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Se dig ikke tilbage Hans Jørgen Lembourn Hent PDF "Vi var forskellige, som alle generationer havde været
det: Johannes, Frederik, Julie, jeg selv. Nå, ja og George... Vi følte os ikke som helte, for vi handlede af

nødvendighed og af hensyn til os selv. Vi ønskede ikke at forbedre verden; vi sprængte en ondskab i luften,
som spærrede os vejen til vores ungdom."

Det er de sidste måneder af den tyske besættelse. En tid hvor krigens afslutning begynder at lysne i
horisonten, imens nuet stadig er præget af mørke og desperat voldsomhed. Fem unge mennesker mødes i

disse sidste måneder i et hus i Nordsjælland. Det er planen, at en del af dem skal til Sverige, men turen over
Øresund bliver sværere end som så ...

Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist og politiker. Lembourn debuterede som
skønlitterær forfatter i 1950 med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspirationen til romanens handling
fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde dækket i jobbet som journalist. I en
længere årrække sad han i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var formand for Dansk

Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd (1978-87).

Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af fiktionsværker såvel som essays.

 

"Vi var forskellige, som alle generationer havde været det: Johannes,
Frederik, Julie, jeg selv. Nå, ja og George... Vi følte os ikke som
helte, for vi handlede af nødvendighed og af hensyn til os selv. Vi
ønskede ikke at forbedre verden; vi sprængte en ondskab i luften,

som spærrede os vejen til vores ungdom."

Det er de sidste måneder af den tyske besættelse. En tid hvor krigens
afslutning begynder at lysne i horisonten, imens nuet stadig er præget
af mørke og desperat voldsomhed. Fem unge mennesker mødes i

disse sidste måneder i et hus i Nordsjælland. Det er planen, at en del
af dem skal til Sverige, men turen over Øresund bliver sværere end

som så ...

Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist
og politiker. Lembourn debuterede som skønlitterær forfatter i 1950
med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspirationen til romanens
handling fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han

tidligere havde dækket i jobbet som journalist. I en længere årrække
sad han i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var

formand for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk
Kunstråd (1978-87).

Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af fiktionsværker såvel



som essays.
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