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Hvad laver du egentlig i min seng? Hans J\u00f8rgen Lembourn Hent PDF "- Hej, hvorfor ligger du egentlig i
min seng? spurgte Sussanne. Jeg forklarede hvem jeg var og spurgte hvem hun var. - Har jeg virkelig taget

dig med i seng i går? Det er da utroligt, hvad man kan gøre på sine gamle dage. - Nej, svarede jeg. - Hvorfor i
himlens navn ligger du så i min seng? Jeg oplyste, at det faktisk var min seng vi befandt os i." 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.

 

"- Hej, hvorfor ligger du egentlig i min seng? spurgte Sussanne. Jeg
forklarede hvem jeg var og spurgte hvem hun var. - Har jeg virkelig
taget dig med i seng i går? Det er da utroligt, hvad man kan gøre på
sine gamle dage. - Nej, svarede jeg. - Hvorfor i himlens navn ligger
du så i min seng? Jeg oplyste, at det faktisk var min seng vi befandt
os i." 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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