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Enerens oprør Hans Jørgen Lembourn Hent PDF "Lad det være sagt med det samme: dette er ikke nogen
egentlig rejseskildring, det er en debat om konformisme og det amerikanske oprør imod den, men Amerika
spiller en stor rolle i bogen, fordi det konforme menneske er mere fremtrædende i Amerika end i andre

samfund og det var dér oprøret mod tilpasningens blide slaveri begyndte."

Forfatter og politiker Hans Jørgen Lembourns refleksioner over samfundet, over konformismens
selvtilstrækkelighed og individualitetens nødvendighed i mødet med Amerika anno 1957– mulighedernes og

umulighederns land.

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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begyndte."

Forfatter og politiker Hans Jørgen Lembourns refleksioner over
samfundet, over konformismens selvtilstrækkelighed og

individualitetens nødvendighed i mødet med Amerika anno 1957–
mulighedernes og umulighederns land.

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
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