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Også den anden kind Carl Otto Petersen Hent PDF ""Jeg hedder Else Borg. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal
sige. Det er ... nej, det var mig, der ... " Hun gik i stå og var ved at græde. Hvordan skulle hun sætte ord på
det, der var sket: slagene, raseriet og hadet, der havde taget magten fra ham, de sjofle ord, hendes egen

stemme der søgte at tale ham til fornuft, hans råb og hån." På overfladen ser Elses liv behageligt og nemt ud.
Hun er gift med ingeniøren Henrik, der tjener gode penge. Sammen har de to, voksne børn og bor i en dejlig
villa lidt uden for København. Men under forstadsidyllen lurer vreden og volden. Else føler ikke, hun kan
fortælle til nogen, at Henrik slår hende. Heller ikke de allernærmeste. Skammen er så overvældende, at Else
lever med de blå mærker år efter år. En aften sker der dog noget, der tvinger Else til at flygte. Og før hun ved
af det, sidder hun på et kvindekrisecenter. Nu bliver livet aldrig det samme igen. Carl Otto Petersen (1923-
2005) var en dansk forfatter, journalist, filminstruktør, klipper, manuskriptforfatter og oversætter. I løbet af
Anden Verdenskrig var Carl Otto Petersen aktiv i den danske modstandsbevægelse. Og han var sågar nødt til
at gå under jorden i en periode, imens han arbejdede for det illegale dagblad "Morgenbladet". En del af hans
værker handler om tiden under tyskernes besættelse af Danmark, og hvad det havde af betydning for den
almindelige dansker. Carl Otto Petersen er desuden kendt for sin skarpe satire og humoristiske noveller.

 

""Jeg hedder Else Borg. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det
er ... nej, det var mig, der ... " Hun gik i stå og var ved at græde.
Hvordan skulle hun sætte ord på det, der var sket: slagene, raseriet
og hadet, der havde taget magten fra ham, de sjofle ord, hendes egen

stemme der søgte at tale ham til fornuft, hans råb og hån." På
overfladen ser Elses liv behageligt og nemt ud. Hun er gift med

ingeniøren Henrik, der tjener gode penge. Sammen har de to, voksne
børn og bor i en dejlig villa lidt uden for København. Men under
forstadsidyllen lurer vreden og volden. Else føler ikke, hun kan

fortælle til nogen, at Henrik slår hende. Heller ikke de allernærmeste.
Skammen er så overvældende, at Else lever med de blå mærker år

efter år. En aften sker der dog noget, der tvinger Else til at flygte. Og
før hun ved af det, sidder hun på et kvindekrisecenter. Nu bliver livet



aldrig det samme igen. Carl Otto Petersen (1923-2005) var en dansk
forfatter, journalist, filminstruktør, klipper, manuskriptforfatter og

oversætter. I løbet af Anden Verdenskrig var Carl Otto Petersen aktiv
i den danske modstandsbevægelse. Og han var sågar nødt til at gå
under jorden i en periode, imens han arbejdede for det illegale

dagblad "Morgenbladet". En del af hans værker handler om tiden
under tyskernes besættelse af Danmark, og hvad det havde af
betydning for den almindelige dansker. Carl Otto Petersen er
desuden kendt for sin skarpe satire og humoristiske noveller.
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