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En irsk oprører Brendan Behan Hent PDF Den berømte IRA-kriger Brendan Behan fortæller om årene, efter
han blev løsladt fra ungdomsfængslet Borstal i 1941, hvor han havde afsonet en dom for besiddelse af

sprængstoffer. I brudstykker af erindringer hører vi om tiden, inden han blev kendt forfatter og sangskriver,
som bød på småjobs, flere fængselsophold, rejser og et væld af værtshusbesøg.

Brendan Behan (1923-1964) var en irsk digter, forfatter, dramatiker og sangskriver. Han var aktiv i IRA, fra
han var barn og til sin død i 1964. I 1939 blev han anholdt for besiddelse af sprængstoffer og dømt til tre års
fængsel i Borstal. Hans første skuespil, "The Quare Fellow" blev opført i Dublin i 1954, og sidenhen har han
skrevet flere skuespil, bøger og sange. Brendan Behans erindringer, "En irsk oprører" og "En irsk oprørers

bekendelser", fra blev internationale bestsellere.
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