil blive inspireret til at give 
noget tilbage til dette land, der har givet os alle så meget.
 da jeg var barn, tilbragte min mor meget af  sin tid med møder bag luk-
kede døre med medlemmer af  min fars administration, med at planlægge 
hans gravsted på arlington national cemetery, sørge for, at john F. ken-
nedy center for the Performing arts ville afspejle hans engagement i vort 
lands kulturarv, føre hans ønsker for john F. kennedy Presidential library 
og institute of  Politics ud i livet, og træffe utallige beslutninger om organi-
seringen af    min fars officielle papirer, personlige ejendele og minder. hun 
var fast besluttet på, at kennedy library skulle være et levende mindes-
mærke, et sted, hvor studerende kunne blive inspireret til at gøre karriere i 
offentlighedens tjeneste, hvor akademikere ville få adgang til de historiske 
optegnelser, og hvor familier kunne lære om de idealer, der drev min fars 
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karriere og hans vision for usa. For min bror og jeg var der noget lidt 
mystisk ved disse møder, men vi havde en fornemmelse af, at der ikke var 
noget vigtigere end den ”oral history”, vi hørte om fra tid til anden.
 Mine forældre elskede begge historie. For dem var fortiden ikke et aka-
demisk anliggende, men et opbud af  de mest fascinerende mennesker, man 
nogen sinde kunne gøre sig håb om at møde. Min fars interesse var det poli-
tiske – jeg har stadig hans bøger om borgerkrigen og om engelsk parlamen-
tarisk historie, såvel som hans kommenterede eksemplar af  The Federalist 
Papers [artikelserie fra 1787-88 om den foreslåede amerikanske forfatning, 
o.a.]. Min mor syntes ikke, at der var kvinder nok i amerikansk historie, 
til at hun fandt den lige så interessant som romaner og dagbøger fra de 
europæiske hoffer. hun læste Krig og fred under primærvalget i Wisconsin 
og hævdede, at læsningen af  duc de saint-simons erindringer om livet i 
Versailles var hendes mest værdifulde forberedelse til livet i det hvide hus.
 efter min fars død besluttede min mor at gøre alt, hvad hun kunne, for 
at sikre, at hans regeringstid blev dokumenteret og dette stykke historie 
bevaret for eftertiden. hun var overbevist om, at hans beslutninger ville 
stå deres prøve på lang sigt, og ønskede, at fremtidige generationer skulle 
erfare, hvilket usædvanligt menneske han var. hun var med til at iværk-
sætte et af    de mest omfattende ”oral history”-projekter, der nogensinde 
var blevet gennemført indtil da. over tusind mennesker blev interviewet 
om deres liv og arbejde med john F. kennedy. selv om det var smertefuldt 
for min mor at genopleve det liv, der var blevet knust, vidste hun, at det var 
vigtigt, at hun medvirkede. hun har altid fortalt os, at hun valgte at blive 
interviewet af  arthur M. schlesinger, jr. – historiker, Pulitzer-prisvinder, 
tidligere harvard-professor og rådgiver for præsident kennedy – for frem-
tidige generationers skyld, og det var derfor hun lod båndoptagelserne op-
bevare i forseglet tilstand i halvtreds år.
 jeg læste udskrifter af  disse samtaler for første gang et par uger efter 
min mors død i 1994, hvor boksen blev åbnet, og hendes advokat gav mig 
et eksemplar. alt var overvældende for mig på det tidspunkt, hvor jeg selv 
stod over for den samme type beslutninger om hendes ejendele, som hun 
havde skullet træffe tredive år tidligere. Men jeg var bekendt med hendes 
ønsker med hensyn til det historiske projekt, og det gjorde beslutningen 
let – jeg vidste, at jeg læste noget, som det ikke var meningen, skulle ses 
endnu – så selv om jeg fandt materialet fascinerende, lagde jeg det tilbage 
i boksen, indtil tiden var inde.

 For et par år siden begyndte min familie at overveje, hvordan man skul-
le markere halvtredsårsjubilæet for min fars indsættelse. Vi besluttede at 
koncentrere indsatsen om projekter, der ville gøre arven efter ham tilgæn-
gelig over hele verden. i samarbejde med john F. kennedy library and 
Foundation og gavmilde private partnere ledte min mand bestræbelserne 
på at skabe det største eksisterende digitale arkiv over en præsidentpe-
riode, såvel som online-undervisningsmateriale, dokumenter til download, 
og en hjemmeside – www.jfk50.org – der skal gøre min fars opfordring til 
at tjene sit land aktuel for nutidens generationer.
 offentliggørelsen af    disse interview er et vigtigt bidrag til denne min-
deindsats og et, der har sin egen historie. da lederen af  kennedy library 
første gang kontaktede mig med idéen, bad jeg ham om at søge i arkiverne 
for at få bekræftet min mors ønske om datoen for offentliggørelse. På trods 
af    materialets vigtige karakter var der overraskende nok intet gavebrev 
eller overdragelsesdokument, og heller ikke nogen hensigtserklæring om 
den dato, hvor interviewene skulle åbnes. der var kun et kortfattet notat 
fra en tidligere statsarkivar, om at disse samtaler var ”underlagt de samme 
restriktioner som Manchester-interviewene”.
 det skal som baggrund nævnes, at der er tre vigtige interview, min 
mor gav efter min fars død. det første var med theodore h. White som 
interviewer i hyannis Port den 29. november 1963, kun få dage efter min 
fars begravelse. det var i dette interview, min mor kom med den berømte 
bemærkning om, at hun og min far ofte lyttede til en plade med broadway-
musicalen Camelot om aftenen, før de gik i seng, og at ”dette korte strålende 
øjeblik” i tilbageblik mindede hende om hans præsidentperiode. Whites ar-
tikel blev offentliggjort en uge senere i tidsskriftet Life, men hans notater 
fra interviewet blev forseglet indtil et år efter min mors død. de er nu 
tilgængelige for forskere på kennedy library i boston.
 den anden række samtaler var med William Manchester, der skrev 
på en bog med titlen Death of  a President (da. En præsidents død). under 
disse samtaler sagde min mor mere om mordet på min far, end hun havde 
tænkt sig. efterfølgende blev hun så opbragt ved tanken om, at hendes 
personlige erindringer skulle blive offentliggjort, at hun lagde sag an 
mod forfatteren og forlæggeren for at sørge for, at de ikke kom med i 
bogen. et forlig blev nået, og selv om meget af  indholdet fandt vej til 
offentligheden, blev noterne fra interviewene forseglet i 100 år – det vil 
sige til 2067.
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 langt de vigtigste var imidlertid disse ”oral history”-interview med ar-
thur schlesinger, hvor min mor delte ud af  sine erindringer fra hele den 
tid, hun var gift, og fortalte om sit indblik i min fars private og offentlige, 
politiske personlighed. arkivarens notat om offentliggørelsestidspunktet 
var ikke i overensstemmelse med, hvad jeg huskede, og syntes heller ikke 
at afspejle min mors ønsker. jeg forhørte mig hos tidligere medlemmer af  
hendes stab i det hvide hus og senere, såvel som andre venner og advoka-
ter. alle havde den samme opfattelse som jeg og var positivt stemt over for 
ideen om offentliggørelse.
 så jeg stod over for et dilemma, jeg har stået over for mange gange i 
forbindelse med min mors personlige papirer og korrespondance. På den 
ene side hun var kendt for at være et meget privat menneske, der (ud over 
disse tre interview) ikke udtalte sig til citat om livet i det hvide hus, og i 
sit testamente anmodede om, at min bror og jeg gjorde alt for at forhindre 
offentliggørelse af  hendes personlige papirer, breve og andre skrifter.
 Men samtidig gemte hun enhver stump papir, der kom i hendes besid-
delse, hvert eneste fødselsdagskort eller -telegram, hvert et brev fra sine 
forældre, hver lommebog og dagbog, hvert et udkast til et brev eller notat, 
hun nogen sinde skrev. hun vidste, at livet i det hvide hus var et enormt 
privilegium, og hun var stolt af  den rolle, hun havde spillet. da hun på et 
tidligt tidspunkt opdagede, at en af    hendes sekretærer smed notater og 
intern korrespondance ud, der gav indsigt i såvel hverdagen og som de 
officielle aktiviteter   i huset, skrev hun en ophidset irettesættelse og gav 
samtlige ansatte besked på at gemme selv de mindste, hurtigt nedkradsede 
notater. hendes egen optagethed af  historiske personers erindringer styr-
kede hende i den opfattelse, at hun havde en forpligtelse til at bevare alle 
vidnesbyrd om, hvad der skete i løbet af  tiden i det hvide hus.
 i årene siden hendes død har jeg stillet mig selv det spørgsmål, hvornår 
et menneske ikke længere tilhører én selv, men historien? der er kun få 
mennesker, der er blevet skrevet mere om end min mor, og jeg voksede op 
med en følelse af  at skulle beskytte hende, ligesom hun havde beskyttet 
os. derfor mente jeg først, at det var bedst at lade disse interview forblive 
forseglet i endnu halvtreds år, snarere end at udsætte hendes minde for 
endnu en omgang sladder og spekulation. Men jeg er også klar over, at den 
fortsatte interesse for hendes liv vidner om den umådelige beundring og 
velvilje, hun er genstand for, og det er min opfattelse,   at åben adgang til 
statsmagten er en vigtig amerikansk værdi.

 Gennem årene har jeg fået mange henvendelser om tilladelse til at of-
fentliggøre min mors notater og korrespondance. til tider har det været 
vanskeligt at finde balancen mellem hendes ønske om privatlivets fred og 
hendes offentlige rolle og respektere begge dele behørigt. jeg kæmper 
voldsomt med hver anmodning, men jeg ved, at min mor stolede på min 
dømmekraft og følte, at jeg forstod hendes syn på livet. i årenes løb er 
det blevet mindre smertefuldt at dele hende med verden, og faktisk er det 
et privilegium. som hendes datter har det til tider været svært for mig at 
forlige mig med, at de fleste mennesker umiddelbart ved, hvem min mor 
er, men i virkeligheden overhovedet ikke kender hende. de har måske en 
fornemmelse af  hendes stil og hendes værdige fremtræden, men de forstår 
ikke altid hendes intellektuelle nysgerrighed, hendes sans for det komiske, 
hendes eventyrlyst eller hendes usvigelige fornemmelse for rigtigt og for-
kert. jeg har prøvet at trække grænsen mellem hendes offentlige og private 
liv på meget samme måde, som jeg tror,   hun selv gjorde – jeg forsøger 
at imødekomme anmodninger, der vedrører min fars karriere, livet i det 
hvide hus, historiske begivenheder og bevarelsen af  historiske oplysnin-
ger, men giver ikke tilladelse til offentliggørelsen af  noget, hun har skrevet 
som privatperson, uanset om det er som ung kvinde eller senere som redak-
tør.
 disse samtaler er ikke i samme kategori som hendes personlige skrifter, 
for de blev optaget med den hensigt, at de skulle gøres tilgængelige en dag. 
så det var ikke et spørgsmål om offentliggørelse eller ej, men om hvornår, 
og beslutningen var op til mig. Min erfaring med andre forespørgsler ru-
stede mig til at træffe beslutningen om, at tiden var inde nu.
 det bidrog til min afgørelse at huske på den sammenhæng, som inter-
viewene blev gennemført i, og det tidspunkt, de fandt sted. Målet var at 
skabe et historisk vidnesbyrd om min fars liv og karriere på grundlag af  
hvad de mennesker, der kendte og arbejdede sammen med ham, huskede. 
derfor følger spørgsmålene følgende løse kronologi: min fars tidlige poli-
tiske kampe i Massachusetts, hans kamp om vicepræsidentnomineringen i 
1956 og valgkampen i 1960, overgangsperioden, indsættelsen, svinebug-
ten, cuba-krisen, det officielle liv og familielivet i det hvide hus, samt 
planerne for 1964-valgkampen og en anden embedsperiode. undervejs er 
der diskussioner, der afslører meget om tidens centrale skikkelser og be-
givenheder både inden for amerikansk indenrigspolitik og internationale 
anliggender.
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 beslutningen vanskeliggjordes af  min overbevisning om, at min mor, 
hvis hun havde gennemgået udskrifterne, utvivlsomt ville have foretaget 
revisioner. hun var en ung enke i en fase med ekstrem sorg. interviewene 
blev gennemført, kun fire måneder efter at hun havde mistet sin mand, sit 
hjem og sin følelse af  mening med livet. hun var alene med to små børn. 
det er ikke overraskende, at der er nogle udtalelser, hun senere ville have 
anset som værende for personlige, og andre som værende for barske. der er 
ting, jeg er sikker på, hun ville have tilføjet, og hendes synspunkter udvik-
lede sig helt afgjort i tidens løb. jeg kæmpede med spørgsmålet om, hvor-
vidt jeg burde slette kommentarer, der måske ville blive løsrevet fra deres 
sammenhæng. jeg var opmærksom på, at mine hensigter kunne mistolkes, 
selv om den redigerede version ville være en mere ”præcis” afspejling af, 
hvad hun virkelig følte. efter mange overvejelser besluttede jeg at bevare 
de uredigerede lydbånd som primær kilde og lade teksten redigere lidt for 
læselighedens skyld uden at ændre på indholdet, på samme måde som det 
er blevet gjort med andre udskrifter og ”oral history”-interview.
 Mine forbehold blev opblødt af  samtalernes bemærkelsesværdige umid-
delbarhed og uformelle tone. jeg genkender min mor og kan høre hendes 
stemme for mit indre øre, når jeg læser ordene. jeg kan mærke, hvornår hun 
er følelsesmæssigt påvirket, hvornår hun morer sig eller bliver irriteret – 
selv om hun er usvigeligt høflig. selv om de fleste af  hendes svar handler 
om min far, vil folk ved at lytte til optagelserne også lære en hel del om, hvil-
ket menneske hun var. der røbes lige så meget i hendes tonefald og hendes 
pauser som i selve hendes udtalelser. jeg håber, at læsere og lyttere vil se 
hendes holdninger i rette sammenhæng og dermed danne sig et nøjagtigt 
og nuanceret billede af  et menneske og en tid, og at hendes hengivenhed 
over for sin mand vil fremstå lige så tydeligt for andre, som det gør for mig.
 ud over lidenskaben for historie var mine forældre også fælles om en over-
bevisning om, at den amerikanske civilisation var blevet moden. i dag fremstår 
det ikke som noget bemærkelsesværdigt synspunkt, men på det tidspunkt var 
usa først ved at etablere sig som verdensmagt, og folk forventede stadig, at 
europa skulle udstikke kursen og føre an. Mine forældre mente, at amerika 
skulle lede på grundlag af  sine idealer, ikke blot sin økonomiske eller militære 
magt, og de ønskede at dele vores kunstneriske og kulturelle præstationer 
med verden. Min mor spillede en afgørende rolle for udviklingen af  det, der 
nu kaldes ”det bløde diplomati”. hun rejste både med min far og på egen hånd 
og talte ofte sproget i de lande, hun besøgte. hun vakte international opsigt.

 hun forstod også, at det hvide hus i sig selv var et magtfuldt symbol 
på vores demokrati, og ønskede at sikre, at det repræsenterede det bedste, 
amerika kunne byde på, for de studerende og familier, der besøgte det, 
samt de udenlandske statsoverhoveder, der var gæster der. hun gjorde en 
stor indsats – ikke for at ”nyindrette,” et ord, hun hadede – men for at 
”restaurere” det hvide hus, således at arven fra john adams, thomas jef-
ferson, james Madison og abraham lincoln ville blive synlig. hun indret-
tede det hvide hus’ bibliotek, så det kunne fremvise klassiske værker fra 
amerikansk historie og litteratur. hun etablerede Fine arts committee og 
White house historical association og skabte dermed en permanent sam-
ling af  amerikanske malerier og dekorationskunst, der skulle blive en af    
landets fineste. hun gjorde det hvide hus til verdens fornemmeste scene 
og opfordrede verdens førende kunstnere til at optræde der. hun bød unge 
musikere, nye afroamerikanske operasangere, jazzmusikere og moderne 
dansere velkommen – alt sammen for at vække og udbrede interessen for 
amerikansk kunst og kultur.
 hun følte stærkt, at Washington d.c. som landet hovedstad burde af-
spejle amerikas nye fremtrædende plads i verden. hun kæmpede for at 
bevare det historiske kvarter lafayette square og iværksatte en indsats for 
at give Pennsylvania avenue nyt liv – en indsats, der har været opretholdt 
siden. Min mor forstod, at fortiden var en kilde til stolthed for mennesker 
over hele verden, ligesom den er det i amerika, og overbeviste min far 
om, at usa kunne opnå velvilje hos lande som egypten, som vi havde 
politiske uenigheder med, ved at hjælpe dem i bestræbelserne på at bevare 
deres historiske mindesmærker. hendes vedvarende indsats resulterede i 
et gavmildt amerikansk bidrag til unesco’s redning af    templerne i abu 
simbel, som blev truet af  bygningen af    aswan-dæmningen, hvilket gjorde 
et stort og positivt indtryk på nasser-regimet. et andet eksempel på kultu-
relt diplomati, som min mor var ansvarlig for, var Mona Lisas besøg i usa, 
den eneste gang maleriet nogen sinde har forladt louvre.
 hvad endnu vigtigere var, så opfattede hun det som sit ansvar at hjælpe 
min far på alle de måder, hun kunne. selv om hun gik hen og blev et di-
plomatisk og endda et politisk aktiv, mente hun aldrig, at hun gjorde sig 
fortjent til titlen ”First lady”, førstedame, som hun i øvrigt heller ikke brød 
sig om – hun hævdede, at det lød som navnet på en væddeløbshest. Men hun 
var dybt patriotisk og stolt af, hvad hun havde opnået, og min far var stolt 
af  hende. deres tid i det hvide hus var den lykkeligste tid i hendes liv.
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 i betragtning af  den vigtige rolle, jacqueline kennedy spillede i john 
F. kennedys præsidentperiode og i tiden derefter, ville man gøre hende en 
bjørnetjeneste ved at lade hendes synsvinkel være fraværende fra den of-
fentlige og akademiske debat, der måtte komme til at ledsage halvtredsårs-
jubilæet for   kennedy-administrationen. halvtreds år virker som tilstræk-
keligt længe til, at gemytterne er faldet lidt til ro, men alligevel så kort 
tid, at den beskrevne verden stadig har meget at lære os. Fornemmelsen 
af  tidens gang blev endnu mere udpræget ved tabet af  min onkel teddy 
[edward (ted) kennedy, o.a.] og min tante eunice i 2009, af  ted sorensen 
i 2010, og min onkel sarge i januar 2011.
 Men før jeg traf  den endelige beslutning, bad jeg mine børn om at læse 
udskrifterne og fortælle mig, hvad de mente. deres reaktioner var ikke så 
forskellige fra mine egne. de fandt samtalerne mærket af  tiden på mange 
måder – men fascinerende på mange flere. de var vilde med historierne 
om deres bedstefar, og det begejstrede dem, hvor indsigtsfuld og samtidig 
uærbødig deres bedstemor fremtrådte. de undrede sig over nogle af  ar-
thur schlesingers spørgsmål – personlige rivaliseringer, han gik meget op 
i, og detailspørgsmål, der ikke virker relevante i dag. de ville ønske, at han 
havde stillet flere spørgsmål om hende.
 Men de nåede frem til de samme konklusioner, som jeg var nået frem 
til – at der ikke var nogen afgørende grund til at udsætte offentliggørelsen, 
og at ingen kan tale bedre på min mors vegne end hun selv.

– new York, 2011

i n d l e d n i n g
af  Michael Beschloss

nu, langt om længe,   er det hendes tur til at tale. hvis man pløjer sig 
gennem de tusindvis af  bøger, der findes om john Fitzgerald kennedy, vil 
man finde én afgørende stemme stort set fraværende. som der stod i ne-
krologen i New York Times morgenen efter hendes død den 19. maj 1994: 
”hendes tavshed om fortiden, især om kennedy-årene og ægteskabet med 
præsidenten, var altid noget af  et mysterium.” hun skrev aldrig nogen 
selvbiografi eller erindringer.
 jacqueline lee bouvier blev født den 28. juli 1929 i southampton i staten 
new york, der var sommerresidens for hendes familie på både faderens og 
moderens side. hendes solbrændte, yale-uddannede, fransk-amerikanske far, 
john V. bouvier iii, havde fulgt i sine forfædres fodspor til Wall street, men 
hans karriere kom sig aldrig over børskrakket i 1929. hendes mor, janet 
norton lee, var datter af  en irsk-amerikansk rigmand, der selv havde arbej-
det sig op inden for bankvirksomhed og ejendomshandel i new york. jackie 
(hun foretrak at blive kaldt jacqueline, men venner og familie brugte sjældent 
hendes fulde fornavn) kunne lige fra sin barndom på Park avenue og long 
island lide at ride, lave finurlige tegninger og læse bøger, især kunsthistorie, 
poesi, fransk historie og litteratur. da hun var tolv, blev hendes forældre skilt 
under bitre stridigheder, og hendes mor giftede sig med hugh d. auchin-
closs, jr., arving til olieselskabet standard oil, og jackie og hendes lillesø-
ster, lee, kom til at bo på hans maleriske ejendomme i Mclean i Virginia og 
newport i rhode island. da jackie var elev på Miss Porter’s school (i Far-
mington) i connecticut, hvor hun havde sin hest danseuse, beskrev lærerne 
hende som viljestærk, rapmundet og meget intelligent.
 efter to års studier på Vassar college, som hun ikke fandt inspirerende, 
blomstrede den unge kvinde op i løbet af  et studieår på sorbonne og uni-
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versitetet i Grenoble. hun vendte tilbage og boede i Merrywood, hendes 
stedfars hus ved Potomac-floden, og dimitterede i 1951 fra George Wa-
shington university. hun vandt Vogues Prix de Paris over tolv hundrede 
andre kvindelige studerende ved at udarbejde et prøvenummer af  bladet 
og skrive et essay om ”Folk, jeg ville ønske, jeg havde kendt” (oscar Wilde, 
charles baudelaire og serge diaghilev). Præmien bestod i et år som redak-
tørassistent på Vogue i new york og Paris. hun sagde nej tak til præmien 
– til lettelse for moderen, der var tilbøjelig til at opfatte datterens stærke 
interesse for Frankrig som udtryk for en uønsket troskab over for jack 
bouvier. i stedet tog jackie et job som fotojournalist på Washington Times-
Herald. i den egenskab begyndte hun at omgås den mand, der skulle blive 
hendes ægtemand.
 den første gang hun mødte jack kennedy, var i 1948 i et tog fra Wa-
shington d.c. til new york, hvor hun, som hun beskrev det på det tids-
punkt, sludrede kortvarigt med et opmærksomt ”højt, tyndt, ungt kongres-
medlem med meget langt rødblondt hår”. Men mødet førte ikke til noget. 
samme år førte en ven af    familien, charles bartlett, hende ”gennem den 
store forsamling” ved sin brors bryllup på long island, så hun kunne hilse 
på jack kennedy, men ”da jeg havde fået hende gennem mængden, var han 
gået”. i foråret 1951 blev jack og jackie endelig ordentligt præsenteret for 
hinanden i bartletts og hans kone Marthas spisestue i huset i Georgetown. 
efter hvad hun kaldte ”en hektisk forlovelsestid”, blev den frankofile æstet 
og den fremadstormende unge senator fra Massachusetts gift i newport 
den 12. september 1953 og gik ind i det årti af  deres liv, som man kan læse 
om i denne bog.
 i månederne efter mordet på john kennedy var erindringerne om livet i 
det hvide hus, som hun her i bogen kalder ”vores lykkeligste år”, så trau-
matiske for den 34-årige enke, at hun bad sine chauffører fra secret service 
om at lægge ruterne på hendes køreture, så hun aldrig ved et uheld fik et 
glimt af  den tidligere bolig. hun besluttede sig for at holde sig væk fra det 
hvide hus resten af    sit liv og gjorde det også med én enkelt undtagelse. 
(i 1971, da aron shikler færdiggjorde sine officielle portrætter af  den 35. 
præsident og hans hustru, gik hun med til at komme på et meget privat be-
søg med sine børn i det hvide hus, hvor de så portrætterne og spiste mid-
dag med præsident richard nixon og hans familie). Ved udgangen af    1963 
frygtede mrs. kennedy, at hun ville ”give sig til at græde igen,” hvis hun 
i detaljer skulle genoplive minderne om livet med sin mand, men hun var 

fast besluttet på at sikre jack en retfærdig vurdering fra eftertidens histori-
kere. da jFk var blevet frataget den mulighed, som andre præsidenter får 
for at forsvare deres embedsperiode i bøger, artikler og offentlige udtalel-
ser, følte hun en overvældende forpligtelse til at gøre, hvad hun kunne. For 
at sikre, at han ikke blev glemt, forsøgte jackie allerede få dage efter dallas 
at gøre sig tanker om arkitekturen til det fremtidige kennedy library. det 
var planlagt, at det skulle ligge i tilknytning til harvard på en placering 
ved charles river udvalgt af  præsidenten blot en måned før hans død.
 i begyndelsen af    december 1963, hvor enken og hendes børn endnu 
ikke havde forladt deres bolig i det hvide hus, samlede hendes mands 
rådgiver arthur schlesinger, jr., nogle af  de mest bevægende breve, han 
havde modtaget om sin afdøde chef, og sendte dem ovenpå til enken. den 
butterflyklædte schlesinger, der var kendt for ”sit skarpe vid og sin fan-
tastisk fjedrende gang”, var tidligere harvard-professor i historie, en af    
landets mest respekterede akademikere, forfatter til prisbelønnede bøger 
om andrew jacksons og Franklin roosevelts ”tidsaldre” og taleskriver for 
adlai stevenson i dennes to præsidentvalgkampe. han havde kendt jFk, 
siden de var studiekammerater på harvard, men hans venskab med jackie 
var reelt først begyndt i løbet af  valgkampen i 1960, da hendes mand ikke 
ønskede at blive set omgivet af  liberale1 akademikere og derfor havde bedt 
schlesinger om at give ham taktisk rådgivning gennem hende. nu, kort 
efter mordet, var historikeren allerede i gang med research til den bog om 
den 35. præsident, som jFk og de andre medlemmer af  hans stab altid 
havde antaget, at schlesinger en dag skulle skrive.
 Fra privatboligen i det hvide hus svarede jacqueline schlesinger med 
en håndskrevet bemærkning: ”jeg returnerer her brevene – jeg er meget 
glad for at have set dem – jeg har ikke haft tid til at læse nogen af  dem 
endnu.” hun skrev, at nogen havde opfordret til, at kennedy library skulle 
forsøge at bevare hendes mands indflydelse på ungdommen: ”jeg kan ikke 
se, hvordan den kan fortsætte uden ham – men du kunne tænke over en 
måde – det ville være rart at gøre forsøget.” hun fortalte schlesinger, at 
hun havde været ”meget berørt” af  en tale, han havde holdt om hendes 

1 den amerikanske betegnelse ”liberal” som modsætning til konservativ, altså om frisindede 
og fremskridtsvenlige holdninger til venstre for den politiske midte, er bibeholdt i oversættel-
sen, da ord som ”venstreorienteret” giver andre associationer i dansk sammenhæng. (”libe-
ral” må således heller ikke misforstås som ”liberalistisk”). o.a.
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mand: ”det var alle de ting, jeg selv tænkte om jack – selv om han ikke 
levede længe nok til at se drømmen gå i opfyldelse – han ville så gerne 
være en stor præsident – det tror jeg stadig, han kan blive – for han igang-
satte disse ideer – ganske som du sagde. og det burde gøre ham stor.” hun 
opfordrede schlesinger at skrive om ham snart, ”mens det hele er i frisk 
erindring, mens du stadig kan huske hans præcise ord.”
 som schlesinger senere mindedes, lå et ”oral history”-projekt ham ”me-
get på sinde efter dallas, og det lå også robert kennedy på sinde.” På har-
vard havde han været en tidlig fortaler for denne nye forskningsmetode. 
af  frygt for at vigtige historiske vidnesbyrd skulle gå tabt, fordi folk skrev 
færre breve og dagbøger, gav pionerer på columbia university og andre 
steder sig til at interviewe historiske skikkelser, optage samtalerne på bånd 
og anbringe udskrifterne i offentlige arkiver. schlesinger mindede jacque-
line om den ”presserende kendsgerning”, at john kennedy – i modsætning 
til præsident truman og eisenhower, der førte dagbøger og skrev forbløf-
fende afslørende breve – ofte udøvede sin ledelse gennem telefonsamtaler 
eller ansigt til ansigt og dermed ikke efterlod sig skriftlige kilder.2 uden 
et ”lynhurtigt” oral history-projekt, der indsamlede kennedy-folkenes 
erindringer, mens de stadig var friske, ville en stor del af  kennedy-tidens 
historie gå tabt. i januar 1964 godkendte jacqueline og robert kennedy 
en plan om, at akademikere og medlemmer af  kredsen omkring kennedy 
skulle indsamle erindringer fra ”tusinder” af  mennesker, der kendte præsi-
denten – familie, venner, ministre, politikere fra Massachusetts, udenland-
ske statsledere og andre, som havde haft et ”mere end overfladisk” forhold 
til ham. sammen med robert kennedys egen ”oral history” skulle kernen i 
samlingen være interview med john kennedys enke, foretaget af  schlesin-
ger selv.
 så mandag den 2. marts 1964 gik schlesinger turen til jacqueline ken-
nedys nye hjem i n street nr. 3017 og op ad den lange trætrappe for at 

2 i begyndelsen af 1963 havde Schlesinger opfordret præsidenten til at optage sine egne 
erindringer på bånd efter ”væsentlige hændelser”. men bortset fra at diktere et notat engang 
imellem gik kennedy ikke med til det. det var først i 1982, at Schlesinger erfarede, at jfk fra og 
med sommeren 1962 i hemmelighed var begyndt at optage hundredvis af timers telefonsamta-
ler og møder i det hvide hus på bånd. Selv denne samling dækkede dog kun et lille fåtal af de 
samtaler, præsidenten førte i embeds medfør. [optagelserne er netop udkommet i bogform i 
uSa og udkommer på dansk på forlaget rosenkilde & Bahnhof i 2013. o.a.] arthur m. schlesinger, Jr.
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foretage det første af  syv interview med den tidligere præsidentfrue. i sin 
sorg havde mrs. kennedy købt huset fra 1794, der lå over for et hus, der 
engang havde tilhørt abraham lincolns søn, krigsminister robert todd 
lincoln. hun gjorde sit bedste for at give seksårige caroline og treårige 
john et normalt liv og opfattede det både som sin pligt og sin redning. tu-
ristbusser standsede udenfor dagen lang (og til tider natten lang), og det 
strømmede ud med nysgerrige besøgende, der smed affald uden for døren, 
rettede instamatic-kameraer mod facadevinduerne og råbte hendes børns 
navne, så hun var nødt til at have gardinerne trukket for i den nymalede 
hvide stue.
 inde i huset gik schlesinger gennem skydedørene og sluttede sig til 
jacqueline i stuen, hvor reolerne rummede kunstgenstande fra oldtidens 
rom, egypten og Grækenland, som præsident kennedy havde givet hende 
i årenes løb. hun holdt af  at sidde med ryggen mod vinduerne i en sofa be-
trukket med nervøst fløjl. oven på et tredelt bord ved siden af    sofaen stod 
to indrammede fotografier: en smilende jFk, der sad ved siden af  sit skri-
vebord og klappede, mens hans børn dansede, og et andet, hvor han talte til 
en forsamling under valgkampen. schlesinger stillede båndoptageren ved 

siden af  en sølvcigaretetui på et lavt sort orientalsk bord og har så siddet 
ved siden af  mrs. kennedy på en lysegul stol, han kendte fra privatboligen 
i det hvide hus. han opfordrede hende til at tale, som om hun henvendte 
sig til ”en historiker fra det 21. århundrede.” han erindrede senere: ”Fra tid 
til anden bad hun mig om at slukke for båndoptageren, så hun kunne sige 
det, hun ville sige, og spurgte så: ’skal jeg sige det på båndet?’ normalt 
svarede jeg: ’hvorfor siger du ikke det bare? – du bestemmer selv over 
udskriften.’” under dette og de næste seks møder lettede jacqueline sit 
hjerte, først med skælvende stemme, efterhånden i et mere sikkert tonefald, 
mens båndoptageren også opfangede lyden af    cigaretter, der blev tændt, 
isterninger, der klirrede i glassene, hunde, der gøede i det fjerne, lastbiler, 
der buldrede ned ad n street, og jetfly, der brølede forbi ovenover.
 enhver, der betvivler jacqueline kennedys følelsesmæssige selvdisci-
plin, bør mærke sig, at hun i disse måneder præget af  den største sorg 
kunne tvinge sig selv til at tale så detaljeret om det liv, der nu var fortid. 
og schlesinger var ikke engang hendes eneste interviewer det forår. i april 
1964 sad hun i timevis om aftenen i den samme stue og blev udspurgt 
af  William Manchester, der lavede research til sin autoriserede bog om 
mordet. For at spare mrs. kennedy for smerten ved at skulle genfortælle 
netop disse begivenheder mere end én gang overlod schlesinger opgaven 
til Manchester. ikke desto mindre var hun den junidag, hvor hun afsluttede 
sit sidste interview med schlesinger, nødt til at sidde i samme lokale og 
lade sig udspørge af  medlemmer af  Warren-kommissionen om sin mands 
sidste bilkortege.
 når man læser interviewene i denne bog næsten et halvt århundrede 
senere, ændrer de i hvert enkelt tilfælde på vores etablerede billede af  
1950’ernes og de tidligere   1960’ernes historie. selv om intet sådant værk 
nogen sinde fortæller hele historien, udgør denne ”oral history” en helt 
frisk insiderberetning om john kennedys liv som senator, præsidentkandi-
dat og præsident samt hans hustrus oplevelse af  disse år, med nye detaljer 
om, hvad jFk og jacqueline sagde til hinanden privat, hendes rolle bag sce-
nen i hans politiske liv, diplomatiet og verdens kriser, og hendes bestemte 
og altid originale meninger om de skiftende aktører, der omgav dem begge. 
den, der har studeret kennedy-årene, ved, hvordan jackie supplerede sin 
mand med sin beherskelse af  fransk og spansk, sin viden om europas og 
de europæiske koloniers historie og sin faglige baggrund i kunst og kultur. 
Men selv i dag antager mange, at hun var ret ligeglad med det politiske liv. 

Præsident John F. Kennedy med caroline og John i det ovale Kontor




