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Der flyver ingen hatte Lena Krogh Bertram Hent PDF Der flyver ingen hatte er på samme tid en

slægtskrønike og en dybt personlig erindringsbog. Lena Krogh Bertram tager udgangspunkt i sin Fanø-
familie og fortæller om dens mange interessante medlemmer. Foruden anekdoterne får vi et enestående

indblik i Fanøs folkeliv og de helt specielle lokalsamfund, øen er blevet kendt for. Sideløbende får vi Lena
Krogh Bertrams egen livshistorie, og den er ikke altid så idyllisk som den lille Vadehavsø. Hun fortæller

ærligt om sit livs nedture med ensomhed, misbrug og psykisk sygdom, der i perioder truer med at ødelægge
hende. Men hun er en overlever, og med sin ukuelige optimisme lykkes det hende at håndtere problemerne og
skabe en indholdsrig tilværelse. Uddrag af bogen: Det sker umærkeligt, som en film i slowmotion. Vi er en

helt almindelig familie, Hans er fængselsbetjent i Nyborg Statsfængsel, jeg arbejder halvdags som
kontorassistent. Men så en dag render Hans ind i Mogens K., vores gamle husven. Han er ved at etablere sig i
en stor kælder i Odense City. Han sælger sexmagasiner, sexlegetøj og pornofilm, og han smugler spiritus fra
Tyskland. Han vil starte massageklinikker. Han har lige et smuglerjob til Hans, det giver godt med penge. Og

det ene job tager det næste. Hans siger sit arbejde som fængselsbetjent op, jeg holder op på kontoret. Vi
skovler D-mark ind, som jeg veksler i bankerne til danske kroner. Jeg kan se mig selv udefra, i lyseblå, stram
buksedragt, gå spidsrod forbi mændene i kælderen, deres bemærkninger, deres blikke. Jeg er tom i hjernen og

hjertet. Er fraværende. Gennemsigtig. Min ensomste tid. Om forfatteren: Lena Krogh Bertram (f. 1943)
startede i 1980 Lyrik-cafeen i Odense. Hun er uddannet socialrådgiver, men brænder for at skrive, og hun har
arbejdet meget med både digte og prosa. Derudover er hun en erfaren oversætter fra engelsk, svensk og norsk

til dansk med over 50 værker bag sig.
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