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Børge Outze (1912-80) er en legende i dansk presse, en fremragende skribent og nyskabende bladmand, der
satte nye standarder for dansk journalistik i det 20. århundrede.

Hans historie handler om at ville det svære og nå det umulige. I skolen drømte han kun om at skrive. Som
ung reporter fik han skriveforbud, og under krigen skabte han det illegale nyhedsbrev Information, der gjorde
ham til en eftersøgt modstandsmand. Han slap kun ud af nazistisk fangenskab ved at lade sig hyre som spion i

en mageløst dristig manøvre.

Livet igennem måtte Børge Outze træffe valg, der gik på tværs af hans forhåbninger, og dog blev han en af de
fremmeste i kampen for Danmarks frihed og det levende ord. Hans liv og værk er uden sidestykke i Danmarks

historie.

I denne biografi afdækker forfatterne Ole Lange og Alex Frank Larsen hele historien om Børge Outze og går
bag om myter, begivenheder og hemmeligheder i hans dramatiske og eventyrlige liv som reporter, redaktør og

revser.

 

Forlaget skriver: Den store biografi om journalisten og
grundlæggeren af Dagbladet Information.

Børge Outze (1912-80) er en legende i dansk presse, en fremragende
skribent og nyskabende bladmand, der satte nye standarder for dansk

journalistik i det 20. århundrede.

Hans historie handler om at ville det svære og nå det umulige. I
skolen drømte han kun om at skrive. Som ung reporter fik han
skriveforbud, og under krigen skabte han det illegale nyhedsbrev
Information, der gjorde ham til en eftersøgt modstandsmand. Han
slap kun ud af nazistisk fangenskab ved at lade sig hyre som spion i

en mageløst dristig manøvre.

Livet igennem måtte Børge Outze træffe valg, der gik på tværs af
hans forhåbninger, og dog blev han en af de fremmeste i kampen for

Danmarks frihed og det levende ord. Hans liv og værk er uden
sidestykke i Danmarks historie.

I denne biografi afdækker forfatterne Ole Lange og Alex Frank
Larsen hele historien om Børge Outze og går bag om myter,

begivenheder og hemmeligheder i hans dramatiske og eventyrlige liv
som reporter, redaktør og revser.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Outze&s=dkbooks

