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Når krigen slutter Bent Haller Hent PDF I onde tider vælger kærligheden sine egne veje. Når krigen slutter er
et stykke lokal Danmarkshistorie fortalt af Bent Haller. Edith har netop fået en tjenesteplads hos mejeristen i
Bangsbostrand, da 2. Verdenskrig bryder ud. Det lille samfund vågner op til en ny virkelighed, hvor alle må
sno sig for at tilpasse sig besættelsesmagtens lune. Frederikshavn bliver et knudepunkt i krigen, hvor tyskerne
kan transportere deres tropper videre nordpå. Edith forsøger at forsætte livet på bedste vis, hun tager ud og
danser og forelsker sig. Som altid går kærligheden sine egne veje. Edith forelsker sig i den østrigske soldat

Helmut, hvilket får store konsekvenser for resten af hendes liv. For en dag slutter krigen, men slutter den også
for Edith? Når krigen slutter er et indblik i de skæbner, der både under krigsårene, men i særdeleshed også
efter, måtte leve og bearbejde det traume, krigen havde sat. Bent Haller er selv vokset op i området omkring
Bangsbostrand. Han er opvokset i efterkrigstiden og kender derfor helt personligt til, hvordan krigsårene

prægede lokalsamfundet og dets indbyggere. Når krigen slutter er samtid et romanportræt af Bent Hallers mor.
Bent Haller (f.1946) er forfatter til mere end 100 bøger både for voksne, børn og unge. Han har udgivet

erindringsromanen Det man husker (2015) og Abelone på Bangsbo (2017), baseret på hans oldemors historie.
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