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Endnu et bette nyk Gynther Hansen Hent PDF Erindringer fra efterkrigstiden. I "Endnu et bette nyk -

erindringer fra efterkrigstiden" beretter Gynther Hansen om tiden efter besættelsen. Bror Lorenz har siddet i
fængsel i Fårhuslejren efter samarbejdet med tyskerne. Papa, der i begyndelsen af krigen faldt om med et

hjerteslag på vej på cykel fra Varnæs til Flensborg, er døende. Og Mama tænker efter krigen blot endnu mere
på, hvad naboerne tænker, og på hvordan familien klarer sig. Alt begynder forfra, da krigen slutter - og så

alligevel ikke. For Gynther er ikke gået upåvirket gennem krigen. Han er formet af krigens og Sønderjyllands
splittelse mellem det tyske og det danske, mellem de sejrende og de slagne. Efter krigen følger årene på
Biblioteksskolen i København, de store sejlture over Atlanten, soldatertiden i Danmark og under dansk
kommando i Tyskland. Og selvfølgelig forfatterdrømmene, der kun langsomt bliver omsat til virkelighed.

"Endnu et bette nyk" er en gribende og usentimental skæbneberetning af næsten episk karakter, som Gynther
Hansen fortæller med uforvansket stemme.
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