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Strømkæntring Jesper Ewald Hent PDF "I den slags dagbog, jeg fører, sommetider en uge i træk, sommetider
uden at prente en linje gennem flere år, står, dateret 30 august 1939: "Det er mere fældende for Tyskland end
for Der schöne Adolf, at han regerer Tyskland. Uhyggeligt i ham således at blive konfronteret med selve den
tyske folkesjæl. Når Tyskland har tabt, vil de fornægte ham, sige, at han aldrig har været udtryk for det sande
Tyskland. Hvis den øvrige verden er idiot nok til at tro på det, får vi en krig til, så snart Tyskland kan.""

"Sommerkæntring" fortæller i brudstykker af erindring, dagbogsoptegnelser og forskellige andre udtryk,
hvordan en ung dansk mand oplevede Tysklands og resten af verdens ageren under Anden Verdenskrig, og
hvad han mente efterkrigstiden ville byde på. Bogen er skrevet i årene lige efter krigen, og alle følelser står

endnu i flammer hos dem, der har oplevet dens rædsler og mistet folk, de holdt af.

"Sommerkæntring" skal læses ud fra sin historiske kontekst og repræsenterer ikke forlagets holdninger eller
synspunkter.

Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han arbejdede som journalist på København,
B.T., de Ferslewske Blade og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym, Peberfuglen, som han

også anvendte, når han skrev humoristiske radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
forlagskonsulent og korrekturlæser. Hans forfatterskab omfatter romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-

samlinger og festskrifter.

 

"I den slags dagbog, jeg fører, sommetider en uge i træk, sommetider
uden at prente en linje gennem flere år, står, dateret 30 august 1939:
"Det er mere fældende for Tyskland end for Der schöne Adolf, at han
regerer Tyskland. Uhyggeligt i ham således at blive konfronteret med
selve den tyske folkesjæl. Når Tyskland har tabt, vil de fornægte
ham, sige, at han aldrig har været udtryk for det sande Tyskland.

Hvis den øvrige verden er idiot nok til at tro på det, får vi en krig til,
så snart Tyskland kan.""

"Sommerkæntring" fortæller i brudstykker af erindring,
dagbogsoptegnelser og forskellige andre udtryk, hvordan en ung
dansk mand oplevede Tysklands og resten af verdens ageren under
Anden Verdenskrig, og hvad han mente efterkrigstiden ville byde på.
Bogen er skrevet i årene lige efter krigen, og alle følelser står endnu i
flammer hos dem, der har oplevet dens rædsler og mistet folk, de

holdt af.

"Sommerkæntring" skal læses ud fra sin historiske kontekst og
repræsenterer ikke forlagets holdninger eller synspunkter.

Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han
arbejdede som journalist på København, B.T., de Ferslewske Blade

og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym,
Peberfuglen, som han også anvendte, når han skrev humoristiske



radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
forlagskonsulent og korrekturlæser. Hans forfatterskab omfatter
romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-samlinger og

festskrifter.
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