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Tørvekongen Knud Simonsen Hent PDF En dokumentarisk skildring, et stykke danmarkshistorie fra perioden
1929 til 1946 med omdrejningspunkt i tørveproduktionen og tyskernes besættelse af Danmark.

Købmandssønnen Thorkild Brandt-Jensen vokser op i den østjyske landsby Hejlstrup. Trods besættelsen er
Hejlstrup et fredeligt sted; tyskernes støvletramp når aldrig så langt - men det gør til gengæld manglen på kul

og benzin, og Thorkild øjner straks muligheden for at iværksætte en større produktion af tørv og
generatortræ. Egnen oplever et gigantisk økonomisk opsving, arbejdsløsheden er snart udryddet, og Thorkild

tjener styrtende med penge. Det er virkelig et tørveeventyr, folk får penge mellem hænderne, og den
pludselige pengerigelighed sætter en række begivenheder i gang, som kulminerer under Danmarks befrielse

med pengeombytning, fordømmelse, svig og opportunisme.
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“Knud Simonsen kan være stolt af denne realistiske, afbalancerede roman...” - Jens Henneberg, Nordjyske
Stiftstidende

“Så spændende som at læse Scherfig og Hans Kirk første gang”- Birte Strandby, www.bogvægten.dk
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