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EN VERDENSKRIG KOM PÅ TVÆRS er syv beretninger om syv almindelige menneskers ualmindelige
skæbner under og efter Anden Verdenskrig.Vi møder blandt andre Inge, der forelskede sig i en tysk officer,
blev gravid og levede i uvished om sin elskedes skæbne ved Østfronten, den jødiske københavnerdreng Salle,
der sammen med sin mor og tre yngre søskende tilbragte 18 frygtelige måneder i kz-lejren Theresienstadt, og
polske Siegfred, der blev tvunget i tysk krigstjeneste og endte i Danmark, hvor det med hjælp fra den danske
modstandsbevægelse lykkedes ham at flygte fra den tyske hær.Fælles for de syv personer er, at de ikke aktivt
søgte at være en del af krigen, men alligevel fik deres hverdag vendt op og ned.
De mørke år blev for manges vedkommende forsøgt glemt. Med talemåder som ’tiden læger alle sår’ og ’ude
af øje, ude af sind’ forsøgte man at komme videre, men krigen slap aldrig helt sit tag i de mennesker, der
oplevede den.
PRESSEN SKREVet godt stykke historie fra en hverdagsvinkel ...
fortællingerne er blot- tet for den sentimentalitet, der let kan snige sig ind, emnerne taget i betragtning."

Jydske Medier, 5 stjernerTopkarakter til en vedkommende bog om små og alligevel store historier fra Anden
Verdenskrig. - Rasmus Dahlberg, WeekendavisenEn verdenskrig kom på tværs er et godt stykke historie fra en
hverdagsvinkel. Nørgaard skriver let og klart. Sproget er præcist, og fortællingerne blottet for den
sentimentalitet, der let kan snige sig ind, emnerne taget i betragtning. - Arne Mariager, Horsens Folkeblad, 5
stjerner En samling skæbnefortællinger om danskere, der vil bringe den detaljehungrende 2.
verdenskrigs-læser stor fornøjelse. - Louise Urban Andersen, lektørOM FORFATTERENHENRIK
NØRGAARD (f. 1966), cand.mag. og forfatter. Har tidligere udgivet Pirater i æteren. Radio Mercur og
Danmarks Commercielle Radio (2003) og Brask – Manden der ville købe Nørrebrogade (2008).
Abild (Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt) Andersen, Hans: Abild sognehistorie. De seneste nyheder
fra Genforenings- og Grænsemuseet. Denne hjemmeside er under stadig forandring. 104 bl. Holt, Hans:
Sølsted. Hans Andersen, 1967. Holt, Hans: Sølsted. bd. Folkevirke København på Vestegn - Litteratrur forår
2018.
Hans Andersen, 1967. Med tiden får han dog svært ved at holde sit løfte. Under første verdenskrig udsendte
Tyskland to “neutrale danske” undsætningsskibe til den tyske koloni. Senere måtte han sælge Randrup og
pantsætte Starupgaard. I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget
rig mand. 104 bl. I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig
mand. De seneste nyheder fra Genforenings- og Grænsemuseet. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine
forskellige interesser. Illustr. Litteraturplan forår 2018: Tirsdag den 6. Folkevirke København på Vestegn Litteratrur forår 2018.

