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Året herude Ole Juul Hent PDF "Hvor er vi mennesker dog nogle snæversynede størrelse, som vil, at alt skal
dreje sig om os; vi er subjektive indtil egomani, latterligt personlige og selvbetragtende i vore vurderinger

både af dyr og mennesker, uretfærdigt usaglige ikke mindst mod dyrene."

Forfatter Ole Juul fortæller anekdoter og overvejelser fra sit lange liv på landet, om at rejse ud og at vende
hjem blot for at opdage, at alt har forandret sig, selv om det i virkeligheden stadig er det samme, som da vi

forlod det.

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland
og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943
flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer

lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.

 

"Hvor er vi mennesker dog nogle snæversynede størrelse, som vil, at
alt skal dreje sig om os; vi er subjektive indtil egomani, latterligt
personlige og selvbetragtende i vore vurderinger både af dyr og
mennesker, uretfærdigt usaglige ikke mindst mod dyrene."

Forfatter Ole Juul fortæller anekdoter og overvejelser fra sit lange liv
på landet, om at rejse ud og at vende hjem blot for at opdage, at alt
har forandret sig, selv om det i virkeligheden stadig er det samme,

som da vi forlod det.

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der
arbejdede som korrespondent i Norge, Finland og Tjekkoslovakiet

under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for
modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943 flygte til Sverige, hvor hans

første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange
forskellige genrer lige fra serien af drengebøger om Jesper til

rejselitteratur og voksenromaner.
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