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Fremmed fugl og andre historier John Nehm Hent PDF "Jeg var blevet makker med ham den allerførste dag
på brobyggeriet. Han havde kun været i firmaet en måneds tid før mig. Jeg kunne da godt se på de andre i
sjakkene at de smågrinede, da overingeniør Mortensen foreslog, at Johannes og jeg dannede makkerpar. Og
jeg fik selvfølgelig mine bange anelser. Hvad var der nu i vejen med ham? Men sådan var det jo alle vegne,
når nogen ligesom formåede at bevare deres identitet – uanset om de var svajnæsede, stivbenede eller drak for

mange øl."

Johannes bliver hængt ud af de andre arbejdere, fordi han interesserer sig for ballet og går i farvestrålende tøj
– kulturnissen, kalder de ham. John Nehms fortæller står i dilemmaet, om han skal deltage i mobberiet og
blive en del af gruppen eller stå ved sine egne værdier og forsvare den fremmede fugl, som han egentlig har

mere tilfælles med end med dem, der mobber ham.

John Nehms noveller kigger samfundet igennem i sømmene og ser på det gode såvel som det onde i
forskellige samfundslag af 1970‘ernes Danmark.

John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden skrevet en lang række romaner, noveller,
digte, børne- og ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske genre. Romanerne

"Man går ind ad en port" og "Ståsted søges" dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og
romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.

 

"Jeg var blevet makker med ham den allerførste dag på brobyggeriet.
Han havde kun været i firmaet en måneds tid før mig. Jeg kunne da
godt se på de andre i sjakkene at de smågrinede, da overingeniør
Mortensen foreslog, at Johannes og jeg dannede makkerpar. Og jeg
fik selvfølgelig mine bange anelser. Hvad var der nu i vejen med
ham? Men sådan var det jo alle vegne, når nogen ligesom formåede
at bevare deres identitet – uanset om de var svajnæsede, stivbenede

eller drak for mange øl."

Johannes bliver hængt ud af de andre arbejdere, fordi han
interesserer sig for ballet og går i farvestrålende tøj – kulturnissen,
kalder de ham. John Nehms fortæller står i dilemmaet, om han skal
deltage i mobberiet og blive en del af gruppen eller stå ved sine egne
værdier og forsvare den fremmede fugl, som han egentlig har mere

tilfælles med end med dem, der mobber ham.

John Nehms noveller kigger samfundet igennem i sømmene og ser
på det gode såvel som det onde i forskellige samfundslag af

1970‘ernes Danmark.

John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden
skrevet en lang række romaner, noveller, digte, børne- og

ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske
genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted søges"



dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og
romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.
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