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Noget af en helt Jytte Borberg Hent PDF 12-årige Jens bor i Søby, hvor hans far er brunkulsarbejder. Det er et
barsk liv i de nedre sociale klasser, hvor Jens og hans familie slider sig igennem tilværelsen, plaget af dårlige
boliger og arbejdsulykker. Alt til trods karakteriseres Jens' liv af det stærke sammenhold, som omgivelserne er

præget – og som ikke mindst Jens er påvirket af.

Jytte Borberg (1917-2007) er en dansk forfatter, der er født i Schweiz, men opvokset i Danmark. Hun fik
udgivet sin første bog (Vindebroen) i 1968. Borberg har udgivet over 25 forskellige titler; heriblandt både
romaner, noveller, ungdomsbøger og skuespil. I en stor del af sit liv var Borberg gift med en psykiatrisk
overlæge, og igennem ham har hun fået kendskab til tematikken om forholdet mellem det normale og det

gale, hvilket afspejles i flere af hendes værker.
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Jytte Borberg (1917-2007) er en dansk forfatter, der er født i
Schweiz, men opvokset i Danmark. Hun fik udgivet sin første bog
(Vindebroen) i 1968. Borberg har udgivet over 25 forskellige titler;
heriblandt både romaner, noveller, ungdomsbøger og skuespil. I en
stor del af sit liv var Borberg gift med en psykiatrisk overlæge, og
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