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Admiralens forlængede arm Gynther Hansen Hent PDF Admiralen begyndte en udryddelses- og verdenskrig
på baggrund af idéen om sit eget folks overlegenhed. Og til trods for hans nederlag og død lever hans idéer
videre. Mange jævne folk drømmer om den gamle verdens orden, uden at det er noget, man taler højt om. En
af dem er Rem, en sønderjysk politimand, der ikke kan glemme tiden som officer under Anden Verdenskrig.
Han udvikler sig til hustyran og gør livet svært for sin unge kone og lille søn. Men han har også fjender i
byen, der gør hvad de kan for at sætte hans nærmeste op i mod ham. Gynther Hansen giver i "Admiralens
forlængede arm" et portræt af et lille samfund, hvor afmagt og mindreværdsfølelse vendes til nye former for
fremmedhad og intolerance. Gynther Hansen (1930-2014) voksede op i en tysksindet familie i Varnæs nær
Aabenraa i Sønderjylland. Op til og under Anden Verdenskrig sympatiserede hans far og hans storebror med
Hitler og nazismen, mens Gynther Hansen selv valgte danskheden, og denne splittelse kom til at fylde meget

i det senere forfatterskab.

 

Admiralen begyndte en udryddelses- og verdenskrig på baggrund af
idéen om sit eget folks overlegenhed. Og til trods for hans nederlag
og død lever hans idéer videre. Mange jævne folk drømmer om den
gamle verdens orden, uden at det er noget, man taler højt om. En af
dem er Rem, en sønderjysk politimand, der ikke kan glemme tiden
som officer under Anden Verdenskrig. Han udvikler sig til hustyran
og gør livet svært for sin unge kone og lille søn. Men han har også
fjender i byen, der gør hvad de kan for at sætte hans nærmeste op i
mod ham. Gynther Hansen giver i "Admiralens forlængede arm" et
portræt af et lille samfund, hvor afmagt og mindreværdsfølelse
vendes til nye former for fremmedhad og intolerance. Gynther

Hansen (1930-2014) voksede op i en tysksindet familie i Varnæs nær
Aabenraa i Sønderjylland. Op til og under Anden Verdenskrig

sympatiserede hans far og hans storebror med Hitler og nazismen,
mens Gynther Hansen selv valgte danskheden, og denne splittelse



kom til at fylde meget i det senere forfatterskab.
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