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For menneskets skyld Hans J\u00f8rgen Lembourn Hent PDF Forfatter og tidligere folketingspolitiker for De
Konservative Hans Jørgen Lembourns "For menneskets skyld" er en debatbog om kunst, kultur og politik.
"Det er svært at tro, at et menneske kan leve uden mening med sit liv, uden vished om en etik og uden en
anelse om en enhed, et slægtskab mellem alle ting. Det er endnu vanskeligere at forestille sig, at kunst kan
skabes uden, og for en politiker er det umuligt. Dette skrift er et forsøg på at redegøre for enheden og

menneskesynet bag en politisk holdning, den liberale konservatisme, og de idé- og kulturpolitiske tanker den
står for." Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist og politiker. Lembourn
debuterede som skønlitterær forfatter i 1950 med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspirationen til

romanens handling fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde dækket i jobbet
som journalist. I en længere årrække sad han i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var
formand for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd (1978-87). Hans Jørgen Lembourns

forfatterskab består af fiktionsværker såvel som essays.

 

Forfatter og tidligere folketingspolitiker for De Konservative Hans
Jørgen Lembourns "For menneskets skyld" er en debatbog om kunst,
kultur og politik. "Det er svært at tro, at et menneske kan leve uden
mening med sit liv, uden vished om en etik og uden en anelse om en
enhed, et slægtskab mellem alle ting. Det er endnu vanskeligere at
forestille sig, at kunst kan skabes uden, og for en politiker er det
umuligt. Dette skrift er et forsøg på at redegøre for enheden og

menneskesynet bag en politisk holdning, den liberale konservatisme,
og de idé- og kulturpolitiske tanker den står for." Hans Jørgen

Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist og politiker.
Lembourn debuterede som skønlitterær forfatter i 1950 med romanen
"Sandhedens forbandelse". Inspirationen til romanens handling fandt
han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde
dækket i jobbet som journalist. I en længere årrække sad han i

Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var formand



for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd
(1978-87). Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af

fiktionsværker såvel som essays.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=For menneskets skyld&s=dkbooks

